
More than 600 journalists and media workers have been killed in the past ten years for bring news and information 

to the public. In 2012 alone, there had been 121 deaths, which were condemned by UNESCO's Director-General. 

UNESCO is the United Nations specialized agency with a mandate to promote freedom of expression and press 

freedom, with a long-standing commitment to foster the safety of journalists in the exercise of their work as a 

crucial pillar for freedom of expression. As part of its continuing effort this is area, UNESCO spearheaded the UN 

Plan of Action on Safety of Journalists and the Issue of Impunity through a multi-stakeholder approach. The UN 

Plan proposes five main actions to improve the safety of journalists including strengthening UN mechanisms, 

co-operation with Member States, partnering with other organizations and institutions, raising awareness, and 

foster comprehensive safety initiatives. This article will explain the reasons of UNESCO involvement with these 

issues as well as current developments of the UN strategy. 

Introdução 

Na última década, o ano de 2012 foi o 

período mais mortal para jornalistas de 

todo o mundo. A diretora geral da UNESCO, 

IrinaBokova, condenou 121 assassinatos de 

jornalistas e profissionais da mídia, d u p l i 

cando o número de anos anteriores. Trinta 

e duas vítimas perderam suas vidas co

brindo o conflito na Síria e outras 18 foram 

assassinadas na Somália. Contudo, na sua 

maioria esses jornalistas não eram corres

pondentes de guerra, mas repórteres locais 

cobrindo atividades criminosas, tais como 

tráfico de drogas ou exploração ilegal de 

madeira. 

Mais de 600 jornalistas, profissionais da 

mídia e produtores de mídias sociais foram 

assassinados nos últimos dez anos. Em 

outras palavras, em média, a cada semana, 

um jornalista ou uma jornalista perdeu sua 

vida por trazer notícias e informações ao 

público. E, importante sublinhar, apenas 

um em cada dez desses crimes acabou em 

condenação para os culpados.1 

A UNESCO reconhece que a liberdade 

de expressão, entendida como o direito de 

receber e expressar opiniões e transmitir 

informações, é essencial na construção de 

sociedades democráticas, justas, participa

tivas e promotoras e protetoras do estado 

de direito. Um ambiente seguro de trabalho 

para os jornalistas deve, portanto, ser ga

rantido pelo Estado. Sempre e quando um 
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ataque contra jornalistas tem lugar, é impe
rativo que o crime seja investigado rapida
mente e que os responsáveis sejam adequa
damente julgados com o objetivo de evitar 
que uma cultura de impunidade forme 
raízes. A UNESCO, representando 195 Es
tados em todo o globo, tem um compromis
so duradouro em contribuir com um am
biente que seja propício ao exercício seguro 
da liberdade de expressão e de imprensa. 

O programa líder na campanha global 
da UNESCO pela liberdade de imprensa 
tem sido o Dia Mundial para Liberdade de 
Imprensa, o qual é celebrado anualmente 
no dia 3 de maio, como proclamado pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
1993. Este ano marca o 20° aniversário da 
criação do Dia Mundial e a UNESCO, em 
parceria com seus escritórios e comissões 
nacionais em todo o mundo, organizará 
celebrações em mais de 100 países. 

Novamente, portanto, a Organização irá 
promover uma conferência global para 
celebrar a data, a qual terá lugar em São 
José, Costa Rica e trará como temas centrais, 
precisamente, a segurança de jornalistas e 
a luta contra a impunidade. Este importan
te evento inclui a entrega do Prêmio M u n 
dial de Liberdade de Imprensa Guillermo 
Cano /UNESCO. 

Guillermo Cano foi um jornalista co
lombiano, assassinado em frente dos es
critórios de seu jornal, El Espectador, em 
Bogotá, no dia 17 de dezembro de 1986. 
Ele bravamente investigou e noticiou as 
atividades criminosas dos cartéis de dro
gas e seu perigo para a sociedade. O prê
mio, portanto, é uma recordação do ver
dadeiro espírito de um jornalismo corajo
so. Um júri internacional independente, 
formado por eminentes jornalistas, escolhe 
o vencedor, o qual é um indivíduo ou uma 
organização defendendo ou promovendo 
a liberdade de expressão em qualquer l u 
gar do mundo, especialmente em condi
ções perigosas. Os ganhadores de edições 

passadas foram ameaçados, atacados, presos 
e tristemente assassinados em função do 
seu trabalho de trazer importantes infor
mações ao conhecimento público. 

A UNESCO também trabalha em situa
ções de pós-conflito, pós-desastres e de 
transição, onde são ressaltados o potencial 
da mídia na promoção da governança de
mocrática, assim como a relevância de refor
mas legais, da construção de sistemas autor-
regulatórios e do estabelecimento de pa
drões profissionais que são o sustentáculo 
para o desenvolvimento de uma mídia livre, 
independente e p l u r a l . Adicionalmente, 
desde 2011, a UNESCO tem contribuído com 
a Revisão Periódica Universal (UPR), um 
processo liderado pelo Alto Comissariado 
de Direitos Humanos, que tem por objetivo 
pesquisar o status da proteção e promoção 
dos direitos humanos ao redor do globo, 
incluindo o direito a liberdade de expressão. 

É neste contexto, portanto, que a segu
rança dos jornalistas e a luta contra a imu
nidade se colocam como uma de nossas mais 
importantes prioridades. A UNESCO está 
liderando o Plano das Nações Unidas sobre a 
Segurança de Jornalistas e o Tema da Impunida
de, o qual apresenta uma abordagem ampla 
e complementar ao trabalhar com essas 
questões, como será detalhado abaixo. 

Por que a UNESCO dedica uma signi
ficativa quantidade de recursos humanos 
e financeiros para melhorar a segurança 
dos jornalistas e atacar o problema da 
impunidade? 

É importante sublinhar que a UNESCO 
é a agência especializada das Nações Unidas 
com um mandato de promover a liberdade 
de expressão e de imprensa, o que significa 
que a Organização tem um compromisso 
duradouro com a segurança dos jornalistas 
no exercício de sua profissão. A Constituição 
da UNESCO expressamente estabelece que 
a missão da Organização é "promover o livre 
fluxo de ideias por meio da palavra e da 
imagem". Portanto, a UNESCO tem liderado, 
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dentro do sistema das Nações Unidas, a 
implementação de uma estratégia abrangen
te cujo foco é a proteção e a promoção da 
segurança dos jornalistas, prevenindo a 
violência, mas também lutando contra a 
impunidade em relação a crimes cometidos 
contra jornalistas. Esta estratégia, hoje, está 
fortemente delineada no Plano das Nações 
Unidas sobre a Segurança de Jornalistas e o Tema 
da Impunidade. 

A segurança dos jornalistas2 é essencial 
para a proteção do direito de acesso de todos 
os cidadãos e cidadãs a informações confiá
veis e para a proteção do direito dos jornalis
tas em prover essas informações sem temer 
por sua segurança. Nas palavras de nossa 
diretora geral, Irina Bokova: "Tentativas per
petradas por atores estatais e não estatais de 
silenciar ou restringir o trabalho de jornalistas 
não apenas negam os direitos dos próprios 
jornalistas, mas também destroem o direito 
fundamental da sociedade como um todo de 
ser informada". 3 Jornalistas, adicionalmente, 
são ícones visíveis para a confiança do públi
co no seu próprio direito de se expressar 
livremente. Eles simbolizam, portanto, o 
status da liberdade de expressão em uma 
sociedade e o silenciar violento de um jorna
lista tem o efeito de silenciar toda a cidadania. 

Entre 2006 e 2012, a diretora geral da 
UNESCO condenou, de maneira recorde, 
493 assassinatos de jornalistas, a maioria 
dos quais diz respeito a jornalistas que não 
estavam atuando em zonas de guerras 
distantes, mas, em casa, e sobre temas como 
corrupção local e criminalidade; destes, 13 
tiveram lugar no Brasil. Enquanto o assas
sinato de um jornalista é a maneira mais 
explícita de se silenciar a liberdade de i m 
prensa, muitos outros profissionais da no
tícia sofrem ferimentos e lesões não fatais 
ao levar adiante suas responsabilidades 
laborais. Ataques contra jornalistas, portan
to, não incluem apenas assassinatos, mas 
também sequestros, ameaças, intimidação, 
prisão ilegal e detenção. Ataques sexuais 

têm se tornado cada vez mais comuns, co
mo uma forma de silenciar jornalistas 
mulheres. 

A sra. Bokova condenou esses crimes 
como " u m sério ataque ao direito humano 
básico à liberdade de expressão e, seu coro
lário, a liberdade de imprensa" e conclamou 
os Estados Nacionais a levar os perpetrado
res desses ataques à Justiça, em qualquer 
país no qual um homicídio tenha lugar. 

O Brasil é um Estado-membro da UNESCO 
bastante ativo. Atualmente, o país tem as
sento no Conselho Executivo e também no 
Conselho Intergovernamental do Programa 
Internacional da UNESCO para o Desen
volvimento das Comunicações (IPDC, nas 
sua sigla em inglês), o qual está promovendo, 
constantemente, a liberdade de imprensa e 
o desenvolvimento da mídia. A segurança 
de jornalistas está na agenda de cada en
contro do Conselho do IPDC, dado que em 
2008 o órgão recomendou à diretora geral 
a compilação de um relatório anual sobre 
o tema e "demandou" os Estados-membros 
"a informarem a diretora geral da UNESCO, 
em caráter voluntário, acerca das ações le
vadas a cabo para prevenir que agressores 
permaneçam impunes e a notificarem-na 
do status de procedimentos judiciais con
duzidos em cada um dos casos de assassi
natos condenados pela UNESCO". O Brasil 
é um dos países nos quais as instituições 
vinculadas à aplicação das leis ativamente 
investigam todos os crimes contra jornalistas 
e o governo provê informações à diretora 
geral acerca dos resultados de investigações 
e decisões judiciais envolvendo perpetra
dores de atrocidades contra profissionais 
da comunicação. 

O Plano 
O Plano das Nações Unidas acerca da Se

gurança dos Jornalistas e o Tema da Impuni
dade é o resultado de um processo que 
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começou em 2010 com os 39 Estados-
-membros da UNESCO com assento no 
Conselho Intergovernamental do IPDC, 
naquele momento. Eles, de forma unâni
me, r e q u i s i t a r a m à d i r e t o r a geral da 
UNESCO que realizasse consultas junto 
aos Estados-membros acerca da viabilida
de de se organizar um encontro interagen-
cial de todos os Fundos, Programas e 
Agências pertinentes das Nações Unidas 
"com o objetivo de formular uma aborda
gem abrangente, coerente e orientada 
para a ação em relação à segurança dos 
jornalistas e a luta contra a impunidade". 

Como consequência desse processo, o 
primeiro Encontro Interagencial das Nações 
Unidas teve lugar na sede da UNESCO, em 
Paris, nos dias 13 e 14 de setembro de 2011 
e resultou na elaboração do Plano de Ação 
das Nações Unidas. O documento foi en
dossado em 13 de abril de 2012 pelo Con
selho dos Chefes Executivos das Nações 
Unidas, o mais importante mecanismo de 
coordenação do Sistema O N U . O plano 
almeja a criação de um ambiente livre e 
seguro para jornalistas e demais trabalha
dores da mídia em situações de conflito e 
de não conflito, com uma visão ampla de 
fortalecer a paz, a democracia e o desenvol
vimento em todo o mundo. 

Funcionando como um guia para linhas 
de ação mais específicas, o plano aponta 
para medidas que pretendem estabelecer 
um mecanismo interagencial coordenado 
nas Nações Unidas a f im de atuar com temas 
relacionados à segurança dos jornalistas; e 
encoraja a incorporação da segurança dos 
jornalistas nas estratégias das organizações 
intergovernamentais nas esferas global e 
regional. O plano também prevê a extensão 
do trabalho já conduzido pela UNESCO 
para prevenir crimes contra jornalistas. 
Isso inclui a assistência a países no desen
volvimento de legislação e mecanismos 
favoráveis à liberdade de expressão e i n 
formação, bem como o suporte a eles na 

implementação de princípios e regras inter
nacionais vigentes. Um elemento adicional é 
a ênfase nas parcerias com a sociedade civil 
e com a mídia, sempre com o objetivo de 
promover a segurança dos jornalistas. As
sim, embora o plano seja um plano das 
Nações Unidas, estabelecendo as contri
buições e responsabilidades associadas das 
agências da O N U , ele reconhece que atores 
externos ao Sistema têm uma central con
tribuição a oferecer, através de atividades 
conjuntas e/ou complementares. 

A f im de desenvolver uma estratégia 
concreta para a implementação do plano, a 
UNESCO organizou o 2o Encontro Intera
gencial das Nações Unidas sobre Segurança 
de Jornalistas e o Tema da Impunidade nos 
dias 22 e 23 de Novembro de 2012, em Viena. 
O encontro foi acompanhado por diploma
tas de numerosos países, incluindo o Brasil, 
15 Agências, Fundos e Programas das Na
ções Unidas assim como a Comissão Nacio
nal Britânica para a UNESCO, e mais de 40 
organizações não governamentais e intergo
vernamentais, especialistas independentes, 
grupos de mídia e associações profissionais. 
No encontro foram escolhidos quatro países 
nos quais, inicialmente, o plano será imple
mentado de uma maneira coordenada: 
Iraque, Paquistão, Sudão do Sul e Nepal. 

Também haverá ações na América Lati
na e o plano contará com avanços naqueles 
países nos quais os governos e outros 
stakeholders estiverem interessados no seu 
potencial para auxiliar a colocar um f i m no 
flagelo que são as ameaças contra e os as
sassinatos de jornalistas. 

Próximos passos 

Dentre os mais importantes resultados 
do encontro de Viena está o reforço do 
compromisso global em enfrentar o tema 
da segurança dos jornalistas de uma ma
neira prática, não apenas por parte das 
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agências das Nações Unidas, mas também 
por Estados-membros interessados, ONGs, 
organismos internacionais, empresas de 
mídia e universidades. Baseado no Reino 
Unido, o Centro para a Liberdade da Mídia 
(Center for Freedom of the Media) , da 
Universidade de Sheffield, se comprome
teu, em Viena, a desenvolver um currículo 
sobre segurança para jornalistas e a reali
zar mais pesquisas acerca do assunto. 

O segundo resultado concreto é uma 
detalhada estratégia de implementação do 
Plano de Ação das Nações Unidas, acom
panhada de um plano de trabalho. Esses 
documentos foram desenvolvidos em es
treita colaboração com todas as partes inte
ressadas. Eles estabelecem processos con
cretos e realistas, bem como ações a serem 
postas em prática em 2013 e 2014, com o 
objetivo de executar o que está previsto no 
Plano de Ação. 

A estratégia de implementação, confor
me mencionado, foi desenhada de maneira 
inclusiva, encorajando parcerias múltiplas 
entre todos os atores: agências, fundos e 
programas das Nações Unidas, Estados, 
organizações regionais, atores da mídia e 
sociedade c i v i l , incluindo processos de 
cooperação Sul-Sul. Nesse sentido, o plano 
antevê o Sistema das Nações Unidas ope
rando a partir dos interesses e fortalezas 
das organizações que o compõem e em 
cooperação com outros atores, incluindo os 
parceiros específicos mencionados no plano 
de trabalho, os quais também sublinham o 
valor da iniciativa. A estratégia de imple
mentação está aberta a que muitos outros 
atores se tornem parceiros ou associados, 
desde que busquem se alinhar com ou 
apoiar as ações previstas. 

A estrutura lógica da estratégia de i m 
plementação é um espelho do Plano de 
Ação das Nações Unidas, convertendo os 
objetivos e as linhas de ação do plano em 
quatro campos de atividades. Brevemente, 
estes campos incluem: 

(1) fortalecimento e harmonização dos meca
nismos de coordenação das Nações 
Unidas com atividades futuras ou já em 
execução com a finalidade de aumentar 
o impacto do trabalho sobre a segurança 
de jornalistas e o tema da impunidade; 

(2) assessoramento dos Estados-membros 
na implementação nacional de padrões 
internacionais já existentes e no compar
tilhamento de boas práticas no que se 
refere aos mecanismos e sistemas de 
proteção de jornalistas; 

(3) colaboração com organizações intergo
vernamentais e outras organizações tais 
como associações profissionais, mídia, 
universidades e ONGs, de tal forma que 
o trabalho por elas realizado possa ser 
harmonizado com a implementação do 
Plano das Nações Unidas; 

(4) aumento do conhecimento público acer
ca da importância da segurança dos 
jornalistas e do combate à impunidade, 
bem como a respeito de caminhos para 
alcançar essas condições. 

Conclusão 
A segurança dos jornalistas é um tema 

de relevância global para os fluxos de i n 
formação que os cidadãos e cidadãs brasi
leiros, por exemplo, necessitam para o seu 
processo de tomada de decisões; o tema 
também impacta diretamente, para manter 
o exemplo, os jornalistas brasileiros traba
lhando internacionalmente. 

O Plano de Ação das Nações Unidas, a 
Estratégia de Implementação e os encon
tros e consultas que a UNESCO organiza 
são a continuação de nosso compromisso 
de longo prazo com a promoção e proteção 
da liberdade de expressão e da liberdade 
de imprensa. Ao encontrar soluções para as 
limitações de recursos para o nosso traba
lho, nós almejamos continuar apoiando os 
Estados-membros em temas relacionados 
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à segurança dos jornalistas, incluindo medi
das de prevenção e o combate à impunidade. 

Nós também trabalharemos muito pró
ximos com nossos parceiros internacionais 
e regionais para produzir guias práticos de 
segurança em várias línguas, os quais de
verão ser atualizados com regularidade; 
adicionalmente, atuaremos em conjunto no 
apoio a cursos e oficinas sobre segurança 
para jornalistas e trabalhadores da mídia. 
Mais além, campanhas para elevar os níveis 
de conhecimento sobre o tema, assim como 
campanhas de sensibilização envolvendo 

Notas 

1. Informação baseada nos casos que ocorreram entre 
2006-2009 e sobre os quais informações foram recebidas 
dos Estados-membros, as quais foram publicadas no 
relatório de 2012 da diretora geral da UNESCO sobre a 
Segurança de Jornalistas e o Perigo da Impunidade. 

2. No seu comentário geral número 34 acerca do Artigo 
19, o Comitê das Nações Unidas sobre Direitos Humanos 
define jornalismo como "uma função compartilhada 
por um amplo número de atores, incluindo repórteres 
e analistas em regime de dedicação exclusiva ao traba
lho, assim como blogueiros e outros que se engajam 
em formas de autopublicação impressa, na internet ou 
em outras plataformas". O relator especial das Nações 

atores internacionais, regionais e locais 
serão intensificadas, garantindo que esses 
temas sejam parte central das celebrações 
do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa 
já neste próximo 3 de maio. 

Ao levar a cabo esses e outros esforços, 
nós estamos garantindo que a liberdade de 
expressão e a liberdade de imprensa per
maneçam como assuntos da mais elevada 
prioridade para a UNESCO e, também, 
entre os Estados-membros. 

Fevereiro de 2013 

Unidas para o Direito a Liberdade de Opinião e Expres
são afirma que "jornalistas são entendidos como indi
víduos que estão dedicados a investigar, analisar e 
disseminar informação, de forma regular e especializa
da, através de quaisquer tipos de mídia escrita, radio
difusão ou mídia eletrônica. Com o advento de novos 
meios de comunicação, o jornalismo se expandiu para 
novas áreas, incluindo o jornalismo cidadão". 

3. Relatório da diretora geral da UNESCO sobre a Se
gurança dos Jornalistas e o Perigo da Impunidade, 
2012. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTI-
MEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc28_dg_safety_report_fi-
nal_rev.pdf 

A 
ut

iliz
aç

ão
 d

es
te

 a
rti

go
 é

 e
xc

lus
iva

 p
ar

a 
fin

s e
du

ca
cio

na
is.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTI-
Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 101-106, abr./ maio/ jun. 2013.




