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Comisia Europeană - Declarație

Declarație comună a prim-vicepreședintelui Timmermans și a comisarilor Jourová și Gabriel la un an de la
asasinarea ziaristei malteze Daphne Caruana Galizia

Bruxelles, 16 octombrie 2018

Astăzi se împlinește un an de la asasinarea ziaristei Daphne Caruana Galizia. Onorăm astăzi munca asiduă și tăria de caracter de care au dat dovadă
Daphne, Jan Kuciak și numeroși alți ziariști care sacrifică tot ceea ce au – uneori însăși viața – în căutarea adevărului. Este, totodată, o ocazie pentru
noi, pentru Europa să ne oprim pentru o clipă și să reflectăm la ceea ce ne este scump: dreptul de a ne exprima în mod liber.

Comisia susține ferm protejarea libertății de exprimare și a libertății mijloacelor de informare în masă. Democrația nu poate supraviețui dacă jurnaliștii
nu își mai pot face meseria în mod liber, dacă sunt cenzurați, dacă sunt împiedicați să îi critice pe cei ce dețin puterea și, în special, dacă sunt
intimidați, hărțuiți, amenințați și uneori chiar uciși în timp ce muncesc. Democrația se întemeiază pe rolul jurnaliștilor și depinde de ei.

Nu trebuie să uităm nici de avertizorii de integritate, care sunt adesea sursele jurnalismului de investigație și care au nevoie, la rândul lor, de protecție.
Ei se bazează pe noi pentru a le asigura securitatea, nu îi putem lăsa în voia sorții.

Nu dorim ca aceste crime să aibă un efect descurajator asupra libertății mijloacelor de informare. Cetățenii ar trebui să fie în măsură să își formeze
propriile opinii pe baza unor anchete neîngrădite și a prezentării realității în mod independent.

Din acest motiv persoanele responsabile de aceste asasinate trebuie să fie aduse în fața justiției. Dorim ca adevărul să fie cunoscut pe deplin. Trebuie
să trimitem un semnal clar tuturor ziariștilor: Europa este un loc sigur pentru a lucra. Dacă ziariștii sunt reduși la tăcere, democrația este redusă la
tăcere. Acest lucru nu se va întâmpla în Europa. Nu sub privirile noastre.
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