
FIL DIRECTE
Notícies en línia

SPC  Sindicat de Periodistes de Catalunya

Número 76/ Mes de gener de 2008

________________________________________________________

Sumari

Més de 2.500 signatures donen suport al Manifest sobre 
els drets d'autoria dels fotògrafs» 

L'SPC  assumeix  les  conclusions  de  les    I  Jornades  de   
Periodistes de Mitjans per a la Immigració  »  

La  FeSP  rebutja  les  pràctiques  de  salvatgisme 
empresarial amb l'excusa de la crisi»

La FeSP ha ingressat a la FIP»

Agustín Yanel: «La por a sindicar-se només afavoreix els 
acomiadaments i el tancament de més diaris»»

El  Tribunal  Suprem  ratifica  la  relació  laboral  d'una 
reportera morta en accident de trànsit amb l'agència per 
a la qual treballava»

Vaga a IB3 en contra de la precarietat laboral i per un 
canvi de model»

El BNG reclama la regulació dels periodistes»

La FIP ha demanat l'alliberament de Muntadar al-Zeidi»

Protocol  de  la  Federació  Internacional  de  Periodistes 
(FIP) per a la cobertura de la violència contra les dones»

Els  periodistes  francesos  porten  la  defensa  de  la 



professió a l'Elisi»

La  FEP  celebra  la  derrota  de  la  Llei  antiterrorista  a 
Alemanya, «una victòria per a la llibertat d'informació»»

Més de 2.500 signatures donen suport al Manifest sobre els drets 
d'autoria dels fotògrafs

El  mes  de  maig  passat,  diversos  fotògrafs  van  elaborar  i 
impulsar  el  manifest  <www.sindicat.org/spc/inf/index.php?
nid=845&ln=ct> que reclama un canvi legislatiu que protegeixi 
els drets d'autoria dels fotoperiodistes, al qual donen suport 
ja  més  de  2.500  signatures.  Aquesta  iniciativa  és 
conseqüència d'una sèrie de sentències recents en les quals 
els  jutges  rebutgen  la  categoria  d'«obra  fotogràfica»  de 
fotografies  i  les  inclouen  a  la  categoria  de  «meres 
fotografies»,  sense  el  plus  de  creativitat,  en  absència  del 
qual no se'ls reconeix cap protecció legal dels drets morals 
d'aquesta  feina.  Els  fotògrafs,  amb  el  suport  del  secretari 
general de la FeSP, Enric Bastardes, i de l'advocada Cristina 
Busch,  que  s'ocupa  del  cas  als  jutjats,  han  denunciat  en 
conferència  informativa  aquesta  problemàtica  que  hi  ha 
actualment  a  Espanya  sobre  els  drets  dels  fotògrafs  en  la 
propietat intel·lectual de les seves fotografies.

Als  països  de la UE els  drets  d'autoria dels  fotògrafs  estan 
plenament reconeguts i, en concret, només a Alemanya i a 
Àustria  existeix  l'anomenada  «mera  fotografia»,  terme que 
s'aplica a qualsevol fotografia en la qual no hi ha intervenció 
humana  (cabines  de  fotografia  instantània,  radiografies, 
càmeres de trànsit...); la resta és obra fotogràfica, amb tots 
els seus drets, sigui un professional o no qui la faci. En aquest 
sentit, cal destacar que a diversos països nòrdics, com ara 
Suècia, Noruega o Dinamarca, tenen una recaptació de drets 
d'autoria  de  professionals  espanyols  que  no  saben  a  qui 
enviar, ja que no hi ha un organisme que els gestioni.

Els  fotògrafs denuncien la discriminació de la fotografia en 
comparació amb d'altres  obres,  ja que,  en  la  majoria  dels 
casos, no se la reconeix com a una disciplina creativa. També 
critiquen la manca de solidaritat d'altres grups creatius, que 
van clamar i van signar la seva adhesió en contra de la venda 
de CD pirates per reclamar els drets d'autoria dels cantants i 
músics, i els dels pintors, dels il·lustradors, dels dibuixants, 
etc., però no els dels fotògrafs. Els fotoperiodistes lamenten 
que  la  VEGAP  no  hagi  donat  suport  a  aquest  manifest. 
Finalment,  fotògrafs,  FeSP  i  advocada  han  coincidit  a 
reclamar  que  es  necessita  una  entitat  de  gestió  per  dur 
aquesta problemàtica al Congrés dels  Diputats, organitzar i 
recaptar els pagaments per drets d'autoria, donar a conèixer 
aquesta situació dels fotògrafs espanyols a altres països de la 



Unió Europea, buscar ajuda en aquests països i traslladar la 
petició al Parlament Europeu.

D'altra banda, la Federació Europea de Periodistes (FEP), el 
grup  regional  de  la  Federació  Internacional  de  Periodistes 
(FIP),  ha  expressat  en  un  comunicat  fet  públic  el  16  de 
desembre passat la gran preocupació que té sobre l'estat de 
periodisme de foto a Europa, després d'un seminari de la FEP, 
fet a París. «La importància d'una foto, una imatge que diu 
una història i que és una part imprescindible del periodisme, 
s'ha de protegir  i  tractar com qualsevol altra obra creativa 
editorial», ha afirmat Arne König, president de la FEP, que 
participava  a  la  trobada  Periodistes  de  foto:  una  espècie 
amenaçada a Europa. «Les amenaces al periodisme fotogràfic 
vénen de tots els fronts, incloent-hi un esfondrament en els 
preus  de  mercat,  un  augment  sense  precedents  de  la 
competència  amb  fotògrafs  afeccionats,  la  necessitat 
d'aplicació  ferma  dels  drets  d'autoria  del  fotògraf,  la 
disponibilitat de fotografies lliures a Internet i les restriccions 
finalment  augmentades  de  fotografiar  en  espais  públics  o 
durant  esdeveniments  públics,  com  ara  manifestacions  al 
carrer», ha afegit  König. El text d'aquest comunicat es pot 
consultar  a  la  pàgina  web  del  Sindicat 
<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=874&ln=ct> « 

  

L'SPC assumeix les conclusions de les I Jornades de Periodistes de 
Mitjans per a la Immigració

La Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya 
(SPC) ha assumit les conclusions sorgides de les I Jornades de 
Periodistes per a Mitjans de la Immigració, especialment pel 
que fa a la demanda que els sindicats de periodistes es dotin 
d'una  secretaria  específica  per  atendre  les  necessitats 
d'aquest  col·lectiu.  Així,  en  la  seva  reunió  del  29  de 
novembre passat, va acordar que en el  proper congrés  del 
Sindicat,  que  s'ha  de  celebrar  l'any  vinent,  hi  aportarà 
formalment la proposta de creació d'aquesta secretaria. A les 
jornades,  hi  van  participar  un  centenar  de  persones, 
majoritàriament  professionals  de  la  informació.  Entre  les 
seves conclusions  destaca la  que considera que hi  ha unes 
necessitats  de  formació  específiques  dels  periodistes  de 
mitjans per a la immigració: des de l'adaptació a les noves 
tecnologies i formes avançades de treball (maquetació, edició 
d'imatges,  enregistrament...)  fins  a  l'aprofundiment  en  el 
coneixement  de  la  realitat  social  i  política  d'Espanya  i 
Catalunya: comunitats autònomes, diputacions, comarques... 
Les conclusions globals d'aquestes I  Jornades de Periodistes  
per  a  Mitjans  de  la  Immigració es  poden  consultar  a 



<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=864&ln=ct>. « 

  

La FeSP rebutja les  pràctiques de salvatgisme empresarial  amb 
l'excusa de la crisi

Les  darreres  setmanes,  diverses  empreses  del  sector  de la 
comunicació  han  anunciat  el  tancament  de  capçaleres,  la 
presentació  d'expedients  de  regulació  d'ocupació  (ERO)  o 
brutals ajustaments de personal. El seu pretext és una crisi 
econòmica que, encara que existeix, no ha de recaure sobre 
els  treballadors,  perquè  no  en  són  els  responsables  en 
absolut. En canvi, es pretén que en plena crisi els accionistes 
quedin protegits i  que les conseqüències afectin únicament 
les plantilles. Les empreses són les úniques responsables de 
les  seves  estratègies  editorials  i  comercials,  segons  la 
legislació; i els treballadors no hem de pagar les aventures i 
les incapacitats dels seus directius. Per aconseguir els  seus 
propòsits al preu més baix, moltes empreses estan amenaçant 
de reduir les plantilles, amb l'objectiu d'implantar el temor 
en  els  mitjans  de  comunicació  i  aconseguir  que  els 
treballadors acceptin les condicions que pretenen imposar.

Davant  d'aquesta  actuació  empresarial,  la  Federació  de 
Sindicats de Periodistes (FeSP) recomana:

* No cedir al xantatge i no acceptar cap proposta que no sigui 
negociada pels comitès d'empresa o delegats de personal. Ara 
més  que  mai,  la  millor  defensa  està  en  la  unitat  dels 
treballadors i en el suport total als seus representants.

* No acceptar  cap pla d'acomiadaments  massius amb xifres 
concretes,  sinó  exigir  en  tots  els  casos  una  explicació 
transparent  de  l'estat  de  comptes  de  l'empresa,  tal  com 
preveu la llei, i el disseny d'un pla de viabilitat.

*  En  cas  d'arribar  a  acomiadaments,  s'han  d'analitzar  i 
negociar un per un, amb assessorament dels comitès.

* No acceptar en cap cas compensacions per sota de les que 
estableix la llei.

* Exigir sempre, a l'efecte d'indemnització, el reconeixement 
de tota l'antiguitat a l'empresa, incloent-hi el temps treballat 
a la peça (col·laborador), si n'existís.

A més, la FeSP rebutja que diferents mitjans de comunicació 
hagin publicat últimament informes creuats, en els quals cada 
empresa  s'obstina  a  demostrar  que  els  dels  mitjans  de  la 
competència estan molt malament, i viceversa. Una vegada 



més, hi ha editors espanyols que provoquen vergonya aliena. 
La ciutadania ha de ser conscient que aquestes impúdiques 
maniobres per reduir les plantilles i atemorir els professionals 
afectaran la  qualitat  de la informació,  cosa que degradarà 
encara més el dret que tenen a rebre-la de manera veraç i 
plural.  Des  de  la  FeSP,  advertim  l'autoritat  laboral  que  la 
situació actual no pot servir de pretext per fer els ulls grossos 
davant  de  les  empreses  que  incompleixen  les  seves 
obligacions laborals, sinó que és el moment d'intensificar al 
màxim les inspeccions de treball.

També  recordem  al  Govern  i  als  grups  parlamentaris  que 
aquesta crisi no pot servir de cortina de fum per incomplir els 
compromisos  assumits  amb  els  periodistes.  Per  contra, 
demostra que no han de demorar més el debat i l'aprovació 
d'unes lleis que regulin professionalment i laboral la professió 
periodística,  amb  la  qual  cosa  es  garantirà  el  dret  a  la 
informació que té la ciutadania. « 

  

La FeSP ha ingressat a la FIP

En la seva última reunió, celebrada a París els dies 15 i 16 de 
novembre  passats,  el  Comitè  Executiu  de  la  Federació 
Internacional  de  Periodistes  ha  acceptat  per  unanimitat 
l'ingrés de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) com 
a membre amb plens  drets  de l'organització  de periodistes 
més important del món. L'alta representativitat de la FeSP, la 
seva presència a gairebé 300 empreses i la representació de 
gairebé  20.000  treballadors,  la  seva  demostrada  activitat 
sindical, la seva capacitat de negociar convenis i l'exclusió de 
membres de la patronal de la seva afiliació es troben entre 
els mèrits que hi han fet possible el seu ingrés. Els mateixos 
mèrits que li  confereixen la característica de membre amb 
plens  drets,  només  aplicable  a  les  organitzacions  de 
periodistes que duen a terme una activitat sindical clara.

La nostra presència a la FIP ens permetrà fer arribar al fòrum 
internacional  més  gran  dels  periodistes  els  conflictes  i  les 
reivindicacions  dels  informadors  de  l'Estat  espanyol  i  les 
denúncies de vulneració dels seus drets. A més, els afiliats als 
sindicats  de  la  FeSP  tenen  la  possibilitat  de  sol·licitar,  a 
través de la Federació, el carnet internacional de premsa de 
la  FIP,  l'acreditació  més  antiga,  amb  més  prestigi  i  més 
reconeguda per les autoritats de més de 120 països i que té el 
reconeixement oficial de la Unió Europea i de les agències de 
Nacions Unides. Quan un beneficiari del carnet internacional 
de premsa de la FIP viatja pot comptar amb la xarxa de la FIP 
per  rebre ajuda.  En  la  majoria  dels  països,  els  periodistes 
autòctons  estan  disposats  a  ajudar  aquelles  persones  que 



tinguin  un  carnet  internacional  de  premsa  de  la  FIP.  Els 
periodistes que viatgen a zones de conflicte són testimonis 
dels  beneficis  obtinguts  amb  el  carnet  internacional  de 
premsa de la FIP, que ha ajudat molts periodistes a sortir de 
situacions difícils davant de soldats, policies o funcionaris, i 
que obre la porta a trobades oficials.

La  Federació  Internacional  de  Periodistes  és  l'organització 
mundial de periodistes més gran. Fundada el 1926, va rebre 
un nou impuls el 1946 i va adquirir la forma actual el 1952. 
Avui representa uns 600.000 periodistes de 120 països. La FIP 
promou accions internacionals en defensa de la llibertat de 
premsa  i  la  justícia  social,  amb  el  suport  ferm,  lliure  i 
independent dels sindicats de periodistes. La FIP s'oposa a tot 
tipus  de  discriminacions  i  condemna  l'ús  dels  mitjans  de 
comunicació com a propaganda o per promoure els conflictes 
i  la  intolerància.  La  FIP  creu  en  la  llibertat  d'expressió 
política  i  cultural  i  defensa  l'acció  sindical  i  altres  drets 
humans elementals. La FIP dóna suport als periodistes i als 
seus  sindicats  quan  lluiten  pels  seus  drets  professionals  i 
sectorials, i ha creat el Fons de Seguretat Internacional, que 
fa  arribar  ajuda  humanitària  als  periodistes  que  ho 
necessiten. « 

  

Agustín  Yanel:  «La  por  a  sindicar-se  només  afavoreix  els 
acomiadaments i el tancament de més diaris»

Agustín Yanel, secretari general del Sindicat de Periodistes de 
Madrid (SPM) i president del comitè d'empresa d'El Mundo, en 
una  entrevista  publicada  el  15  de  desembre de 2008  a  El 
Confidencial,  afirma  que  «la  gent  té  por,  per  això  no  es 
formen comitès ni es parla amb els sindicats». Fins ara, més 
de mil nòmines en el sector dels mitjans de comunicació han 
estat liquidades; centenars de col·laboracions, trencades; uns 
quants diaris i revistes han parat les màquines per a sempre. 
Segons Agustín Yanel, un dels sindicalistes més veterans de la 
professió, «la premsa espanyola es queda molt enrere pel que 
fa  a  garanties  socials,  si  es  compara  amb  altres  països 
europeus. I aquesta és una de les raons per les quals la crisi 
està  picant  tan  fort  en  el  sector».  La  versió  íntegra  de 
l'entrevista  es  pot  consultar  a 
<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=873&ln=ct> « 

  

El  Tribunal  Suprem  ratifica  la  relació  laboral  d'una  reportera 
morta  en  accident  de  trànsit  amb  l'agència  per  a  la  qual 



treballava

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència definitiva en la 
qual  rebutja  el  recurs  de  cassació  presentat  per  l'Agencia 
Korpa  i  confirma  íntegrament  la  sentència  del  Tribunal 
Superior  de  Justícia  d'Andalusia,  que,  al  seu  torn,  en 
ratificava  una  d'anterior,  del  Jutjat  Social  4  de  la  capital 
sevillana. A la resolució es declara accident laboral la mort 
d'Ana Belén García, es reconeix la seva vinculació laboral amb 
aquesta  agència  especialitzada  en  temes  del  cor  i  es 
condemna Korpa a pagar una indemnització de 89.673 euros a 
la  família  de la  reportera.  Ana Belén  García,  reportera de 
l'Agencia  Korpa, propietat  de les  també periodistes Paloma 
García Pelayo i Ángela Portero, va morir en un accident de 
treball «en missió» el 20 de gener de 2005, quan es dirigiria 
des  de  Sevilla  a  Còrdova,  en  companyia  d'una  reportera 
gràfica de la mateixa agència, a cobrir un acte dels prínceps 
d'Astúries, en un automòbil facilitat per l'empresa Korpa.

Desgraciadament, el que li va passar a Ana Belén García no 
suposa una excepció, sinó tot el contrari, és la forma habitual 
en  la  qual  molts  professionals  de  la  comunicació 
desenvolupen  diàriament  la  seva  feina.  Jornades 
interminables,  obligats  a  fer-se  autònoms,  sense  el 
reconeixement exprés de la vinculació laboral, malgrat que 
les empreses determinen tots els elements de la feina que cal 
fer,  o  amb contractes  en  precari,  i  tot  això  amb sous  de 
misèria. Aquesta és la realitat a la qual s'enfronten més del 
30%  dels  periodistes  a  Espanya.  Una  situació  que  la  crisi 
econòmica  amenaça  d'empitjorar  encara  més,  com  ho 
demostren  els  nombrosos  acomiadaments  que  es  duen  a 
terme  a  molts  mitjans  de  comunicació,  a  l'empara  de  la 
caiguda de la publicitat, malgrat que els comptes de resultats 
continuen registrant beneficis.  Per tot això, l'SPA i  la FeSP 
mostren la seva més absoluta satisfacció per la sentència del 
Suprem,  que  consideren  un  reconeixement  judicial  a  les 
nombroses denúncies que fa temps que fan públiques sobre la 
situació dels periodistes i, especialment, aquells que s'ocupen 
dels temes del cor. « 

  

Vaga a IB3 en contra de la precarietat laboral i per un canvi de 
model

La majoria dels treballadors subcontractats per l'RTV balear, 
a través de les empreses Salom Àudio i Vídeo i Serveis Balears 
de  Televisió-SBT,  van  secundar  la  vaga  convocada  pels 
respectius comitès d'empresa entre el 10 i el 14 de desembre 
passat, en contra de la precarietat laboral i per aconseguir un 
canvi  de  model  d'IB3.  Segons  els  representants  dels 



treballadors, la contractació directa, a més de representar un 
estalvi de diners públics, donaria estabilitat laboral i podria 
garantir  una  informació  lliure  de  pressions  externes,  tant 
polítiques com comercials. El comitè de vaga ha manifestat 
en un comunicat que «volem reclamar un canvi de rumb dins 
d'IB3 en tots els sentits. Volem demanar al president Antich i 
al  Partit  Socialista  que es  deixin  d'esgrima parlamentària  i 
que facin un pas decidit per IB3. El president va convertir IB3 
en un dels eixos de la seva campanya a les passades eleccions 
autonòmiques, omplint-se la boca sobre els grans canvis que 
introduiria en l'ens si guanyava els comicis». Els treballadors 
afirmen que «aquesta vaga, a més de canviar les coses a curt 
termini, ha de servir per fomentar un canvi real dins d'IB3, 
perquè als treballadors afectats, malgrat que no tenim cap 
vincle laboral  amb l'ens a qui representem, ens importa el 
futur d'IB3». El comunicat complet de l'SPIB i una informació 
àmplia sobre el conflicte es poden trobar a la web d'aquest 
sindicat <http://www.speriodistes.com>.

L'SPC s'ha solidaritzat amb aquesta protesta i ha expressat en 
un comunicat el seu suport més ferm a la valenta vaga dels 
treballadors de les productores que s'encarreguen del conjunt 
de la programació de la radio i la televisió pública balear, que 
reclamen la internalització del personal (contractació directa 
des  de  l'ens  públic)  i  que  s'oposen  als  acomiadaments 
previstos i al tancament de delegacions a Menorca, Eivissa i 
Formentera.  Els  treballadors  de  les  empreses  Salom i  SBT 
reclamen del govern balear  que compleixi  els  compromisos 
per  canviar  el  model  PP,  inaugurat  per  Jaume  Matas, 
d'externalització  plena  de  la  programació,  inclosos  els 
informatius,  per  a  la  realització  dels  quals  es  necessita  el 
concurs de vuit (!) productores diferents. El contingut íntegre 
d'aquest  comunicat  es  pot  consultar  a  la  pàgina  web 
<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=871&ln=ct>.

Pocs dies abans s'havia celebrat el judici impulsat per l'SPIB 
contra  IB3  i  SBT  per  cessió  il·legal  de  treballadors  de  la 
segona  a  la  primera  per  realitzar  els  informatius  de  la 
radiotelevisió  balear,  que  va  comptar  com  a  prova  amb 
l'informe  de  professors  dels  estudis  de  Periodisme  de  la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El jutge, però, no va 
admetre  a  tràmit  la  demanda  per  una  suposada  falta  de 
legitimació activa de l'SPIB, pel fet del seu àmbit territorial, 
que  al  seu  entendre  no  és  compatibe  amb  l'abast  de  la 
demanda, perquè IB3-SBT té una delegació a Madrid, i també 
pel seu àmbit d'afiliació, que valora que no inclou totes les 
categories  de  treballadors.  Tot  i  aixó,  l'advocat  de  l'SPIB, 
Ferran Gomila,  ha presentat  ja un recurs  i,  més important 
encara, presentarà una nova demanda, basant-se en el  fet 
que  la  pròpia  sentència  reconeix  el  caràcter  de  conflicte 
col·lectiu,  i  les  relacions  de  dependència  total  dels 
treballadors  d'SBT  respecte  d'IB3,  que  configura  clarament 



una situació de prestamisme laboral. Per a l'advocat de l'SPIB, 
ara s'està més aprop que abans del primer judici de que es 
demostrin les denúncies del sindicat.« 

  

El BNG reclama la regulació dels periodistes

Per  què  no  es  troba  a  tràmit  l'Estatut  del  periodista 
professional (EPP) quan era un compromís personal de l'actual 
president del Govern? Aquesta és una de les preguntes que 
formula en la seva presentació, el 26 de novembre passat, a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la parlamentària del BNG 
Olaia  Fernández  Dávila.  Després  d'analitzar  la  situació  de 
precarietat  professional  i  laboral  dels  periodistes,  entre 
d'altres consideracions, la diputada destaca «la urgència d'una 
llei que reguli l'activitat laboral dels informadors, ja que la 
precarietat n'afecta més del 30%, amb el frau a la Seguretat 
Social que aquesta situació comporta».

Fernández retreu al Govern que, malgrat el seu coneixement 
de totes aquestes circumstàncies, «encara no ha avançat en 
l'aprovació  d'un  Estatut  dels  periodistes  professionals...  ». 
Entre els interrogants, especifica si el Govern preveu fer-lo 
en aquesta legislatura i, en aquest cas, quan se n'iniciaria la 
tramitació. En cas contrari, pregunta al mateix president del 
Govern «quina seria la raó de la negativa, quan havia assumit 
el  compromís  de  fer-ho?».  A  més,  la  diputada  gallega 
pregunta al Govern si és conscient «de la situació de creixent 
precarietat laboral que pateix el col·lectiu» i «si comparteix 
que una normativa d'aquest tipus repercutiria positivament en 
el  dret  de  la  ciutadania  a  rebre  una  informació  veraç  i 
plural». « 

  

La FIP ha demanat l'alliberament de Muntadar al-Zeidi

La Federació Internacional de Periodistes (FIP), organisme al 
qual  pertany la  FeSP,  demana l'alliberament  del  periodista 
Muntadar  al-Zeidi,  que  va  llançar  les  seves  sabates  al 
president  dels  Estats  Units,  George  Bush,  com  a  protesta 
contra  les  accions  nord-americanes  a  l'Iraq.  La  FIP  entén 
aquesta  acció  com  el  reflex  de  la  ràbia  profunda  pel 
tractament  donat  als  civils  iraquians  durant  quatre  anys 
d'ocupació nord-americana. Muntadar al-Zeidi és corresponsal 
de la cadena de televisió iraquiana Al-Baghdadiya i va llançar 
les  seves  sabates  al  president  Bush  perquè  a  l'Iraq  es 
considera un insult mostrar les soles de les sabates.

Aidan White, secretari general de la FIP, ha indicat que «el 



periodista  desitjava  expressar  les  seves  conviccions 
profundes. I encara que no aprovem el seu acte, no és menys 
cert  que,  després  d'anys  d'intimidacions,  maltractaments  i 
assassinats  comesos pels  soldats  nord-americans,  no podem 
sorprendre'ns  per  aquesta  còlera  i  pel  ressentiment  dels 
periodistes». White ha afegit que «aquesta protesta s'esdevé 
només  dies  després  que els  Estats  Units  rebutgessin  deixar 
lliure  un  periodista,  malgrat  la  decisió  a  favor  seu  d'un 
tribunal iraquià». Quan els Estats Units «menyspreen la llei a 
l'Iraq,  no ens  podem estranyar  que els  periodistes  utilitzin 
altres  formes  de  protesta  contra  la  injustícia»,  ha  afirmat 
White.

La FIP adverteix contra les amenaces que aquest periodista 
podria patir durant la seva detenció, si es tenen en compte 
els  casos  de  maltractaments  que  van  suportar  periodistes 
anteriorment detinguts per tropes nord-americanes. «Donem 
suport  al  nostre  afiliat,  el  Sindicat  Iraquià  de  Periodistes 
(SIP), que ha fet una crida a l'alliberament de Muntadar al-
Zeidi, i demanem que es garanteixi la seva seguretat». La FIP 
també  insta  el  govern  de  l'Iraq  perquè  respecti  els  seus 
compromisos d'investigar a fons totes les morts de periodistes 
iraquians des del principi de l'ocupació. El SIP xifra en 284 el 
nombre de professionals  de la  informació  morts  en  aquest 
país, des d'abril de 2003. « 

  

Protocol de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) per a la 
cobertura de la violència contra les dones

Amb motiu de la data del 25 de novembre, dia internacional 
per  a  l'eliminació  de  la  violència  contra  les  dones,  els 
sindicats  de  la  FeSP  entenen  que  els  treballadors  de  la 
informació  tenen  un  paper  fonamental  en  la  lluita  contra 
aquesta xacra social. Per aquest motiu, s'ha difós el protocol 
que  la  Federació  Internacional  de  Periodistes  (FIP)  ha 
elaborat per tal que els periodistes el tinguin en compte en la 
cobertura d'actes  de violència  contra  les  dones.  En  aquest 
text  es demana que cal  «identificar  la violència  contra les 
dones amb exactitud, basant-se en la definició aprovada el 
1993 per l'ONU sobre l'eliminació de la violència contra les 
dones».  A  <www.sindicat.org/spc/inf/index.php?
nid=862&ln=ct> es pot consultar íntegrament aquest protocol. 
« 

  

Els periodistes francesos porten la defensa de la professió a l'Elisi

El  president  de  la  República  francesa,  Nicolas  Sarkozy,  ha 



convidat  el  Sindicat  Nacional  dels  Periodistes  (SNJ),  la 
primera organització de la professió a França, a reunir-se a 
l'Elisi. La reunió se situa en l'àmbit dels Estats Generals de la 
premsa escrita, en els quals el Sindicat francès participa. A la 
vista  de  les  amenaces  precises  incloses  en  les  diferents 
contribucions  dipositades  pels  empresaris,  aquests  Estats 
Generals  es  confirmen  com una  màquina  de guerra  contra 
elements fonamentals de l'estatut dels periodistes, com ara el 
seu  lligam  a  un  títol  precís,  els  seus  drets  d'autoria,  la 
clàusula de cessió o, fins i tot, la comissió arbitral. La qüestió 
és més millorar la credibilitat dels continguts dels mitjans de 
comunicació que no pas buscar mitjans nous per desregular el 
sector de la informació i obtenir ajudes públiques, sobretot 
per a les inversions en el multimèdia.

L'SNJ ha expressat  al  president de la  República  de la gran 
inquietud que aquests Estats Generals han fet néixer en una 
professió  ja  difícilment  afectada  pels  plans  socials,  les 
concentracions, la desaparició progressiva del pluralisme i les 
estratègies  managériales  que l'allunyen,  a  més,  de la  seva 
missió d'informar. El Sindicat francès assegura que «la nostra 
organització  continua  estant  convençuda  que  els 
desafiaments formulats avui a la premsa, sota totes les seves 
formes, no poden es poden solucionar ni amb l'augment de la 
precarietat en la professió, ni amb la negativa a donar una 
base legal o convencional  als principis  deontològics». Per a 
l'SNJ, el debilitament dels periodistes té un impacte directe 
sobre  la  qualitat  de  la  informació  i  la  serietat  que  la 
ciutadania ha de rebre dels seus mitjans de comunicació. A la 
pàgina web de l'SNJ <http://www.snj.fr> es pot consultar el 
comunicat d'aquest Sindicat sobre la trobada. « 

  

La FEP celebra la derrota de la Llei  antiterrorista a Alemanya, 
«una victòria per a la llibertat d'informació»

La Federació Europea de Periodistes (FEP) ha mostrat la seva 
satisfacció  per la  derrota de l'anomenada Llei  de BKA (llei 
antiterrorista)  al  Bundesrat  (Cambra  Alta  del  Parlament 
alemany).  Diversos  estats  federals  s'han  abstingut  a  la 
votació.  «Això  és  una  victòria  molt  important  per  a  la 
llibertat  de premsa a Alemanya i  a Europa», ha afirmat el 
president  de  la  FEP,  Arne  König.  «Els  nostres  afiliats 
alemanys,  en  cooperació  amb  totes  les  organitzacions 
principals  de  mitjans  de  comunicació,  han  criticat 
contínuament l'esborrany de la llei sobre antiterrorisme, que 
preveia estendre l'autoritat de l'Oficina de la Policia Criminal 
Federal (BKA) per a la defensa de delictes greus», recorda el 
dirigent sindical.



«Estaria malament admetre que el  BKA pogués demanar el 
material d'investigació dels periodistes, perquè això violaria 
la protecció de fonts», ha afegit König, que ha dit també que, 
desafortunadament, hi ha altres països europeus, com Suècia 
i el Regne Unit, on s'han redactat lleis similars, que violen el 
dret  a  la  informació  i  els  drets  humans  fonamentals.  Una 
enquesta duta a terme fa poc per Privact International, un 
observatori dels Drets Humans, sobre els efectes de legislació 
contraterrorista en la llibertat dels mitjans de comunicació a 
Europa,  que  havia  estat  encarregada  pel  Consell  d'Europa, 
mostra les amenaces d'aquestes legislacions per a la llibertat 
de premsa i per a la protecció de les fonts. L'informe destaca 
que  les  lleis  ja  han  afectat  seriosament  la  llibertat 
d'expressió, al mateix temps que proporciona poc benefici en 
la lluita contra el  terrorisme i  que sembla que els governs 
empren aquestes lleis per als seus propòsits polítics.

L'informe Parlant de terror: una enquesta dels efectes de les 
legislacions contraterroristes sobre la llibertat dels mitjans  
de  comunicació  a  Europa està  disponible  a: 
<www.privacyinternational.org/issues/terrorism/speakingofte
rror.pdf>. « 
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