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3 Mai - Ziua Internațională a Libertății Presei 

Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Libertății Presei proclamată de UNESCO (ONU). O presă liberă, diversă 

și independentă este esențială în orice societate democratică, deoarece fără libertatea de exprimare și 

mass media, nu pot exista nici cetățeni informați, activi și angajați. De aceea libertatea presei reprezintă 

un pilar al oricărei societăți, ea trebuie promovată și nu poate fi niciodată considerată de la sine 

înțeleasă. Datorită curajului multor jurnaliști cuvântul adevăr , care este deseori neglijat, mai are încă un 

înțeles.  

UE își exprimă recunoștința față de toți acei jurnaliști și actori implicați în mass media, care și-au dat 

viața, care au fost aruncați în închisoare sau care au suferit consecințe injuste pentru că și-au exercitat 

dreptul lor la libertatea de exprimare. Noi reiterăm angajamentul nostru de a promova și proteja 

libertatea de exprimare și libertatea presei la nivel mondial și de a continua să promovăm siguranța 

jurnaliștilor și a altor persoane care lucrează în mass media.  

Noile tehnologii informaționale și ale comunicațiilor reprezintă o componentă a vieții de zi cu zi și oferă 

noi oportunități pentru realizarea drepturilor omului și dezvoltarea socio-economică. Accesul 

nestingherit la informație și libertatea de exprimare a indivizilor, atât online, cât și offline trebuie 

asigurată și protejată. Internetul trebuie să rămână o rețea unică, nefragmentată, care să se supună 

acelorași legi și norme care se aplică și în alte domenii ale vieții zilnice, în care indivizii pot beneficia de 

respectarea drepturilor lor și de soluții juridice adecvate atunci când aceste drepturi sunt încălcate. 

Aceste principii au fost recunoscute și în Concluziile Consiliului UE cu privire la Guvernanța Internetului 

din 27 noiembrie 2014 și în Concluziile privind Diplomația Cibernetică din 11 februarie 2015. 

UE se angajează să continue consolidarea eforturilor internaționale direcționate spre promovarea 

libertății de exprimare și salută noul mandat procedural special al ONU privind dreptul la intimitate.  

Aproape după un an de la adoptarea orientărilor UE privind libertatea de exprimare online și offline de 

către Consiliul Afacerilor Externe, UE este hotărâtă să continue utilizarea tuturor instrumentelor 

financiare externe europene potrivite pentru a continua protejarea și promovarea libertății la opinie și 

de exprimare, susținerea unei mass media libere, precum și a pluralismului.  

Să lăsăm jurnalismul să înflorească ! 

 


