
 

Protejarea libertății presei în timpul pandemiei de
Covid-19
 
Criza a afectat puternic sectorul media, de care tocmai acum avem nevoie pentru a ne
oferi informații exacte și a combate dezinformarea
 
Media se confruntă acum cu o scădere masivă a veniturilor din publicitate, iar Parlamentul se
teme că înrăutățirea situației financiare ar putea împiedica-o să transmită informații clare și
factuale și să combată dezinformarea cu privire la pandemia de coronavirus.
 
Într-o rezoluție votată la 17 aprilie, eurodeputații au declarat că dezinformarea pe tema virusului
reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, că toți cetățenii ar trebui să aibă acces la
informații exacte și verificate și că democrația are nevoie de o presă independentă și suficient
finanțată.
 
Libertatea de exprimare și libertatea și pluralismul media sunt consacrate în Carta drepturilor
fundamentale a UE și în Convenția europeană a drepturilor omului.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200415IPR77109/deputatii-solicita-un-pachet-de-masuri-de-redresare-si-un-fond-de-solidaritate
https://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/11-libertatea-de-exprimare-si-de-informare
https://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/11-libertatea-de-exprimare-si-de-informare
https://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts/convention


Fondul de sprijin de urgență pentru media
 
Pentru a depăși situația critică în care se află media, deputații din comisia CULT au cerut
CE să găsească o finanțare de urgență  pentru presă. 
 
Au fost deja luate unele măsuri pentru susținerea libertății media și protecția jurnaliștilor. În
martie 2020, Uniunea Europeană a pus la dispoziție 5,1 milioane de EUR pentru finanțarea unor
proiecte care urmăresc detectarea și împiedicarea încălcărilor libertății presei, identificarea
riscurilor de pierdere a pluralismului și susținerea anchetelor transfrontaliere.
 
10 lucruri pe care le face UE pentru a combate coronavirusul
 
Ziua mondială a libertății presei

Infografic - Articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE privind libertatea de exprimare și de informare
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200420IPR77419/eu-funds-must-reach-media-and-creative-sector-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200420IPR77419/eu-funds-must-reach-media-and-creative-sector-say-meps
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funds-projects-worth-eu51-million-support-media-freedom-and-pluralism
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funds-projects-worth-eu51-million-support-media-freedom-and-pluralism
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200327STO76004/10-lucruri-pe-care-le-face-ue-pentru-a-lupta-impotriva-coronavirusului


3 mai este Ziua mondială a libertății presei. Reporterii fără frontiere (RFF) au publicat ediția
din 2020 a Indexului mondial al libertății presei, care ține seama și de pericolele la adresa unui
jurnalism liber și corect create de epidemie.
 
Europa a fost confirmată ca fiind locul cel mai sigur
pentru jurnaliști
 
Conform indicelui 2020, Europa rămâne continentul unde libertatea presei este cel mai mult
respectată. Majoritatea statelor UE sunt în categoria „bine” sau „destul de bine”. Finlanda,
Danemarca, Suedia și Țările de Jos continuă să aibă cele mai bune punctaje.
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https://rsf.org/en/ranking


Deși UE este cel mai sigur loc pentru jurnaliști, RFF avertizează că au existat cazuri de hărțuire
și amenințări la adresa jurnaliștilor.
 

Infografic - Clasamentul libertății presei în țările UE în 2020
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Creșterea riscurilor pentru jurnaliștii din întreaga
lume
 
Măsurile de urgență luate de unele guverne ca reacție la epidemia de Covid-19 au avut un
impact asupra clasamentului unor țări precum China (confirmată pe locul 177), Iran (locul 173,
cu 3 mai jos) și Irak (locul 162, cu 6 mai jos).
 
Orientul Mijlociu și Africa de Nord continuă să fie regiunile cele mai periculoase din lume pentru
jurnaliști, iar în Asia-Pacific s-a înregistrat cea mai mare creștere a încălcărilor libertății presei
(cu 1,7 %).
 
RFF a semnalat că 11 jurnaliști au fost uciși până acum în 2020. 2019 a fost anul cu cele mai
puține victime din ultimii 16 ani, cu 49 de jurnaliști uciși în întreaga lume, datorită scăderii
numărului de morți în conflictele armate (cu 44 % mai puțin decât în anul precedent).
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https://rsf.org/en/barometer?year=2020&type_id=233#list-barometre
https://rsf.org/sites/default/files/rsf_2019_en.pdf


În ciuda unor cifre pozitive, situația generală a libertății media în întreaga lume s-a înrăutățit, iar
ostilitatea față de jurnaliști a crescut. Numărul țărilor considerate sigure pentru jurnaliști continuă
să scadă, doar 24 % dintre cele 180 de țări fiind clasificate drept „bune” sau „destul de bune” în
2019 și 2020, față de 26 % în 2018 și 27 % în 2017.

Infografic - Numărul de jurnaliști uciși, deținuți sau luați ostatici în lume în 2019 și evoluția începând din 2010
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Aproximativ 361 de jurnaliști se află în prezent în detenție, în scădere de la 389 de cazuri la
sfârșitul anului 2019. Aproape o treime sunt în China. Restul sunt concentrați în Egipt, Arabia
Saudită, Siria, Turcia, Vietnam, Iran, Bahrain și Yemen. Numărul jurnaliștilor ținuți ostatici a
rămas stabil în 2019. Ei se află în patru țări: Siria, Yemen, Irak și Ucraina. Cifrele pe 2020
privind ostaticii nu sunt încă cunoscute.
 
Indicele anual al Reporteri fără frontiere clasifică 180 de țări și regiuni în funcție de gradul de
libertate a presei. Țările primesc un punctaj între 0 și 100, ținând seama de criterii precum
pluralismul, independența media, cadrul legislativ, transparența și nivelul abuzurilor față de
jurnaliști. Cu cât scorul este mai mic, cu atât nivelul libertății presei în țara respectivă este mai
bun.
 
AFLAȚI MAI MULTE
Comunicat de presă: Miniștrii din domeniul culturii și media au luat în discuție măsuri de
susținere a sectoarelor culturale și creative

Consiliul Europei: Platforma pentru protecția jurnalismului și siguranța jurnaliștilor
 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE
Fișă informativă: Protecția drepturilor fundamentale în UE
Comunicat de presă: UE trebuie să contribuie la garantarea independenței media
Asasinarea lui Ján Kuciak: Deputații în PE solicită măsuri de protecție a jurnaliștilor din
întreaga UE

Deputații în PE i-au adus un omagiu lui Daphne Caruana Galizia și au cerut luarea unor măsuri
concrete
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https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=240%20
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=240%20
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platform
https://fra.europa.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/146/the-protection-of-fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20180327IPR00618/eu-must-help-safeguard-media-independence
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01528
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01528
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171020IPR86555
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171020IPR86555
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171020IPR86555

