MANIFEST DELS PERIODISTES «PER UNS MITJANS
INDEPENDENTS I PLURALS A EUROPA»
1. LA DEMOCRÀCIA NECESSITA UN PERIODISME INDEPENDENT
L'ús de totes les lleis nacionals europees, particularment a les àrees relacionades amb la
privadesa, la seguretat / antiterrorisme i la protecció de dades personals, haurien de tenir
sempre en compte la Constitució Europea (Art. 11) referent a drets fonamentals de llibertat
d'expressió i d'informació, incloent la protecció a les fonts periodístiques.
2. EUROPA NECESSITA PLURALISME DE MITJANS
L'entorn i les legislacions haurien d'afavorir la creació i el desenvolupament de mitjans
independents. A més cal regular que la concentració de la propietat dels mitjans.
Els mitjans independents i plurals són fonamentals per a una democràcia europea. Però la
llibertat de premsa, el pluralisme i el periodisme independent a Europa estan fent front a
creixents amenaces des de les esferes polítiques, així com a pressions econòmiques i a
canvis en el panorama mediàtic.
Els periodistes s'han convertit en els principals objectius d'aquestes amenaces. En els
últims anys, els periodistes han estat testimonis de com els seus drets laborals han
disminuït, com les seves condicions de treball s'han deteriorat, com la qualitat del seu
treball ha decaigut, i com la ciutadania ha perdut la seva confiança en els mitjans. Les
formes d'autocensura com a resultat de les pressions polítiques i econòmiques sobre els
periodistes també han crescut a tota Europa.
Com la major organització de periodistes a Europa, representant més de 320.000
periodistes de 39 països diferents, la Federació Europea de Periodistes (FEP) defensa els
drets professionals dels periodistes i promocionen el periodisme com un ben públic. Per
tant, fem una crida als membres del Parlament Europeu per comprometre's amb aquest
Manifest dels Periodistes per a la recuperació d'uns mitjans independents i plurals a
Europa.
3. DRETS D'ASSOCIACIÓ I CONVENIS COL·LECTIUS PER A TOTS
El dret dels periodistes, particularment dels freelances, per unir-se a un sindicat i ser
representats en convenis i acords col·lectius hauria de ser reforçat tal com garanteix la
Constitució Europea (Art. 12).
4. DRETS D'AUTORIA - CONTRACTES JUSTOS PER A TOTS
Els drets d'autoria dels periodistes (incloent els freelances i els fotoperiodistes) han de ser
reforçats en les lleis europees de drets d'autoria i copyright, assegurant que els seus drets
a remuneracions justes estan garantits i que els contractes justos entre els periodistes i
els mitjans s'adapten a les pràctiques estàndard de la indústria a Europa.
5. LES CONDICIONS DE TREBALL AFECTEN LA QUALITAT DEL PERIODISME
Com en totes les professions, els periodistes han de tenir condicions de treball decents.
Els seus drets laborals i socials han de ser enfortits per les lleis europees per prevenir

condicions de treball precàries que posin en risc la qualitat del periodisme.
6. EL PERIODISME COM A UN BÉ PÚBLIC
Europa ha de vetllar per la preservació d'un servei públic de ràdio i de televisió forta, amb
els mitjans pressupostaris necessaris per assegurar la seva independència enfront de les
pressions polítiques. Un servei públic de qualitat en tots els estats membres és un
element clau per garantir el pluralisme de la informació.
7. EL PERIODISME D'INVESTIGACIÓ NECESSITA ACCÉS LLIURE A LA INFORMACIÓ
La Unió Europea ha de ser completament oberta i transparent en el seu procés de presa
de decisions mitjançant l'enfortiment de les regles relacionades amb l'accés a documents i
fent pressió per fomentar la transparència.
8. INVERSIONS EN EL FUTUR DEL PERIODISME
La qualitat i la diversitat en el periodisme solament pot ser sostenible amb finançaments
independents a llarg termini que inverteixin tant en continguts com en la formació dels
periodistes.
9. SEGURETAT EN EL TREBALL
Els periodistes tenen el dret de treballar lliurement sense por a violència física o a
empresonaments.
10. CONSTRUCCIÓ DE CONFIANÇA I RESPONSABILITAT A TRAVÉS D'UN
PERIODISME ÈTIC
Els mitjans responsables que proveeixen d'informacions precises i imparcials a la
ciutadania europea serveixen millor als interessos del públic.
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