
СОВЕТ НА ЕВРОПА
КОМИТЕТ НА МИНИСТРИ

Декларација за слобода на изразување и информации во
медиумите во контекст на борбата против тероризмот

(Усвоена од Комитетот на министри на 2 март 2005 година
на 917-от состанок на замениците министри)

Комитетот на Министрите на Советот на Европа,

Знаејќи дека целта на Советот на Европа е да постигне поголемо единство меѓу своите членки за да се заштитат
и промовираат идеалите и начелата кои се нивното заедничко наследство;

Земајќи го предвид моќниот ефект на тероризмот врз потполното уживање на човековите права, особено
правото на живот, неговата закана по демократијата, особено неговата цел да ги дестабилизира законски
формираните влади и да го ослаби плуралистичко граѓанско општество и неговото предизвикување на идеалите
сите да живеат ослободени од страв;

Едногласно осудувајќи ги сите акти на тероризам како криминални и неоправдани, без разлика од кого и каде
биле сторени;

Забележувајќи дека секоја држава ја има должноста да ги заштитува човековите права и основните слободи на
сите луѓе;

Потсетувајќи на својата цврста посветеност на начелата за слобода на изразување и информации како основен
елемент на демократското и плуралистичко општество и предуслов за напредокот на општеството и за развојот
на луѓето, како што е нагласено во судската практика на Европскиот суд за човекови права според член 10 од
Европската конвенција за човекови права, како и Декларацијата на Советот на Европа за слобода на изразување
и информации од 1982 година;

Знаејќи дека слободната и непречена дистрибуција на информации и идеи е една од најефикасните средства за
промовирање на разбирањето и толеранцијата, кои може да помогнат за превенција или борба против
тероризмот;

Потсетувајќи дека државите не може да усвојуваат мерки кои би наметнувале ограничувања врз слободата на
изразување и информации кои ги надминуваат оние кои се дозволени со член 10 од Европската конвенција за
човекови права, доколку не е според строгите услови кои се наведени во член 15 од Конвенцијата;

Потсетувајќи понатаму дека во нивната борба против тероризмот, државите треба да внимаваат да не
усвојуваат мерки кои се спротивни на човековите права и основни слободи, вклучувајќи ја слободата на
изразување, која е еден од суштинските столбови на демократските општества кои терористите сакаат да ги
уништат;

Знаејќи го значењето кое само-регулаторните мерки кои се превземени од медиумите може да го имаат во
специфичниот контекст на борбата против тероризмот;

Потсетувајќи на член 10 од Европската конвенција за човекови права, на декларациите на Комитетот на
министри за слобода на изразување и информирање која е усвоена на 29 април 1982 година, за заштита на
новинарите во ситуации на конфликт и тензии усвоена на 3 мај 1996 година, и на своите Препораки Бр. R (97)
20 за говорот на омраза, Бр. R (97) 21 за медиумите и промоцијата на културата на толеранција, Бр. R (2000) 7
за правото на новинарите да не ги откриваат своите извори на информации и Rec(2003)13 за добивање
информации преку медиумите во врска со кривични постапки;

Имајќи ги предвид резолуциите и препораките за тероризам на Парламентарното собрание;

Потсетувајќи на Насоките за човекови права и борбата против тероризмот кои ги усвои на 1 јули 2002 година,

Ги повикува државните органи во државите-членки:



- да не воведуваат некои нови ограничувања на слободата на изразување и информирање во медиумите доколку
не е навистина неопходно и пропорционално во демократското општество и по внимателна проверка дали
постоечките закони или други мерки веќе не се доволни;

- да се воздржат од усвојување мерки кои го изедначуваат медиумското известување за тероризмот со
поддршка на тероризмот;

- да осигураат пристап на новинарите до информации кои се редовно ажурирани, особено со именување
портпароли и организирање прес конфернции, во согласност со националното законодавство;

- да обезбедат соодветни информации за медиумите со должно почитување на начелото за презумпција на
невиност и правото на почитување на приватниот живот;

- да се воздржат од создавање пречки за професионалците во медиумите во нивното пристапување до местата
на терористичките напади кои не се наметнати од потребата да се заштити безбедноста на жртвите на
тероризам или на силите кои го спроведуваат законот и се вклучени во тековните анти-терористички операции,
на истрагите или на ефикасноста на безбедносните мерки; во сите случаи каде што органите ќе одлучат да го
ограничат таквиот пристап, тие треба да ги објаснат причините за ограничувањето, а неговото времетраење
треба да биде пропорционално на околностите и лицето кое е ополномоштено од органите треба да ги
презентира информациите за новинарите сé додека не се укине ограничувањето;

- да го гарантираат правото на медиумите да знаат за поднесените пријави од страна на судските органи против
лицата кои се предмет на анти-терористички судски постапки, како и правото да ги следат овие постапки и да
известуваат за нив, во согласност со националното законодавство и со должно почитување на презумпцијата на
невиност и на приватен живот; овие права може да бидат единствено ограничени кога е пропишано со закон
дека нивното користење најверојатно ќе и наштети на тајноста на полициските истраги или ќе го одолжи или
попречи исходот на постапките и без штетно да влијае врз исклучоците споменати во член 6 став 1 од
Европската конвенција за човекови права;

- да го гарантираат правото на медиумите да известуваат за спроведувањето на пресудите, без да му се наштети
на правото на почитување на приватниот живот;

- да го почитуваат, во согласност со член 10 од Европската конвенција за човекови права и со Препораката Бр.
R (2000) 7, правото на новинарите да не ги откриваат изворите на информации; борбата против тероризмот не
им дозволува на органите да го заобиколат ова право со пречекорување на она што е дозволено во овие
документи;

- доследно да ја почитуваат уредничката независност на медиумите, и согласно тоа, да се воздржат од каков
било вид на притисок врз нив;

- да ја поттикнат обуката на новинарите и останатите професионалци во медиумите за нивна заштита и
безбедност и да преземат, онаму каде што е соодветно и, доколку дозволуваат околностите, со нивна
согласност, мерки за заштита на новинарите или другите професионалци во медиумите кои се под закана на
терористите;

Ги повикува медиумите и новинарите да ги разгледаат следните предлози:

- да ги земат предвид нивните особени одговорности во контекст на тероризмот со цел да не допринесуваат за
целите на терористите; тие особено треба да внимаваат да не го зголемуваат чувството на страв кое може да се
го создадат терористичките чинови, и да не нудат платформа на терористите со тоа што ќе им посветат
несразмерно внимание;

- да усвојат саморегулаторни мерки онаму каде што такви не постојат, или да ги адаптираат постоечките мерки
за да можат ефикасно да одговорат на етичките прашања што се покренати како резултат на медиумските
известувања за тероризмот, и да ги имплементираат;

- да се воздржат од секакво самоцензурирање, кое за последица ќе има да ја лиши јавноста од информации кои
й се потребни за да го формира своето мислење;

- да ја имаат предвид значајната улога која тие ја имаат при спречувањето на “говорот на омраза” и
поттикнувањето на насилство, како и во промовирањето взаемно разбирање;



- да бидат свесни за ризикот дека медиумите и новинарите можат ненамерно да послужат како алатка за
изразување расистички или ксенофобни чувства или омраза;

- да се воздржат од загрозување на безбедноста на луѓето и загрозување на спроведувањето анти-терористички
операции или на судските истраги на тероризмот преку информациите кои тие ги дистрибуираат;

- да го почитуваат дигнитетот, безбедноста и анонимноста на жртвите на терористички акти и на нивните
семејства, како и нивното право на почитување на приватниот живот, што е гарантирано со член 8 од
Европската конвенција за човекови права;

- да го почитуваат правото на презумпција на невиност на лицата кои се гонети во контекст на борбата против
тероризам;

- да имаат предвид колку е значајно да се прави разлика меѓу осомничени или осудени терористи и групата
(национална, етничка, верска или идеолошка) на која што й припаѓаат или кон која што тврдат дека се
наклонети;

- да го проценат начинот на кој што тие ја информираат јавноста за прашањата кои се однесуваат на
тероризмот, особено преку консултирање на јавноста, со аналитички програми, статии и дискусии, и да ја
информираат јавноста за резултатите на оваа проценка;

- да воведат курсеви за обука, во соработка со нивните професионални организации, за новинарите и другите
професионалци во медиумите кои известуваат за тероризмот, за нивната безбедност и историскиот, културниот,
религиозниот и гео-политичкиот контекст на настаните кои тие ги покриваат, и да ги повикааат новинарите да
учествуваат на овие обуки.

Комитетот на министри се согласува да ги набљудува, во рамките на постојните процедури, преземените
иницијативи со кои владите на државите-членки особено на полето на правото се стремат кон посилни мерки во
борбата против тероризмот, сè додека тие мерки можат да влијаат врз слободата на медиумите, и го повикува
Парламентарното собрание да го направи истото.


