
SIP: mortes de jornalistas no México são ameaça  
 
Entidade pede também o fim de perseguição estatal a grupos de comunicação na Argentina 
 
A Sociedade Interamericana de Prensa (SIP) encerrou ontem sua 66aconferência declarando 
que a violência do crime organizado contra veículos de comunicação no México é atualmente a 
maior ameaça à liberdade de expressão no continente americano. 
 
O relatório final da conferência, realizada na cidade mexicana de Mérida, conclui também que 
a impunidade para os assassinos de jornalistas no país contribui para agravar o problema. Nos 
últimos seis meses, dos 14 jornalistas mortos no continente, sete foram no México, cinco em 
Honduras e dois no Brasil. 
 
A realidade é que existe no México um clima de impunidade e isso não mudou. O México fica 
como o principal problema da SIP nas Américas — afirmou o presidente da Comissão de 
Liberdade de Imprensa e Informação, Robert Rivard. 
 
Lei antirracismo na Bolívia também é criticada  
 
A entidade mostrou igualmente sua preocupação com as tentativas de controle dos meios de 
comunicação em alguns países da região. No caso da Argentina, a SIP pediu ao governo de 
Cristina Kirchner o “fim de sua campanha de acosso contra os acionistas da empresa Papel 
Prensa”, que abastece de papel diversos dos mais importantes jornais do país. A SIP também 
considerou que a intervenção estatal no mercado de papel representa um perigo, e pediu aos 
poderes públicos da Argentina que mantenham uma política livre para a produção e venda do 
material. A tentativa de aumentar o controle estatal sobre a Papel Prensa por parte do governo 
que é um dos acionistas da empresa, junto com os grupos “Clarín” e “La Nación” é altamente 
criticada pela mídia. 
 
A SIP exortou o governo e Congresso da Bolívia a modificar a recém-aprovada lei contra o 
racismo, vista pelos meios de comunicação do país como uma ameaça à liberdade de 
expressão, e pediu ao presidente Evo Morales que “abstenha de promulgar leis contra a 
liberdade de expressão”. 
 
Já para Cuba, que havia sido qualificada na véspera de o “ponto opaco” do continente em 
termos de liberdades, o órgão exigiu a libertação incondicional de oito comunicadores que 
continuam presos na ilha, segundo cálculos próprios. Numa resolução aprovada no 
encerramento da conferência, a SIP elogiou a iniciativa de Havana de liberar 16 jornalistas 
desde julho, mas criticou o fato de condicionar sua liberdade ao exílio na Espanha. 
 
A resolução final inclui também uma menção ao Equador, pedindo o fim de campanhas estatais 
com o intuito de denegrir a imagem da mídia privada do país. O texto também declara 2011 
como o “Ano pela Liberdade de Expressão”, ressaltando que, neste ano, “um clima geral de 
tensão reinou em muitos países cujos governos são intolerantes e autoritários”. 
 
Para alguns participantes da conferência, as tentativas de controle dos meios de comunicação 
representam uma ameaça ainda mais séria que os assassinatos de jornalistas, divergindo da 
principal preocupação apontada pela SIP. 
 
Essa á a grande ameaça ... ainda que pareça frívolo, o outro (os assassinatos) são transitórios 
— afirmou o ex-presidente do órgão, Danilo Arbilla. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 nov. 2010, Economia, p. 33. 


