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Wstęp

Pojęcie wolnych i niezależnych mediów to element fundamentalnego pojęcia wolności 
prasy, czyli wolności komunikacji i wypowiedzi za pośrednictwem nośników obejmujących 
różnego rodzaju media elektroniczne i publikowane materiały. Przez stulecia wolność ta 
skupiała się na słowie pisanym, w wieku ubiegłym doszło następnie do rozwoju przekazów 
radiowych i telewizyjnych, które w różnych miejscach na świecie w różnej mierze podlegały 
cenzurze i kontroli, a w ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój internetu. Wykorzystanie 
internetu do informowania i komunikacji sprawiło, że stał się on najczęściej stosowanym 
środkiem przekazu zarówno w świecie uprzemysłowionym, jak i w krajach rozwijających się, 
a ponadto doprowadził do większego rozpowszechnienia wolności słowa, zwłaszcza w 
regionach, w których rządzące reżimy narzucają – często w bezwzględny sposób – ścisłą 
cenzurę. 

Wolność prasy i mediów to nadal ważna sprawa, nie tylko w państwach autorytarnych, ale
również w krajach o utwierdzonej demokracji. Kontrolowana jest również niezależność
środków przekazu, związana, lecz nietożsama z ich wolnością: monopole państwowe i 
koncentracja własności spółek medialnych nadal budzą obawy we wszystkich regionach 
świata, w tym w UE.

Umowy międzynarodowe regulujące wolność i niezależność mediów

Wolność prasy zapisano w Powszechnej deklaracji praw człowieka, której art. 19 stanowi: 
„Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje 

swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania 
informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.”

Karta praw podstawowych UE rozwija powyższą zasadę i wyraźnie odnosi się do mediów 
(art. 11):

" 2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów.”

Artykuł 9 ust. 2 zawartej w Kotonu umowy o partnerstwie wzywa do poszanowania 
wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, nie odnosząc się jednak w 
szczególności do prasy ani do mediów:

„Strony odwołują się do swoich zobowiązań międzynarodowych i zobowiązań 
dotyczących poszanowania praw człowieka … (oraz) … wspierają i chronią wszystkie 
podstawowe wolności i prawa człowieka, zarówno obywatelskie i polityczne, jak i 
gospodarcze, społeczne i kulturowe.”

W statucie Światowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy (WAN-IFRA) poparto zapis 
Powszechnej deklaracji praw człowieka:

„WAN-IFRA jest głęboko przekonane, że wolna i niezależna prasa oraz wolne i 
niezależne wydawnictwa prasowe odgrywają niezastąpioną rolę w utrzymywaniu wolnych
społeczeństw i propagowaniu praw człowieka.”

Pomimo zobowiązania sygnatariuszy Powszechnej deklaracji praw człowieka i innych umów 
w praktyce wolność i niezależność mediów jest zagrożona, a w wielu krajach w ogóle nie 
występuje. 
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Zagrożenie wolności i niezależności mediów

„Bardziej obawiam się trzech gazet niż stu tysięcy bagnetów.” Napoleon
Wolność wypowiedzi za pośrednictwem prasy lub mediów ogranicza się na wiele różnych 
sposobów: systematycznie przez centralne organy krajowe lub jednostkowo w odniesieniu do 
danego dziennikarza czy danej publikacji.

Reporterzy bez Granic (RbG), międzynarodowa organizacja pozarządowa, w 2005 r. 
nagrodzona przez Parlament Europejski nagrodą im. Sacharowa za krzewienie wolności 
przekonań, publikuje co roku klasyfikację państw świata pod względem wolności prasy. 
Stosowane kryteria obejmują:

 liczbę zabitych, wydalonych lub prześladowanych dziennikarzy,
 występowanie państwowego monopolu telewizyjno-radiowego,
 występowanie cenzury lub autocenzury w mediach,
 ogólną niezależność mediów,
 warunki pracy dziennikarzy zagranicznych.

W ostatnim sprawozdaniu RbG krytycznie odnosi się zwłaszcza do niektórych państw UE, 
stwierdzając:

„Wolności prasy należy bronić na całym świecie równie energicznie i równie 
wytrwale. […] Z niepokojem obserwujemy, że niektóre europejskie kraje demokratyczne, np. 
Francja, Włochy i Słowacja, rok po roku otrzymują coraz niższe oceny. Europa powinna 
dawać przykład w dziedzinie wolności obywatelskich. Jak można potępiać naruszanie praw 
człowieka za granicą, nie zachowując się bez zarzutu we własnym kraju?” (Ósme 
sprawozdanie roczne, 2009 r.)

RbG wskazuje szczególnie na Włochy (49. miejsce) i Bułgarię (68.), które najbardziej spadły 
w klasyfikacji ze względu na zorganizowaną przestępczość i prześladowanie dziennikarzy 
przez mafię. Słowacja (44.) krytykowana jest za ingerencje rządu we działalność mediów, a 
Francja spadła na 43. pozycję ze względu na postępowania sądowe przeciwko dziennikarzom 
i ataki na informacyjne środki przekazu, a także ingerencje w działalność mediów 
dokonywane przez wysokich rangą polityków.

Inne państwa UE (Dania, Finlandia i Irlandia) plasują się wysoko w rankingach, niepokojący 
jest jednak poważny spadek pozycji dwóch krajów ubiegających się o członkostwo w UE, a 
mianowicie Chorwacji (78.) i Turcji (122.).

Jeśli chodzi o kraje AKP, na pochwałę zasługuje liczba krajów afrykańskich, które znalazły 
się w pierwszej pięćdziesiątce, chociaż w Rogu Afryki obserwujemy też niektóre z 
najgorszych przypadków, np. w Erytrei, gdzie w ogóle nie toleruje się niezależnych mediów, 
a 30 dziennikarzy przebywa w więzieniu. Odnotowano również przypadek Somalii, gdzie w 
latach 2008-2009 doszło do największej liczby zabójstw dziennikarzy.

W innych regionach Afryki wyniki są zróżnicowane: z jednej strony Ghana (33.) i Mali (30.), 
drugiej strony Nigeria (135.), Zimbabwe (136.) i Gwinea Równikowa (158.). Do krajów 
zajmujących najniższe miejsca w rankingach należy również Niger, Gambia, Demokratyczna 
Republika Konga i Ruanda.
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Na Karaibach na uznanie zasłużyło Haiti, które wspięło się na 57. pozycję.

Wśród krajów Pacyfiku potępiono Fidżi, które po przewrocie wojskowym spadło o 73 
miejsca na 152. pozycję. Z kolei Papua Nowa Gwinea (miejsce 56.) uzyskała „bardzo dobrą 
ocenę jak na kraj rozwijający się”.

Spoglądając na inne części świata, zauważamy, że mocno skrytykowano Chiny, Birmę, Rosję 
i Iran za powszechne łamanie wolności prasy, począwszy od więzienia dziennikarzy i cenzurę 
internetu w Chinach, na atakach i zabójstwach dziennikarzy i działaczy w Rosji skończywszy. 

Międzynarodowa organizacja pozarządowa Freedom House (FH), która również prowadzi 
badania nad wolnością i niezależnością mediów, w sprawozdaniu Wolność prasy w 2009 r.
potwierdza ustalenia RbG. Uznano, że w 70 ze 195 przebadanych krajów (36%) media są 
„wolne”, w 61 (31%) „częściowo wolne”, a w pozostałych 64 (33%) „nie ma wolności”, co 
stanowi całościowy spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. FH również wskazuje na 
spadek statusu Włoch (w kategorii „częściowo wolnych”), nie tylko ze względu na 
zorganizowaną przestępczość, ale również z powodu przepisów dotyczących zniesławienia, 
które ograniczają swobodę wypowiedzi, oraz ze względu na koncentrację własności mediów. 

FH odnotowuje również zabójstwa dziennikarzy w Bułgarii i Chorwacji, a chwali Haiti i 
Gujanę za znaczne postępy. Ogólna konkluzja brzmi: „Państwa autorytarne coraz mocniej 
kontrolują media. W ciągu ostatnich 5 lat coraz mniej przestrzeni dla wolnych mediów 
obserwuje się w takich krajach, jak Rosja, Etiopia i Gambia. W wielu krajach wciąż rośnie 
poziom przemocy i prześladowań fizycznych wobec prasy zarówno ze strony rządów, jak i 
podmiotów niepaństwowych. Wiele przypadków nie zostało wyjaśnionych, a ataki te działają 
na media jak inhibitor, przyczyniając się do autocenzury.”

W oddzielnym sprawozdaniu, zatytułowanym „Wolność w Internecie”, FH przyjrzało się 15 
krajom, w tym Wielkiej Brytanii, RPA i Kenii. W podsumowaniu stwierdzono:

„Ponieważ korzystanie z internetu i telefonii komórkowej rozwija się gwałtownie na 
całym świecie, rządy przyjmują liczne nowe metody kontroli tych technologii, znacznie 
wykraczające poza technikę filtrowania.” 

Chociaż we wszystkich badanych krajach występuje różne natężenie cenzury internetu, to 
najlepiej pod względem wolności internetu plasuje się Estonia (10%), Wielka Brytania (20%) 
i RPA (21%).

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (MFD) oraz jej organizacja regionalna w 
Europie, Europejska Federacja Dziennikarzy (EFD), która reprezentuje ponad 250 000 
dziennikarzy z czterdziestu krajowych związków zawodowych dziennikarzy, twierdzą, że 
ustawodawstwo służące zwalczaniu terroryzmu spowodowało drastyczne ograniczenie 
podstawowych swobód, co doprowadziło do nagłego nasilenia kontroli przekazu 
dziennikarskiego, nadużyć w zakresie ochrony danych i zwiększonej gotowości do ścigania 
dziennikarzy, gdy ujawniają oni niezgodności i niedociągnięcia w działalności rządów. 

MFD i EFD uważają jednak, że kryzys finansowy, z jakim musi się zmierzyć dziś 
dziennikarstwo europejskie tysiące lokalnych i ogólnokrajowych dzienników upadło, a 
redakcje są pozbawione środków do finansowania dziennikarstwa śledczego, służącego 



DR\835052PL.doc 5/6 AP100.655/B/REV2

PL

informowaniu społeczeństwa i władnego dokonywać rozliczeń stanowi fundamentalny kryzys 
naszej demokracji.

MFD i EFD nawołują do znalezienia nowych dróg finansowania dziennikarstwa, aby 
uratować sektor, którego model gospodarczy załamuje się wskutek szerzenia się Internetu, 
zmniejszenia dochodów z reklam i złego zarządzania przedsiębiorstwami. MFD uważa, że 
dziennikarstwo musi być postrzegane jako dobro publiczne kluczowe dla utrzymania naszej 
demokracji.  Jeżeli rynek nie jest w stanie zapewnić tego dobra publicznego, państwo musi 
podjąć kroki w celu jego zagwarantowania, tworząc niezbędne zabezpieczenia, aby chronić 
niezależność dziennikarstwa.

MFD i jej organizacja regionalna w Afryce, Afrykańska Federacja Dziennikarzy (AFD), 
nawołują rządy do poszanowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1738, która wzywa 
do ochrony dziennikarzy na obszarach objętych konfliktem, a w szczególności potępia 
bezkarne ataki wymierzone w dziennikarzy w Rogu Afryki. MFD i AFD wskazują również na 
prześladowania dziennikarzy w Erytrei, gdzie Dawit Isaacs, obywatel Erytrei i Szwecji, jest 
więziony od 2001 r. wraz z 28 innymi dziennikarzami, w Gambii, gdzie sześciu przywódców 
krajowych związków zawodowych dziennikarzy było więzionych w 2009 r. przez dwa 
miesiące, a prezes związku nadal przebywa na uchodźstwie, oraz w Kamerunie, który jest 
uznany za MFD i AFD za jeden z krajów w Afryce przetrzymujących w więzieniu największą 
liczbę dziennikarzy, w którym sześciu dziennikarzom wytoczono proces, oskarżając ich o 
posiadanie poufnych dokumentów rządowych.

Ponadto MFD i AFD wyraziły obaw związane z wolnością prasy w Somalii, Nigerii, 
Zimbabwe, Demokratycznej Republice Konga, Tunezji i Nigrze, gdzie rządy, ale również 
element przestępcy, uciekają się do nacisków prawnych, więzienia, zabójstw i innych form 
prześladowania, by drastycznie ograniczyć dziennikarzom i niezależnym mediom możliwość 
swobodnego przekazywania informacji. Gwałtowne zmiany polityczne, jakie miały miejsce 
po zamachach w Afryce, zapoczątkowały negatywne zmiany dla środowiska mediów.

Wolność środków przekazu w Afryce jest z reguły ograniczona surowymi przepisami w 
sprawie zniesławienia i oszczerstwa, znieważania rodzin prezydenckiej, monarszej i ważnych 
osobistości państwowych oraz przepisami dotyczącymi stanu wyjątkowego.

Niezależność mediów 
Kluczowe znaczenie dla niezależności mediów ma kontrola nad nimi i stosunki własności. W 
niektórych przypadkach państwowi lub prywatni właściciele mediów mogą manipulować 
treścią publikacji lub programów, by odpowiadały one ich politycznym lub społecznym 
celom. W najgorszym przypadku, w Ruandzie, publiczne radio posłużyło do podburzania do 
ludobójstwa. 

W 2008 r. Parlament Europejski w oparciu o sprawozdanie Marianne Mikko przyjął rezolucję 
w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej, w której stwierdzono:

„[pluralizm] mediów [jest podstawowym filarem] prawa do informacji i wolności 
wypowiedzi zawartego w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 
[pozostającego podstawową zasadą] obrony demokracji, pluralizmu obywatelskiego i 
różnorodności kulturowej”.

Komisja Europejska z kolei stwierdziła w jednym z dokumentów roboczych, że:
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„pojęcia pluralizmu mediów nie można ograniczać do sprawy koncentracji własności 
przedsiębiorstw, gdyż obejmuje ono również kwestie dotyczące nadawców publicznych, 
władzy politycznej, konkurencji gospodarczej, różnorodności kulturowej, rozwoju nowych 
technologii, przejrzystości oraz warunków pracy dziennikarzy”.

Dlatego też w wielu krajach rozwiniętych niezależności mediów może grozić koncentracja 
własności, która z kolei może mieć szersze konsekwencje polityczne, gospodarcze i 
społeczne. Włochy przytacza się jako przykład regresu wolności nawet wśród członków 
założycieli UE. 

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. opozycyjne partie w Wielkiej 
Brytanii oskarżały również państwową spółkę nadawczą BBC o tendencyjność zarówno w 
odniesieniu do czasu antenowego przed wyborami, jak i w relacjonowaniu ich wyników. 
Krytykuje się również fakt, że w rękach jednego właściciela spoza Wielkiej Brytanii znajduje 
się zbyt wiele gazet codziennych.

Inicjatywy na rzecz wspierania wolnych i niezależnych mediów

UE jest zagorzałym obrońcą praw podstawowych: włączenie Karty praw podstawowych do 
nowego traktatu wskazuje na przekrojowość ich ochrony w poszczególnych dziedzinach 
polityki. Komisja Europejska powinna zapewniać poszanowanie tych praw zarówno w samej 
UE, jak i w stosunkach z resztą świata. Umowy podpisywane z krajami trzecimi zawierają 
liczne uwarunkowania w postaci wymogu przestrzegania tych praw przez partnerów 
handlowych i odbiorców pomocy, chociaż interesy handlowe często przeważają nad aspektem 
praw człowieka, co widać na przykładzie stosunków z Chinami.

Komisja Europejska wystąpiła z licznymi inicjatywami ukierunkowanymi w szczególności na 
wolność mediów, np. utworzenia nagrody im. Lorenzo Natali czy działań podejmowanych w 
ramach europejskiego instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka, w którym w 
rozdziale poświęconym dobrym rządom zapisano priorytet pt. „Niezależność mediów i 
wolność prasy”. 

Podsumowanie

Chociaż wolność i niezależność mediów uznaje się na arenie międzynarodowej za 
fundamentalny aspekt wolności słowa i kluczowy element demokracji oraz praw 
obywatelskich i praw człowieka, to reżimy autorytarne i środowiska przestępcze na całym 
świecie stale je naruszają, przy czym działania te mogą być systematyczne lub jednostkowe. 
Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE musi zachować czujność i wspierać ochronę 
tej wolności w swoich pracach i stosunkach z innymi instytucjami oraz we własnych 
państwach członkowskich.


