
CARTA ÈTICA MUNDIAL PER A PERIODISTES
La Carta Ètica Mundial per a Periodistes de la FIP va ser adoptada en el 30è Congrés Mundial de la FIP a Tunísia el 12 de juny de 2019. Completa
la Declaración de Principis de la FIP sobre la Conducta dels Periodistes (1954), coneguda com la "Declaració de Bordeus.

1. Respectar la veritat dels fets i el dret del públic a conèixer—la cons-
titueix el deure primordial del i la periodista.

2. D'acord amb aquest deure, el o la periodista defensarà, en tot mo-
ment, el doble principi de la llibertat d’investigar i de publicar amb ho-
nestedat la informació, la llibertat de comentari i de crítica, així com el
dret a comentar equitativament i a criticar amb lleialtat. Ell/ella s’as-
segurarà de distingir clarament la informació  de l'opinió.

3. El o la periodista no informarà sinó sobre fets dels quals en cone-
gui l'origen, no suprimirà informacions essencials i no falsificarà docu-
ments. Serà curós en l'ús dels comentaris i documents publicats a les
xarxes socials.

4. El o la periodista no utilitzarà mètodes deslleials per obtenir infor-
mació, imatges, documents o dades. Sempre informarà de la seva con-
dició de periodista i s’abstindrà d'utilitzar enregistraments ocults
d'imatges i sons, tret que li sigui objectivament impossible per a la re-
copilació d'informació d'interès general d'una altra manera. Exigirà el
lliure accés a totes les fonts d’informació i el dret a investigar lliure-
ment tots els fets d’interès públic.

5. La noció d'urgència o immediatesa en la difusió de la informació
no prevaldrà sobre la verificació dels fets, les fonts i/o l'oferiment
d'una resposta a les persones implicades.

6. El o la periodista s'esforçarà, amb tots els mitjans, en rectificar de
manera ràpida, explícita, completa i visible qualsevol error o informa-
ció publicada i revelada inexacta.

7. El o la periodista guardarà el secret professional sobre la font de
les informacions obtingudes confidencialment.

8. El o la periodista respectarà la privacitat de les persones. Respec-
tarà la dignitat de les persones representades, informarà els entrevis-
tats que els seus comentaris i documents seran publicats i mostrarà
especial consideració cap a les persones entrevistades sense experièn-
cia i vulnerables.

9. El o la periodista vetllarà perquè la difusió d’informació o d'opi-

nions no contribueixi a l'odi o als prejudicis i farà tot el possible per no
facilitar la propagació de la discriminació per motius d'origen geogrà-
fic, social, racial o ètnic, gènere, orientació sexual, idioma, discapaci-
tat, religió i opinions polítiques.

10. El o la periodista considerarà com a faltes professionals greus: el
plagi; la distorsió malintencionada; la calúmnia ,la maledicència, la di-
famació i les acusacions sense fonament.

11. El o la periodista s'abstindrà d'actuar com a ajudant la policia o
altres cossos de seguretat. Només se li demanarà que brindi a aquests
cossos informació publicada per mitjans de comunicació.

12. El o la periodista mostrarà solidaritat amb els seus col·legues,
sense renunciar a la seva llibertat de recerca, informació, crítica, co-
mentari, sàtira i llibertat editorial.

13. El o la periodista no ha d'utilitzar la llibertat de premsa en bene-
fici d'interessos de tercers i ha d'abstenir-se de rebre qualsevol profit
per la difusió o no d'informació. Evitarà, o posarà fi, a qualsevol situa-
ció que pugui suscitar un conflicte d'interessos en l'exercici de la seva
professió. Evitarà qualsevol confusió entre la seva activitat com a perio-
dista i la de la publicitat o propaganda. S’abstindrà de qualsevol
forma d'abús d'informació privilegiada i manipulació del mercat.

14. El o la periodista no assumirà amb cap interlocutor cap compro-
mís que pugui posar en perill la seva independència com a professio-
nal. En canvi, sí que respectarà les modalitats de difusió que hagin
acordat lliurement, com en "off", sota anonimat o mitjançant embar-
gament, sempre que aquests compromisos siguin clars i indiscutibles.

15. Tot/a periodista digne de dir-se com a tal ha de complir estricta-
ment amb els principis enunciats prèviament. No podrà ser obligat/da
a realitzar un acte professional ni a expresar una opinió contrària a la
seva convicció o consciencia professional.

16. En el marc del dret vigent en cada país, el o la periodista només
acceptarà, en qüestions d'honor professional,la jurisdicció d'organis-
mes independents d’autoregulació oberts al públic, excloent qualsevol
ingerència governamental o d'una altra mena.
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