Меморандум представників російських і українських журналістських організацій про
ситуацію в Україні і навколо неї
На зустрічі 19 травня 2014 в Бюро Представника ОБСЄ у Відні, представники російських і
українських журналістських організацій, які підписалися нижче, прийняли наступний
Меморандум:
1.

Російські та українські журналісти дотримуються приниципів взаємної співпраці і
солідарності з питань безпеки журналістів, доступу до інформації та додержання
професійних стандартів. Їх національні організаціі є членами Міжнародної федерації
журналістів ( МФЖ) та Європейської федерації журналістів ( ЄФЖ ), і вони підтримують тісні
контакти з іншими міжнародними професійними та неурядовими організаціями. Ми
підтримуємо заяву, зроблену після зустрічі МФЖ , ЄФЖ, Незалежної медіапрофспілки
України, Національної спілки журналістів України та Спілки журналістів Росії 17 березня
2014 р. в Брюсселі.

2.

Підтверджуємо, що безпека журналістів залишається пріоритетом у нашому порядку
денному. Вважаємо неприпустимим будь‐які акти насильства стосовно журналістів, які
виконують свої професійні обов'язки, та їх затримання як державними службами, так і
самодіяльними організаціями, незалежно від займаної позиції ЗМІ, які вони
представляють.

3.

Закликаємо прикордонні служби розрізняти журналістів та інших мандрівників,
враховуючи існуючі зобов'язання щодо полегшення процедури оформлення поїздок для
іноземних журналістів по країні, в якій вони здійснюють свою професійну діяльність.

4.

Висловлюємо готовність роздавати серед працюючих на місцях журналістів захисне
спорядження і знаки розрізнення, щоб вони працювали в більш безпечній обстановці. У
цьому сенсі ми не робимо ніякої відмінності між членами своїх організацій, іншими
журналістами і працівниками ЗМІ.

5.

Закликаємо уряди припинити маніпулювати ЗМІ, а також припинити інформаційні та
психологічні війни один проти одного. Журналісти можуть і повинні зробити свій внесок у
деескалацію нинішнього конфлікту; вони не повинні насаджувати стереотипи і
упередження.

6.

Вважаємо, що плюралістичні та вільні ЗМІ є протиотрутою від пропаганди. У цьому сенсі
вони не бачать необхідності введення нових обмежень: існуючі закони можуть впоратися
з небезпечними випадками пропаганди, екстремістських висловлювань і мови ненависті.

7.

Будемо докладати зусилля, щоб непрофесійні дії наших колег були розглянуті органами
саморегулювання. Ми також будемо і надалі сприяти професійним стандартам, високим
цінностям і традиційному призначенню своєї справи.

8.

Закликаємо владу інвестувати в медіа‐грамотність, щоб громадяни робили усвідомлений
вибір. Вважаємо, що факультети журналістики повинні обговорити зі студентами існуючу
практику журналістів, які висвітлюють конфліктні ситуації.

9.

Підтримуємо ефективну трансформацію державних ЗМІ в суспільні. Підтримуємо думку,
що ЗМІ, які фінансуються громадянами повинні служити суспільству, а не політичному
керівництву.

