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ИЗВЈЕШТАЈ СА САСТАНКА ПОТКОМИТЕТА ЗА МЕДИЈЕ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ, СТОКХОЛМ, 12. 09.
2011.

На састанку Поткомитета за медије који дјелује у оквиру Комитета за културу, науку и
образовање Парламентарне скупштине Савјета Европе, одржаном 12. септембра 2011.
године, учествовале су Исмета Дервоз, замјеник члана Делегације ПСБиХ у ПССЕ, и
Едина Вејзагић, секретар Делегације. Главна тема састанка била је слобода медија у
Европи, те је у ту сврху организовано саслушање уз учешће експерата:
- Дуње Мијатовић, представнице ОЕБС-а за слободу медија, Агнес Каламард,
извршне директорице групе Члан 19. Глобалне кампање за слободу
изражавања, Арнеа Конига, предсједника Европског савеза новинара, Вилијама
Хорслија, представника Удружења европских новинара за слободу медија, и
Пола Родсепса, предсједника Савјетодавног одбора седмичног магазина „Ир“ из
Летоније.
У дискусији поводом стања медијских слобода у Европи истакнуто је да не постоји
алтернатива за слободу говора нити било какав изговор за ограничавање слободе
говора. У том смислу, учесници дискусије осврнули су се на случајеве притварања
новинара у земљама чланицама Савјета Европе, потенцирајући првенствено случајеве
у Азербејџану, Турској, те погоршање стања слободе медија у Мађарској. Битан
предуслов слободе медија је, како је истакнуто, и декриминализација клевете. Дуња
Мијатовић, представница ОЕБС-а за медије, навела је да је само тринаест земаља
декриминализовало клевету (међу њима је и БиХ), те како би тај примјер требало да
слиједе и остале земље. Надаље, када је у питању слобода интернета, изнесени су
ставови да би требало слиједити примјер Естоније и Финске које су дефинисале
приступ интернету као људско право, али су изнесене и објективне примједбе у вези са
финансијским реперкусијама гарантовања тог права, те неопходношћу легитимних
ограничења интернета у случајевима подстицања мржње, педофилије и других
негативних појава.
Један од аспеката слободе медија који је посебно потенциран на састанку било је
ограничавање слободе медија које се оправдава питањима националне безбједности и
антитерористичким законодавством. Нови закони усвајани углавном послије догађаја
од 11. септембра 2001. године у великом броју случајева представљају препреку
остваривању основних људских права, а дискурс о националној безбједности уведен је

у све аспекте свакодневног живота. Због чињенице да се антитерористички закони
неселективно примјењују како би ограничили слободу изражавања, неопходно је да све
земље јасно дефинишу критеријуме за националну безбједност.
У контексту дискусије о слободи медија, неколико учесника истакнуло је и потребу за
већом одговорношћу медија наводећи недавне примјере нарушавања приватности
грађана у Великој Британији, као и нереда у Лондону који су подстакнути друштвеним
мрежама. У том смислу, наглашено је да потенцијал медија, посебно друштвених
мрежа, не смије бити потцијењен, док, с друге стране, медији треба да поступају у
складу са етичким кодексима и користе механизме саморегулације.
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