
Barcelona, 14 de maig de 2019

Sr. 
Candidat pel XXXXXXXXXX al Parlament Europeu

Estimat candidat:

La llibertat de premsa i el dret constitucional a la informació de la ciutadania són pilars bàsics 
per  a  la  democràcia  que  tots  els  partits  polítics  afirmen  defensar.  Però,  lamentablement, 
d'aquestes qüestions no se'n parla en els actes de campanya, entrevistes o debats electorals. 
Amb motiu de les pròximes eleccions al Parlament Europeu, que a Espanya coincideixen amb 
eleccions municipals i autonòmiques, la Federació Europea de Periodistes (FEP) ha elaborat el 
manifest    Europa necessita el periodisme   en defensa del periodisme com un bé públic de la 
societat,  en  el  qual  planteja  unes  recomanacions  als  qui  aspiren  a  formar  part  del  futur 
Parlament Europeu, perquè adoptin mesures en favor de la llibertat de premsa, el pluralisme en 
els mitjans i un periodisme de qualitat.

En aquesta època de desinformació i pèrdua de confiança en les institucions de la UE és més  
urgent que mai defensar el pluralisme en els mitjans i un periodisme de qualitat. Per això és 
necessari avançar cap a una UE en la qual no només importin l'economia i el creixement, sinó 
també  que  s'adoptin  mesures  concretes  per  a  garantir  el  dret  de  la  ciutadania  a  rebre 
informació veraç i plural.

Vostè coneix la situació de precarietat dels i les periodistes, que en els últims anys hem vist 
empitjorar  i  disminuir  els  nostres drets  laborals  i  professionals,  la qual  cosa ha influït  molt 
negativament en la qualitat del periodisme i, com a conseqüència, en la democràcia.

Sense un periodisme enfortit  i  amb mitjans independents, les democràcies europees corren 
seriosos riscos. Per això, li demanem que doni suport durant el seu mandat en l'Eurocambra els 
següents principis, que assumim totes les organitzacions sindicals i professionals integrades a 
la FEP:

1.– El pluralisme en els mitjans de comunicació.
2.– La sostenibilitat financera i el futur del periodisme.
3.– El periodisme d'investigació.
4.– La negociació col·lectiva i la protecció social per a tots els treballadors.
5.– Construir la confiança i responsabilitat a través d'un periodisme ètic.
6.– Drets d'autoria. Contractes justos per a tothom.
7.– Uns mitjans de comunicació públics forts i independents.
8.– Seguretat en el treball: no a la impunitat.

La FEP és l'organització de periodistes més important d'Europa i representa a més de 320.000 
periodistes en 45 països. És la branca europea de la Federació Internacional de Periodistes 
(FIP), la major organització de periodistes del món, que representa 600.000 professionals de 
187 sindicats i associacions de periodistes en més de 140 països.

A Espanya, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) és un dels sindicats que formen 
part de la FEP i de la FIP. L'SPC és un dels membres de la FeSP i en nom de l'SPC i de la  
FeSP, li adjunto el manifest elaborat per la FEP, que assumim com a propi, amb l'esperança 
que vostè i el seu partit tinguin en compte les recomanacions que conté i facin el que estigui a  
les seves mans per a promoure-les, en defensa de la llibertat de premsa, el dret a la informació  
de la ciutadania i, per això, en favor de la democràcia.
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