
Dia Internacional Contra la Impunitat 
dels Crims contra Periodistes

2 de novembre

Instaurat per l'ONU l'any 2013. El 23 de novembre de 2009 es va produir a les Filipines l'atac
massiu més greu contra periodistes, conegut com La massacre de Maguindanao. En aquella
acció van morir 32 persones i per recordar aquesta tragèdia Nacions Unides va fixar a instàncies
de diverses organitzacions internacionals la data del 2 de novembre per lluitar contra l'escassa
persecució d'aquests delictes.

Les dades de la impunitat

Segons dades de la Federació Internacional de Periodistes (FIP)
• Al llarg de 2018 un total de 75 periodistes han estat víctimes d’atacs criminals.
• Nou de cada deu crims segueixen sense resoldre’s.
• La xifra de morts de 2018 ja supera la de l’any 2017, quan va haver-hi “només” 55 
periodistes que van patir una mort violenta.
• Des de gener de 2017, set periodistes han perdut la vida a Europa, un nombre elevadíssim.
Totes les víctimes feien periodisme d’investigació.
• Les xifres inclouen professionals de la informació i treballadors i treballadores 
contractats pels mitjans per poder fer la seva feina.
• L'amenaça afecta a totes les regions del món. Entorn la meitat de les víctimes han mort en
zones de guerra. 
• Centenars de periodistes són empresonats i diàriament els periodistes són atacats,
colpejats, detinguts, fustigats i amenaçats. Hi ha amenaces creixents per a la seguretat
digital amb atacs cibernètics, hacking, assetjament en línia, especialment a dones 
periodistes, tot creant una crisi de seguretat per als professionals de la informació.

Segons dades de Reporters Sense Fronteres (RSF)
• Arreu del món hi ha 168 periodistes a la presó. També hi són 150 internautes i 
19 col·laboradors/res dels mitjans.



.Les víctimes, per països

• Afganistan 16
• Mèxic 9
• Iemen, Índia i Estats Units 7
• Colòmbia 5
• Brasil, Rep. Centreafricana, Pakistan i
Filipines 3
• Síria i Guatemala 2
• Libèria, Somàlia, Iraq, Turquia, Bulgària,
Eslovàquia, Indonèsia i Nicaragua 1

El ‘paradís’ del crim contra periodistes: l’Amèrica Llatina i Mèxic

• Des de l’any 2000 a Mèxic han mort violentament prop de 150 periodistes.
• Aquesta xifra només la supera un país que ha estat en guerra com l’Iraq, amb més de
300 víctimes mortals; i Filipines, un país relativament en pau, on hi ha hagut més de
150 morts. Però aquest 2018, a l’Iraq, “només” hi ha hagut un mort.
• El 2017 el nombre de víctimes a l’Amèrica Llatina va ser de 37.
• Des de 1987, segons la Societat Interamericana de Premsa (SIP), a Amèrica han perdut
la vida prop 561 periodistes. La majoria dels crims estan encara sense resoldre.
•Gairebé la mateixa quantitat, 530, és el nombre de periodistes morts a tot el món
entre 2012 i 2016, segons dades de la UNESCO.

Els darrers casos a Europa

• 16 d’octubre de 2017: Daphne Caruana Galizia, periodista maltesa, assassinada 
mitjançant atemptat amb cotxe bomba
• 25 de febrer de 2018: Jan Kuciak, a Eslovàquia, que va ser trobat mort juntament amb
la seva parella, l'arqueòloga Martina Kušnírov, que també treballava fent periodisme
d’investigació.
• 6 d’octubre: Viktoria Marinova, periodista búlgara, directora i presentadora al canal
privat regional de televisió TVN, assassinada a plena llum del dia, en un cas amb 
violència sexual. 
• 2 d’octubre: Desapareix i posteriorment és assassinat a l’ambaixada d’Aràbia Saudita
a Istambul el periodista àrab Jamal Khashoggi, 
crític amb el govern del seu país, on hi ha també
almenys 15 bloggers arrestats, segons RSF.

La frase

António Guterres, secretari general de l’ONU: 
«En aquesta ocasió, vull retre homenatge als perio-
distes que fan el seu treball cada dia malgrat la in-
timidació i les amenaces. La seva feina, —i la dels
seus col·legues caiguts—ens recorda que la veritat
mai mor. Tampoc ha de morir el nostre compromís
amb el dret fonamental a la llibertat d'expressió».


