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V     oces del Sur (VDS) é um projeto liderado por dez organizações 
da sociedade civil que defendem a liberdade de expressão, a         
liberdade de imprensa e o acesso à informação em dez países            

latino-americanos: Argentina, Bolívia, Equador, Honduras, Peru, Uruguai, 
Venezuela, Nicarágua, Guatemala e Brasil. O VDS rastreia o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16 da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que promove sociedades justas, pacíficas e inclusivas por 
meio da construção de instituições abertas, transparentes e eficazes. 
Todo ano, o VDS monitora e relata alertas relacionados a violações à 
liberdade de expressão, liberdade de imprensa e acesso à informação. 
A ODS 16.10 e o Indicador 16.10.01, que enfocam a liberdade de 
expressão, o livre acesso à informação e a segurança e proteção dos 
jornalistas, servem como ponto de partida para este trabalho.
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Este Relatório Sombra representa o esforço contínuo do Voces del Sur (VDS) para contribuir com 
o monitoramento e a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na 
América Latina. Pelo segundo ano, a rede VDS apresenta um relatório para complementar, comparar, 
enriquecer e preencher lacunas nas informações apresentadas pelas Revisões Nacionais 
Voluntárias (VNR) lideradas pelos governos, que é o mecanismo oficial de acompanhamento 
estabelecido na Agenda 2030. O relatório documenta e analisa de forma independente a situação 
do ODS 16.10.01: o número de casos verificados de assassinatos, sequestros, desaparecimentos 
forçados, detenções arbitrárias e tortura de jornalistas, colaboradores da mídia, sindicalistas e 
defensores dos direitos humanos, nos 12 meses anteriores, em dez países da América Latina, 
durante 2019. A avaliação é feita com base em dados denominados alertas. Tais alertas são 
coletados, registrados e relatados pela rede VDS usando um conjunto de 12 indicadores regionais 
comuns desenvolvidos para dar suporte ao rastreamento do ODS 16.10.01. O relatório também 
fornece recomendações importantes para fortalecer as liberdades fundamentais, bem como as 
políticas e parcerias coordenadas necessárias para acelerar o progresso em direção ao Objetivo.

Em 2019, 2.521 alertas relacionados a violações da liberdade de expressão, liberdade de imprensa 
e acesso à informação foram relatados nos oito países do VDS.¹ O VDS relatou 734 alertas dos 
mesmos oito países em 2018. Tanto no aspecto regional como no local, os dados falam de uma 
rápida deterioração da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e acesso à informação em 
um contexto de crescente repressão e restrições. Tal situação mostra a vulnerabilidade elevada 
dessas liberdades fundamentais e capacitadoras na América Latina e ameaça gravemente a paz, 
a justiça e a democracia na região, prejudicando a Agenda 2030.

Em Honduras, na Venezuela e na Nicarágua, o abuso sistemático de instituições públicas impôs 
um estado (extra) oficial de censura, incluindo prisão de jornalistas, leis para limitar a liberdade 
de expressão e restrições rígidas no acesso a recursos essenciais. Na Bolívia, no Equador e na 
Guatemala, a dramática instabilidade social e política resultou em protestos em massa, em que 
os direitos humanos básicos (incluindo segurança e proteção de jornalistas e acesso à informação 
pública) foram severamente violados. No Brasil e na Argentina, a violência contra jornalistas e 
meios de comunicação não se materializou em ataques sistemáticos, e sim na forma de violência 
discursiva, assédio, intimidação e ameaças, que em última instância buscam impor medo e 
autocensura. No Peru e no Uruguai, países que apresentam os níveis mais baixos de violência 
contra jornalistas e meios de comunicação na região, persistem desafios no acesso à informação, 
ataques e agressões isoladas e ações judiciais ocasionais por calúnia e difamação.

O aumento nos alertas relatados também pode oferecer percepções mais promissoras, como 
recursos aprimorados de monitoramento na rede VDS. Durante 2018 e 2019, como no passado, o 
jornalismo latino-americano desempenhou um papel importante no empoderamento das pessoas 
e no apoio à democracia na região. Provou que tem resiliência, qualidade e capacidade inovadora 
para se transformar e se reinventar, tornando-se mais valioso para o público diante das crescentes 
adversidade e volatilidade. Ainda assim, a fim de cumprir seu mandato de fortalecer a democracia 
e melhorar a atuação cidadã, o jornalismo latino-americano requer apoio holístico para enfrentar 
vários desafios estruturais importantes. Isso vai desde a sustentabilidade financeira dos meios 
de comunicação, passando pela segurança dos jornalistas, até questões como a violência de 
gênero nas redações.

SUMÁRIO EXECUTIVO

¹.   A Guatemala não produziu estatísticas, pois só recentemente se juntou ao projeto. Já os números informados pelo Brasil não foram 
incluídos na análise regional para fins comparativos, uma vez que não há dados de 2018. Se o Brasil fosse incluído, o total regional de alertas 
para 2019 seria de 2.651.
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ABRAJI Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
ANP Associação Nacional de Imprensa da Bolívia

CAINFO Centro de Arquivos e Acesso à Informação
C-LIBRE Comitê de Expressão Livre

OSC Organizações da Sociedade Civil
DEMOS Instituto Centro-Americano de Estudos para a 

Socialdemocracia
FOPEA Fórum de Jornalismo Argentino

FUNDAMEDIOS Fundação Andina de Observação e Estudo Social da Mídia
FUR Mecanismo de Acompanhamento e Revisão

FVBCH Fundação Violeta Barrios de Chamorro
HLPF Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento 

Sustentável 
IACHR Comissão Interamericana de Direitos Humanos

IAEG-SDG Grupo de Interagências e Especialistas em Indicadores ODS
ICCS Classificação Internacional de Crime para Fins Estatísticos
IFEX Intercâmbio Internacional de Liberdade de Expressão
OIT Organização Internacional do Trabalho

IPYS Instituto de Imprensa e Sociedade
OHCHR Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos
ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONU Organização das Nações Unidas 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura

VDS Voces del Sur

VNR Revisão Nacional Voluntária
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O Voces del Sur (VDS) é uma iniciativa 
regional que reúne dez organizações da 
sociedade civil que defendem a liberdade de 
expressão, liberdade de imprensa e acesso 
à informação na Argentina, Bolívia, Equador, 
Honduras, Peru, Uruguai, Venezuela, Nica-
rágua, Guatemala e Brasil. Desde julho de 
2017, o VDS tem apoiado os esforços para 
promover e melhorar as garantias dessas 
liberdades fundamentais. Orientado pela 
estrutura dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), o VDS visa fortalecer ainda 
mais a capacidade das redes da sociedade 
civil de proteger a liberdade de expressão, 
a liberdade de imprensa e o acesso à infor-
mação, bem como estabelecer coordenação 
e mecanismos de colaboração vinculados ao 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
e às Nações Unidas.

Os membros do VDS são organizações da 
sociedade civil (OSC) reconhecidas que trabalham 
em defesa da liberdade de expressão, liberdade 
de imprensa e acesso à informação em seus 
próprios países e em toda a região. São eles: 
Fundação Andina de Observação e Estudo 
Social da Mídia (FUNDAMEDIOS Equador), 
Instituto de Imprensa e Sociedade (IPYS Peru 
e IPYS Venezuela), Fórum de Jornalismo 
Argentino (FOPEA Argentina), Associação 
Nacional de Imprensa Boliviana (ANP Bolívia), 
o Comitê de Livre Expressão (C-LIBRE Hon-
duras), Centro de Arquivos e Acesso à Infor-
mação (CAINFO Uruguai), Fundação Violeta 
Barrios de Chamorro (FBVCH Nicarágua), 
Instituto Centro-Americano de Estudos para 
a Socialdemocracia (DEMOS Guatemala) e 
Associação Brasileira de Jornalismo Investi-
gativo (ABRAJI Brasil).

O VDS acompanha o Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 16 das Nações 
Unidas (ONU), que promove sociedades jus-
tas, pacíficas e inclusivas por meio da construção 
de instituições abertas, transparentes e efica-
zes. Todo ano, o VDS monitora e relata aler-
tas relacionados a violações à liberdade de 
expressão, liberdade de imprensa e acesso à 
informação. Pelo segundo ano, a rede VDS 
apresenta um Relatório Sombra para com-
plementar, comparar, enriquecer e preencher 
lacunas nas informações apresentadas pelas 
Revisões Nacionais Voluntárias (VNR) feitas 
pelos governos, já que esse é o mecanismo 
oficial de acompanhamento estabelecido na 
Agenda 2030.

O relatório de 2019 foi apresentado na 
sétima sessão do Fórum Político de Alto 
Nível sobre Desenvolvimento Sustentável 
(HLPF),  que analisa um subconjunto de ODS 
anualmente. O esforço foi reconhecido pelo 
relatório da Unesco 2019 chamado “Intensi-
fied Attacks, New Defenses - Developments 
in the fight to protect journalists and end 
impunity” (“Ataques intensificados, novas 
defesas: desenvolvimentos na luta para pro-
teger jornalistas e acabar com a impunidade”), 
observando que “relatórios sombra, feitos 
por ONGs e outros atores da sociedade civil 
para complementar ou fornecer informações 
alternativas aos relatórios do governo, visam 
fortalecer os mecanismos de relatório e 
monitoramento do indicador 16.10.01.”  

Este Relatório Sombra representa o esforço 
contínuo do VDS para contribuir com o 
monitoramento e a implementação da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-
tentável na América Latina. O relatório docu-
menta e analisa de forma independente a 

PREFÁCIO
Voces del Sur: Defendendo a liberdade de expressão 

para construir sociedades justas, pacíficas e inclusivas
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situação do ODS 16.10.01: o número de casos verificados de 
assassinatos, sequestros, desaparecimentos forçados, detenções 
arbitrárias e tortura de jornalistas, colaboradores da mídia, sindi-
calistas e defensores dos direitos humanos, nos 12 meses ante-
riores, em dez países da América Latina onde a rede VDS atua.

O relatório oferece uma avaliação independente da situação do 
ODS 16.10.01 nesses países com base em dados chamados de 
alertas. Os alertas são coletados, registrados e relatados pela rede 
VDS usando um conjunto de 12 indicadores regionais comuns. 
O VDS os elaborou para melhor monitorar, analisar e comparar 
a situação da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e 
acesso à informação na região. Os indicadores VDS são baseados 
diretamente no ODS 16.10.01, que se concentra na proteção das 
liberdades fundamentais e na garantia de segurança e proteção 
para jornalistas, sindicalistas e defensores dos direitos humanos. 
O relatório é focado em jornalistas, porque apenas seus casos 
são monitorados sistematicamente e documentados por todas as 
OSCs na rede VDS. O relatório também fornece recomendações 
para fortalecer essas liberdades e uma visão geral dos principais 
desafios que devem ser superados, bem como as políticas coor-
denadas e as parcerias necessárias para acelerar o progresso 
rumo ao ODS 16.

O ODS 16 visa promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
por meio da construção de instituições eficazes e responsáveis 
em todos os níveis. A liberdade de expressão, a liberdade de 
imprensa e o acesso à informação são fins em si mesmos, mas 
também são reconhecidos como facilitadores de outras liber-
dades e, portanto, cruciais para o cumprimento da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável. Os Estados Membros da 
ONU reconhecem explicitamente que o desenvolvimento sus-
tentável requer a participação ampla e ativa de todos os seto-
res da sociedade. Seguindo essa ordem, em última análise, 
o Relatório Sombra personifica o compromisso do VDS com 
sociedades abertas, inclusivas, responsáveis, justas e pacíficas 
como pilares do desenvolvimento sustentável.



INTRODUÇÃO
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"Nenhuma democracia é com-
pleta sem acesso transparente e 
informação confiável. É a pedra 
angular para a construção de 
instituições imparciais e justas, 
mantendo os líderes responsáveis 
por seus atos e falando a ver-
dade sobre o poder”.

António Guterres,
secretário-GerAl dA onu

O potencial estruturalmente transforma-
dor da liberdade de expressão, liberdade de 
imprensa e do acesso à informação é resu-
mido no  ODS	16	-	Paz,	Justiça	e	Instituições	
Fortes,	que	incentiva	os	Estados	a	“promover	
sociedades	pacíficas	e	inclusivas	para	o	desen-
volvimento	sustentável,	proporcionar	o	acesso	
à	justiça	para	todos	e	construir	instituições	
eficazes,	responsáveis	e	inclusivas	em	todos	
os níveis”.  Essas liberdades fundamentais 
capacitam os cidadãos, permitindo-lhes uma 
maior atuação para se engajar efetiva e ativa-
mente nas questões públicas. Quando liber-
dade de expressão, liberdade de imprensa 
e acesso à informação são protegidos e 
promovidos, cidadãos são mais capazes de 
entender e ter empatia com a injustiça; par-
ticipar na superação de problemas estruturais 
como corrupção, desigualdade ou racismo; 
e orientar a ação coletiva para o desen-
volvimento sustentável e outras metas. São 

direitos fundamentais em qualquer sociedade 
próspera.
 
Reconhecendo o potencial que esses direitos 
prometem quando plenamente realizados, os 
Estados Membros da ONU se comprome-
teram especificamente com a	Meta	16.10:	
“garantir	o	acesso	público	à	informação	e	pro-
teger	as	liberdades	fundamentais,	de	acordo	
com	a	 legislação	nacional	 e	acordos	 inter-
nacionais”.  Ao fazê-lo, reconhecem que a 
informação e a liberdade são veículos que 
permitem às pessoas exercer e desfrutar de 
toda a gama de direitos humanos. A infor-
mação e o engajamento cívico servem como 
a infraestrutura a partir da qual a democracia 
floresce. As informações podem transformar 
a maneira como as pessoas veem o mundo ao 
seu redor e seu próprio potencial para moldar 
o futuro.

Em particular, o  Indicador	16.10.01	“número	
de	casos	verificados	de	assassinato,	sequestro,	
desaparecimento	forçado,	detenção	arbitrária	
e	tortura	de	jornalistas,	pessoal	de	mídia,	sindi-
calistas e defensores dos direitos humanos 
nos	12	meses	anteriores” está enraizado no 
entendimento de que as violações contra 
jornalistas, sindicalistas e defensores dos 
direitos humanos não apenas têm um efeito 
inibidor imediato, mas também consequên-
cias posteriores no exercício de liberdades 
fundamentais pelas pessoas e na construção 
de sociedades pacíficas e justas.

As tendências globais indicam um progresso 
concreto no cumprimento de certos ODS, 

Liberdade, capacitação e desenvolvimento sustentável
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mas não é o caso do 16. De acordo com 
um relatório especial do Secretário-Geral da 
ONU, o progresso em direção ao ODS 16 
é “... desigual e continua privando milhões 
de sua segurança, direitos e oportunidades” 
(ONU 2019). O relatório enfatiza que a situação 
“compromete a prestação de serviços públi-
cos e um desenvolvimento econômico mais 
amplo”, apelando a “esforços renovados” 
como passos essenciais para avançar em 
direção ao cumprimento do ODS 16.

Além disso, embora a Agenda 2030 incen-
tive os Estados Membros a conduzir “revisões 
regulares e inclusivas do progresso nos níveis 
nacional e regional”, ela também reconhece o 
papel central que as OSCs desempenham na 
realização dos ODS. Este é o caso, em especial, 
ao avaliar estatísticas de direitos humanos que, 
como outras baseadas em questões sensíveis, 
são suscetíveis a imprecisões e subnotificação 
por parte dos Estados. Os relatórios oficiais e 
a precisão estatística podem ser influenciados 
por vários fatores políticos, incluindo precon-
ceitos no comportamento de denúncia das 
vítimas, mudanças nas práticas policiais e de 
registro, novas leis, erros de processamento e, 
de forma mais ampla, omissão, desrespeito e 
flagrante má-fé de instituições não responsivas 
ou cooptadas.

Com isso em mente, o VDS – um coletivo 
de OSCs que defendem a liberdade de 
expressão, a liberdade de imprensa e o acesso 
à informação em dez países latino-america-
nos – apresenta este relatório para refletir 

com mais precisão o progresso em direção ao 
ODS 16.10.01 em toda a região. O relatório 
é baseado em alertas coletados, registrados 
e relatados pela rede VDS usando uma meto- 
dologia comum. Para facilitar o rastreamento, 
medição e comparação da situação dessas 
liberdades na região e ao longo do tempo, 
o VDS elaborou um conjunto de 12 indica-
dores regionais comuns com base na meta 
16.10 e no indicador 16.10.01. Este relatório 
ajuda a avaliar o progresso em direção ao 
ODS 16.10.01 na América Latina, avaliando 
a situação da liberdade de expressão e segu-
rança e proteção para jornalistas nesses dez 
países, usando 12 indicadores comuns. Além 
disso, propõe conclusões e recomendações 
para melhorar a situação da liberdade de 
expressão, da liberdade de imprensa e do 
acesso à informação na região e acelerar o 
progresso em direção ao objetivo.
 
A implementação e o monitoramento 
bem-sucedidos da Agenda 2030 exigem 
colaboração inovadora entre coletores de 
dados e estatísticos do governo, sociedade 
civil, academia e comunidade internacional, 
como parte de coalizões e plataformas de 
coordenação mais amplas. Isso só é possível 
fomentando o debate crítico e tomando 
ações conjuntas em todos os níveis.



METODOLOGIA
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O cumprimento do ODS 16.10.01 requer 
a compreensão da posição atual dos 
países em relação às metas da Agenda 
2030. Para fazê-lo com rigor tanto no nível 
nacional quanto no regional, em 2017, 
OSCs de sete países latino-ameri-
canos (IPYS Peru e IPYS Venezuela, 
ANP Bolívia, FUNDAMEDIOS Equador, 
CAINFO Uruguai, C-LIBRE Honduras e 
FOPEA Argentina) se uniram para desen-
volver indicadores regionais comuns para 
monitorar e reportar violações à liberdade 
de imprensa e de expressão. As organi-
zações trabalharam coletivamente na 
construção dos indicadores com base no 
indicador ODS 16.10.01. Posteriormente, 
FVBCH, DEMOS e ABRAJI ingressaram 
na organização e se comprometeram a 
adotar os indicadores comuns.

A VDS criou os indicadores regionais 
comuns como uma ferramenta para 
analisar a liberdade de expressão, a liber-
dade de imprensa e o acesso à informação 
de forma coerente dentro da estrutura 
dos ODS. Os indicadores são basea-
dos diretamente no ODS 16.10.01, mas 
enquanto o ODS 16.10.01 concentra-se 
exclusivamente em “casos verificados de 
assassinatos, sequestros, desapareci-
mentos forçados, detenções arbitrárias 
e tortura”, os indicadores VDS ofere-
cem um escopo mais amplo para incluir 
outros desafios relevantes para as liber-
dades fundamentais na região. Assim, 
eles respondem por outras formas em 

Mensuração, monitoramento e avaliação do progresso 
rumo ao ODS 16.10.01

que a liberdade de expressão, a liberdade 
de imprensa e o acesso à informação 
são restritos, incluindo ataques que não 
resultaram em morte, discurso estigma-
tizante, processos judiciais tendenciosos 
e restrições à internet.

O VDS projetou os 12 indicadores 
regionais comuns para melhorar o relato 
do indicador ODS 16.10.01. Eles foram 
elaborados para cumprir o princípio da 
Agência 2030 de que os mecanismos de 
Acompanhamento e Revisão (FUR) devem 
ser inclusivos, participativos, transpa- 
rentes, centrados nas pessoas, baseados 
nos direitos e sensíveis ao gênero para 
garantir a responsabilização. Esses indica-
dores regionais comuns promovem uma 
compreensão mais ampla dos dife- 
rentes níveis de ameaças à liberdade 
de imprensa e de expressão na América 
Latina e fortalecem a análise comparativa 
entre os países. Os indicadores têm como 
objetivo servir os Estados Membros e 
outras partes interessadas na formulação 
de políticas públicas, bem como realizar 
iniciativas de advocacy para pressionar 
por mudanças institucionais.
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INDICADORES REGIONAIS COMUNS VDS
INDICADORES VDS– Janeiro - dezembro de 2019

I. Assassinato

Ato que causa a morte; homicídio doloso em 
consequência de trabalho jornalístico. II. Sequestros

Apreensão ilícita de uma ou mais pessoas contra a 
sua vontade, usando força, ameaça, fraude ou 
persuasão com o objetivo de exigir, para a sua 
liberdade, vantagem ilícita e obstruir, censurar ou 
influenciar negativamente o trabalho jornalístico.III. Desaparecimentos forçados

Prisões, detenções ou transferências contra a 
vontade de jornalistas ou familiares por agentes do 
governo, grupos organizados agindo em nome do 
governo ou com o seu apoio direto/indireto, que 
negam informações sobre o paradeiro ou a 
situação; ou negam que estejam sob custódia, 
colocando-os fora da proteção do devido processo 
legal e do Estado de Direito.

IV.  Detenções arbitrárias
Considerada como tal quando:

Não há fundamentos legais legítimos que 
justifiquem a detenção de jornalistas ou pessoas 
próximas a eles.
A detenção é uma consequência do exercício da 
liberdade de expressão definida na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem.

V. Tortura

Todo ato pelo qual jornalistas ou pessoas próximas 
a eles são deliberadamente submetidos a dor, 
punição, intimidação, comportamento forçado ou 
sofrimento severo, físico ou mental.

VI.  Agressões e ataques
Ataques contra a integridade física de jornalistas ou 
pessoas próximas a eles.
Busca e apreensão ou ataques contra instalações 
jornalísticas ou propriedade de jornalistas. 
Destruição ou confisco de equipamentos jornalísticos.
Deslocamento forçado.
Ameaças. 

VII. Discurso estigmatizante

Insultos ou ataques à reputação por parte de 
autoridades e/ou figuras públicas influentes.
Campanhas sistemáticas para deslegitimar. VIII. Acesso à informação

Restrição do direito de acesso à informação pública 
por meio de recusa, acesso parcial, informação 
incompleta ou omitida.
Obstrução do trabalho jornalístico.IX. Processos judiciais com mídia e jornalistas

Penal
Civil X.  Abuso de poder estatal

Compras de publicidade pública.
Concessões.
Sanções administrativas. 
Restrições ao acesso a insumos.
Desligamento do meio de comunicação.
Retirada ou retificação de conteúdo sem mandado 
judicial.

XI. Estrutura legal contrária aos padrões 

Proposta e aprovação de normas que restrinjam a 
liberdade de expressão e/ou constituam censura. XII.  Restrições à internet

Encerramento ou suspensão arbitrária de contas 
ou perfis de mídia social.
Hacking.
Ciberameaças.  
Bloqueio direcionado de páginas da web.
Bloqueio de usuários de contas institucionais 
oficiais ou de autoridades.
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DESAFIOS METODOLÓGICOS 

Não há métodos globais para monitorar o ODS 16.10.01. Além disso, a precisão necessária 
para rastrear os ODS muitas vezes não é apoiada pela Agenda 2030 (consulte OCDE 2019 
para uma discussão mais aprofundada sobre as dificuldades em medir o desempenho e o pro-
gresso de ODS). Para alguns ODS, o progresso ou a realização são especificados explicitamente, 
por exemplo, com um valor fixo identificado no texto da meta. O ODS 3.1, por exemplo, visa 
“reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 por 100 mil nascidos vivos”. 
Em alguns casos, a meta é expressa como uma melhoria quantitativa relativa. A Meta 1.2 visa 
especificamente “reduzir pelo menos pela metade a proporção de homens, mulheres e crianças 
de todas as idades que vivem na pobreza”. Para casos como a Meta 16.10 – “Garantir o acesso 
do público à informação e proteger as liberdades fundamentais, de acordo com a legislação 
nacional e acordos internacionais” – não há uma meta quantitativa clara ou o nível da meta. Além 
disso, a formulação do Indicador 16.10.01 ainda está em revisão pelos órgãos responsáveis: O 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR); a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); e a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) (OHCHR, UNESCO e OIT 2018).

Em parte em resposta a essas deficiências metodológicas, o VDS elaborou os 12 indicadores 
e a metodologia comuns. Embora o projeto tenha avançado na homogeneização da coleta de 
dados e nos padrões para reportar os indicadores, os desafios permanecem. Em primeiro lugar, 
mesmo que as organizações participantes tenham concordado em incluir um indicador que 
ajuda a identificar quando uma violação é cometida contra a vítima com base em seu gênero, os 
alertas de gênero não são sistematicamente relatados por todas as OSCs. Portanto, falta uma 
análise de gênero neste relatório. Essa é uma grande oportunidade de melhoria, considerando 
a importância da violência de gênero a que os jornalistas podem ser submetidos até mesmo de 
seus próprios colegas ou supostos aliados.

Em segundo lugar, apesar das melhorias do ano passado, as lacunas de dados ainda são um pro- 
blema, especialmente à medida que o projeto cresce e novos membros ingressam. Os parâmetros 
para registrar alertas podem diferir entre os países. De acordo com as diretrizes da ONU (OHCHR, 
UNESCO e OIT 2018), os indicadores devem ser desagregados por dimensões como sexo, idade, 
localização geográfica, etnia e situação de deficiência. No entanto, nem todas as OSCs separam 
os dados no mesmo nível. Além disso, seguir as diretrizes da ONU para o ODS 16.10.01 deve 
ser “calculado como a contagem total de vítimas de incidentes relatados” (Ibid, p.5). No nível 
nacional, entretanto, algumas OSCs registram alertas com base em incidentes e não nas vítimas. 
Por último, também seguindo as diretrizes da ONU (Ibid), “se um incidente incorpora elementos 
de mais de uma categoria”, deve ser “codificado para a categoria superior”. No entanto, algumas 
OSCs relatam cada categoria separadamente. Para o propósito deste relatório, as diretrizes da 
ONU foram seguidas da maneira mais fidedigna possível. Portanto, o número de alertas ou 
vítimas apresentados no nível local pode, às vezes, ser diferente dos dados apresentados neste 
relatório. Além dos desafios metodológicos, eles representam oportunidades claras para atualizar 
as ferramentas existentes e garantir maior precisão nos relatórios de ODS.

Finalmente, embora o relatório se concentre nos alertas relatados em 2019, ele imple-
menta uma comparação quantitativa para a maioria dos países entre 2018 e 2019, 
tomando como referência o Relatório Sombra do ano passado. No entanto, o Brasil (um 
novo membro do VDS) é analisado apenas com base nos números de 2019, pois aderiu 
ao projeto naquele ano. A Guatemala, o mais novo membro do projeto VDS, ainda não 
adotou os indicadores comuns e foi incluída apenas como referência.



CONTEXTO 
REGIONAL
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"Todo o indivíduo tem direito 
à liberdade de opinião e de ex-
pressão, o que implica o direito 
de não ser inquietado pelas suas 
opiniões e o de procurar, receber 
e difundir, sem consideração de 
fronteiras, informações e ideias 
por qualquer meio de expressão."

ArtiGo 19 dA declArAção universAl dos 
direitos HumAnos

Em 2019, o jornalismo latino-americano se 
viu em uma encruzilhada. Ameaças substan-
ciais contra a liberdade de expressão, liber-
dade de imprensa e acesso à informação 
cresceram devido a um contexto cada vez 
mais restritivo, no qual a violência direta 
e os perigos, associados a uma legislação 
obstrutiva, dificultavam o trabalho jor-
nalístico. As investigações jornalísticas 
revelaram casos importantes de corrupção, 
tráfico de influência, lavagem de dinheiro e 
tráfico de drogas, muitas vezes em conluio 
com atores estatais. As elites tradicionais 
reagiram defensivamente diante do jor-
nalismo crítico que responsabiliza o poder, 
incluindo figuras políticas de todo o espec-
tro ideológico. Tal cenário tem fomentado 
um ambiente hostil e tenso para o jorna- 
lismo, colocando em risco a liberdade de 
expressão, a liberdade de imprensa e o 
acesso à informação.

A violência atingiu níveis dramáticos em 
Honduras. Ao longo de 2019, sete jor-
nalistas e dois familiares foram brutalmente 
assassinados. Embora nenhum assassinato 
de jornalista ou relacionado a jornalistas 
tenha sido registrado na Nicarágua ou na 
Venezuela em 2019, a gravidade da violên-
cia institucional nesses países foi manifes-
tada por meio de detenções arbitrárias, 
fechamento de meios de comunicação, 
aprovação de legislação severa e controle 
do Estado rigoroso sobre acesso à infor-
mação e importação de insumos, entre 
outras violações. Muitos jornalistas hondu-
renhos, nicaraguenses e venezuelanos se 
exilaram à força, continuando seu trabalho 
jornalístico à distância. Na Bolívia, Equador 
e Guatemala, conflitos políticos e sociais 
intensos colocaram em risco a vida de jor-
nalistas em 2019. No Brasil, um discurso 
violento e a estigmatização contra a mídia 
ainda não se transformaram em ataques 
sistemáticos contra jornalistas, mas pode 
ser apenas uma questão de tempo. Pre-
feitos, ministros e outras autoridades estão 
se armando com marcos legais contra jor-
nalistas que buscam responsabilizar o poder 
no Peru. Mesmo no Cone Sul, uma das 
sub-regiões da América Latina com maior 
respeito pelas liberdades fundamentais, sur-
giram tendências preocupantes. Na Argen-
tina, o papel dos jornalistas e da mídia tem 
sido ameaçadoramente rotulado de “law-
fare”², enquanto no Uruguai está sendo 
promovida legislação para aumentar a 
regulamentação de rádio e TV.

Jornalismo latino-americano em uma encruzilhada

².   O termo é uma junção das palavras “lei” e “guerra”. No contexto latino-americano, é usado pejorativamente para se referir à suposta 
instrumentalização dos sistemas de justiça para processar líderes políticos. Frequentemente, traz uma crítica implícita ao papel da mídia em 
responsabilizar o poder político. A mídia na Argentina é às vezes acusada de travar ações judiciais contra certos políticos que foram presos 
sob acusações de corrupção depois que seus crimes foram expostos publicamente por jornalistas.



19 | LIBERDADE DE EXPRESSÃO, LIBERDADE DE IMPRENSA E ACESSO À INFORMAÇÃO

A opinião pública e o sentimento em 
relação ao jornalismo e à mídia na América 
Latina estão mudando. Muitos meios de 
comunicação tradicionais, geralmente de 
propriedade ou sob a influência de elites 
econômicas e políticas, perderam cre- 
dibilidade e uma parcela de seu público. 
Esse problema pode ser especialmente 
aparente em situações em que os meios 
de comunicação tradicionais que aten-
dem a elites ou interesses conflitantes 
são instrumentos em uma luta entre 
facções diferentes. Pessoas em todos 
os lados de um espectro extremamente 
polarizado estão se referindo, respectiva-
mente, aos meios de comunicação oficiais 
e aos meios de comunicação tradicionais 
controlados pelas elites, mesmo que em 
conflito uns com os outros, como igual-
mente corruptos. Esse ambiente é ideal 
para que os demagogos expandam com 
eficácia seus esforços para estigmatizar o 
jornalismo em geral. As pessoas que per-
petram e justificam tais ataques em todos 
os lados são claramente inspiradas pela 
estigmatização sistemática de jornalistas 
e da mídia.

Mesmo diante de crises avassaladoras, 
o jornalismo latino-americano também 
continuou a progredir e a manter altos 
padrões, o que pode ser um bom pressá-
gio para o futuro. Em meio a uma grande 
turbulência e uma paisagem institucional 
desanimadora, o jornalismo latino-ameri-
cano independente de qualidade provou 
que é a última linha de defesa da demo- 
cracia e dos direitos humanos, bem como 
uma pedra angular para mais abertura, 
liberdade e justiça sociedades emergen-
tes. O jornalismo com propósito claro 
de serviço público pode trazer à tona o 
que há de melhor em tendências, como o 
aumento do uso da internet e a prevalên-
cia do jornalismo cidadão, ganhando con-
fiança e reconhecimento generalizados. 
No entanto, os meios de comunicação 
independentes de qualidade não estão 
consolidados o suficiente na região. Suas 
situações financeiras e organizacionais 

são frequentemente vulneráveis. Tais 
empresas precisam de apoio para conti- 
nuar a aprimorar os modelos de negócios, 
organizacionais e jornalísticos, bem como 
para criar um ambiente mais favorável 
à liberdade de expressão, liberdade de 
imprensa e acesso à informação. Dada a 
crescente importância do jornalismo em 
responsabilizar o poder e empoderar os 
cidadãos, esforços devem ser empreen-
didos para, simultaneamente, continuar 
melhorando sua qualidade e apoiando 
sua sustentabilidade. Isso inclui fortalecer 
a relação entre jornalistas e o público, 
trazer à tona o que há de melhor nos 
meios de comunicação tradicionais que 
são viáveis em termos de credibilidade e 
sustentabilidade, estimular o surgimento 
de mais negócios disruptivos e modelos 
jornalísticos e proteger jornalistas de 
todos os tipos de ameaças. Enquadrar 
o desenvolvimento do jornalismo lati-
no-americano no contexto de seu papel 
mais importante na Agenda 2030 pode 
ajudar a tirar o melhor proveito dessa 
encruzilhada, bem como contrariar autori-
dades ou elites que possam tentar enfra-
quecê-lo e tirar sua legitimidade.
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Resultados regionais: 2019 em números
Em 2019, 2.521 alertas relacionados a violações da liberdade de expressão, liberdade 
de imprensa e acesso à informação foram relatados em oito países da VDS³. O VDS 
registrou 734 alertas dos mesmos oito países em 2018.  O aumento está presente 
tanto em nível regional quanto nacional e mostra a vulnerabilidade elevada dessas 
liberdades fundamentais e capacitadoras na América Latina. Esta situação compro-
mete gravemente a paz, a justiça e a democracia, dificultando a Agenda 2030.

TABELA 1: NÚMERO TOTAL DE ALERTAS POR ANO

País 2018 2019 Variação
Argentina 51 84 65%

Bolívia 65 162 149%

Equador 83 194 134%
Honduras 80 131 64%

Nicarágua 234 1267 441%

Peru 13 15 15%

Uruguai 12 26 117%
Venezuela 196 642 228%
Total 734 2521 243%

Todos os países viram os alertas aumentar entre 2018 e 2019. No Peru e no Uruguai, 
o aumento pode estar associado a incidentes específicos e não necessariamente a 
uma piora das condições estruturais; ainda assim, a tendência é preocupante. No 
resto da região, os dados falam de uma rápida deterioração da liberdade de expressão, 
liberdade de imprensa e acesso à informação. É importante considerar que o moni-
toramento aprimorado da sociedade civil pode trazer um efeito positivo em termos 
de obtenção de mais alertas.

INDICADORES VDS 2018 2019 VARIAÇÃO

Assassinato 6 9 50%

Sequestros 8 3 -63%

Desaparecimentos forçados 7 3 -57%

Detenções arbitrárias 48 65 35%

Tortura 2 18 800%

Agressões e ataques 306 775 153%

³.   A Guatemala não produziu estatísticas, pois só recentemente se juntou ao projeto, enquanto os números informados pelo Brasil não foram 
incluídos na análise regional para fins comparativos, uma vez que não há dados de 2018. Se o Brasil fosse incluído, o total regional de alertas 
para 2019 seria de 2.651.

TABELA 2: INDICADORES VDS - VARIAÇÃO POR ANO
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INDICADORES VDS 2018 2019 VARIAÇÃO

Discurso estigmatizante 43 116 170%

Acesso à informação 84 205 144%

Ações judiciais contra 
meios de comunicação e 
jornalistas

33 52 58%

Abuso de poder estatal 112 1096 879%

Estrutura legal contrária aos 
padrões 11 17 55%

Restrições à internet 74 162 119%

TOTAL 733 2521 243%

Dos 12 indicadores VDS regionais, 10 aumentaram consideravelmente e dois 
diminuíram. A redução de 63% nos alertas relacionados a sequestros e 57% nos 
alertas relacionados a desaparecimentos forçados é ofuscada pelo aumento de quase 
900% nos alertas relacionados ao uso abusivo do poder do Estado, 800% nos de 
tortura, 170% de discurso estigmatizante, 153% de agressões e ataques, 144% de 
acesso à informação, 119% de restrições à internet, 58% de ações judiciais, 55% de 
enquadramentos jurídicos, 50% de homicídios e 35% de detenções arbitrárias. Esses 
números alarmantes mostram tanto a situação trágica que compromete gravemente 
a paz, a justiça e a democracia na América Latina, dificultando tanto a Agenda 2030 
quanto a capacidade aprimorada de monitoramento das organizações da sociedade 
civil em relação ao ODS 16.10.01

Na Bolívia, Equador e Venezuela, os alertas relacionados a agressões e ataques contra 
jornalistas e meios de comunicação triplicaram em um contexto de profundas crises 
sociais, políticas e econômicas. A Nicarágua tem visto um aumento dramático nos 
casos de tortura e uso abusivo de instituições públicas, bem como assédio grave e 
danos psicológicos a jornalistas independentes e suas famílias. Os controles severos 
sobre os recursos de impressão, que duraram centenas de dias, contribuíram para o 
fechamento permanente do segundo jornal diário mais importante do país e dani-
ficaram gravemente o único importante remanescente.
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PAÍS ESTATAL NÃO ESTATAL DESCONHECIDO TOTAL

Argentina 29 53 2 84

Bolívia 44 93 25 162

Equador 74 111 9 194

Honduras 85 32 14 131

Nicarágua 1169 84 14 1267

Peru 13 2 0 15

Uruguai 11 11 4 26

Venezuela 455 140 47 642

TOTAL 1880 526 115 2521

Entre 2018 e 2019, o Estado foi o principal autor de violações contra a liberdade de 
expressão, liberdade de imprensa e acesso à informação na América Latina. Nos casos 
da Argentina, Bolívia e Equador, houve um aumento no número de agressores não 
estatais. Isso pode refletir os efeitos da estigmatização e desinformação sistemáticas 
contra jornalistas. Na Venezuela, Nicarágua e Honduras, atores não estatais, como 
fanáticos políticos, forças paramilitares e assassinos contratados, continuam a com-
plementar a violência estatal irrestrita.

TABELA 3: TIPO DE AGRESSOR POR PAÍS
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COMPARAÇÃO REGIONAL
INDICADORES VDS– Janeiro a Dezembro de 2019
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COMPARAÇÃO REGIONAL
INDICADORES VDS– Janeiro a Dezembro de 2019
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CONTEXTO

Tensão,	violência	isolada	e	a	ameaça	iminente

O contexto na Argentina é marcado pelo retorno ao poder do kirchnerismo (tendência 
política associada aos ex-presidentes Nestor Kirchner e Cristina Fernandez). Após 
anos de turbulência social e econômica sob a presidência de Mauricio Macri, Alberto 
Fernández tornou-se o novo presidente prometendo um retorno a um passado mais 
próspero. Esse retorno já está alertando os jornalistas independentes do país. Em 
2019, o VDS registrou 84 alertas relacionados a violações da liberdade de expressão, 
liberdade de imprensa e acesso à informação na Argentina. O aumento geral de 65% 
em relação a 2018 foi impulsionado pelo crescimento de alertas relacionados a acesso 
à informação, discurso estigmatizante, processos judiciais, agressões e ataques. As 
agressões e ataques constituem 60% do número total de alertas. Por enquanto, 
essas agressões e ataques contra jornalistas e meios de comunicação parecem ser 
incidentes isolados, por exemplo, durante a cobertura de mobilizações sociais e 
eventos esportivos. Não há um padrão claramente identificável que sinalize violência 
sistemática contra jornalistas ou meios de comunicação, seja ela perpe trada pelo 
Estado, seja por atores não estatais. No entanto, a ameaça de esforços delibe- 
rados para minar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à 
informação pode não ficar muito atrás.

 
TENDÊNCIAS  

O retorno do jornalismo militante

Quando Rosario Lufrano (a nova presidente da Rádio e Televisão Argentina nomeada 
pelo governo de Alberto Fernández) fez seu discurso na apresentação das novas 
autoridades da TV pública, ela prenunciou a tensão entre o governo e o jornalismo. 
Seus comentários foram cheios de ameaças veladas contra jornalistas que investigam 
corrupção no alto escalão, como o escândalo dos “Cadernos da Propina”. Ela sinalizou 
que os meios de comunicação do Estado serão usados para apoiar a agenda do governo 
e se abster de investigar o desempenho do governo ou exigir responsabilização. Em 
governos anteriores, jornalistas e meios de comunicação que se recusaram a servir 
como replicadores da narrativa oficial foram excluídos dos benefícios públicos, inclu-
indo financiamento ou compra de anúncios do Estado. Por outro lado, jornalistas 
militantes que demonstram lealdade e adotam linhas editoriais oficiais sem questionar 
foram recompensados por seu apoio. Considerando esses precedentes, o discurso 
de Lufrano é uma clara bandeira vermelha. A autocensura pode ser uma das conse-
quências mais significativas desse discurso, já que muitos jornalistas podem temer 
o desemprego ou outras perdas em seus meios de subsistência em um contexto de 
problemas econômicos generalizados. A terrível situação econômica pode aumentar 
a confiança do governo na narrativa e na propaganda para manter a legitimidade e 
a estabilidade. O jornalismo militante é uma peça-chave nesse quebra-cabeça, pois 
busca limitar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à infor-
mação pública por meio de ofuscação deliberada.
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O surgimento da narrativa "lawfare"

O chamado “lawfare” se refere a um ataque oculto de organizações políticas populis-
tas contra o jornalismo argentino, na forma de enquadramento ou construção de na- 
rrativas. Promovida por aqueles que procuram evitar o escrutínio de jornalistas, a ideia 
teve um impacto preocupante na opinião pública. Ela fez com que parte do público 
argentino acreditasse que jornalistas e a mídia estão agindo em conluio com o sistema 
de justiça para atacar governos populares e encarcerar líderes políticos, especialmente 
aqueles que parecem ter se oposto a políticas e governos neoliberais anteriores. O 
surgimento da narrativa tóxica do “lawfare” na Argentina pode ser uma retaliação ao 
jornalismo investigativo que revelou o "Caderno das Propinas". Os efeitos inesperados 
da investigação resultaram em autoridades de Kirchner enfrentando processos judi-
ciais por sua atuação em redes de suborno com empreiteiros privados. A retaliação 
veio na forma de desinformação e estigmatização do papel que os jornalistas e a 
mídia desempenharam. O governo de Kirchner chegou ao ponto de promover juízes e 
promotores amigos do regime para proteger da justiça os funcionários corruptos. Um 
desses juízes é Alejo Ramos Padilla, que examinou detalhadamente supostas conexões 
entre o jornalismo investigativo que revelou a rede de corrupção e agentes de in-
teligência nacionais e estrangeiros. Ramos Padilla solicitou que o Comitê de Memória 
da Província de Buenos Aires, uma comissão especial de direitos humanos, fizesse 
uma auditoria dos trabalhos jornalísticos como exemplos de operações psicológicas 
contra os acusados. Isso pode dificultar os procedimentos relacionados ao Escândalo 
dos Cadernos.
Ramos Padilla usou uma comissão de direitos humanos para investigar jornalistas 
investigativos. No novo governo, a Justiça provavelmente ficará mais agressiva contra 
jornalistas que investigaram casos de corrupção.

RECOMENDAÇÕES 

A construção de coalizões e narrativas deve ser buscada por diversos atores da socie-
dade civil, do setor empresarial e da esfera pública comprometidos com a liberdade 
de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à informação. É importante for-
talecer o vínculo entre o público argentino e o jornalismo independente de qualidade. 
A sociedade civil e os jornalistas devem envolver o público na construção de uma 
visão programática compartilhada de como a Argentina pode ser uma democracia 
mais forte e ter um desenvolvimento sustentável, incluindo o reconhecimento do 
papel do jornalismo de qualidade ajudando a mover o país nessa direção. O desen-
volvimento eficaz da mídia pode fortalecer o jornalismo argentino. Os novos modelos 
de negócios da mídia podem diminuir o efeito da coação financeira como alavanca 
política para os atores econômicos ou políticos que buscam minar o jornalismo 
independente. Novos modelos jornalísticos podem ajudar a envolver o público para 
valorizar, proteger e apoiar o papel dos jornalistas e da mídia de forma mais ativa. 
A promoção de mudanças favoráveis na opinião pública e o surgimento de novos 
modelos exigirá amplas coalizões e uma narrativa forte.
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CONTEXTO 

Um teste rigoroso

A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à informação na Bolívia 
foram bem prejudicados em 2019 devido aos protestos massivos e à agitação social 
que envolveu o país no contexto de um processo eleitoral falho, levando à saída 
controversa de Evo Morales do poder e às suas consequências políticas. Muitos dos 
atores envolvidos em conflitos políticos e sociais rejeitaram e violaram essas liber-
dades fundamentais. O estado de máxima tensão e polarização deu lugar a ataques 
contra jornalistas e meios de comunicação e reflete a luta pelo controle das narra-
tivas a todo custo e por todos os lados. É um momento preocupante para o jorna- 
lismo boliviano. A colisão entre grandes setores da sociedade boliviana e jornalistas 
resultou em um aumento dramático nos alertas relacionados a violações à liberdade 
de expressão, à liberdade de imprensa e ao acesso à informação. Em 2019, foram 
registrados 162 alertas no total na Bolívia. O aumento de 149% em relação a 2018 
foi impulsionado pelo crescimento de alertas relacionados ao acesso à informação, 
restrições à internet e agressões e ataques. As agressões e ataques constituem 53% 
do número total de alertas, e foram 28% em 2018. Esse salto assustador (um aumento 
de 383% entre um ano e outro) é acompanhado apenas pelo salto na gravidade e 
crueldade das agressões e ataques. A vida e o bem-estar dos jornalistas, incluindo 
repórteres, fotógrafos e cinegrafistas, têm sido sistematicamente ameaçados por 
espancamentos, uso de gás lacrimogêneo e até de explosivos.

TENDÊNCIAS

Semeando	discórdia:	do	discurso	estigmatizante	a	ataques,	agressões	
e tortura 

O Estado foi identificado como autor em 28% do total de alertas registrados na 
Bolívia em 2019. Metade desse subconjunto de alertas identifica o poder executivo 
como o perpetrador específico e está relacionado principalmente ao discurso estig-
matizante e ao uso abusivo do poder estatal. Também inclui alertas que identificam 
os poderes judiciário e legislativo como autores de violações relacionadas a proce- 
ssos judiciais e ações jurídicas contrários às normas. Apesar do importante papel do 
Estado como perpetrador, 72% dos alertas registrados na Bolívia identificam atores 
não estatais (principalmente manifestantes em protestos) ou desconhecidos. De um 
total de 87 alertas relacionados a agressões e ataques, 71 identificam atores não 
estatais ou desconhecidos e 61 correspondem a manifestantes atacando jornalistas. 
Uma década de hostilidade sistemática e polarização deliberada dirigida a jornalistas 
e a mídia na forma de normas restritivas, discurso estigmatizante, ameaças e desin-
formação parecem ter criado um ambiente onde fanáticos de todos os espectros 
políticos se sentem encorajados a atacar e até torturar jornalistas identificados como 
adversários políticos.
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Jornalistas quase linchados 

Quatro alertas relacionados a tortura - definida pelo VDS como o ato pelo qual 
o jornalista ou pessoas próximas a ele são deliberadamente submetidos a dor, 
punição, intimidação, comportamento forçado ou sofrimento físico ou mental seve-
ro - foram registrados na Bolívia em 2019. A repórter Isabel Poma e o cinegrafista 
Juan Pardo, da rede Paceñisima de Televisión, quase foram linchados por manifes-
tantes em 28 de novembro em El Alto. Eles foram brutalmente espancados enquan-
to cobriam os acontecimentos. Dias antes, em 25 de novembro, Sergio Figueroa, 
da ATB em Cochabamba, quase foi linchado por um grupo de manifestantes que 
tentou jogar gasolina sobre ele e incendiá-lo. José Aramayo, diretor do Comunidad y 
Prensa Rural e também representante da Confederação dos Camponeses Bolivianos 
Sindicalizados, foi amarrado a uma árvore, ameaçado com explosivos e insultado 
em La Paz. Essas violações aterrorizantes contra jornalistas identificados com todos 
os lados do conflito atestam o aumento da gravidade e da frequência de violações 
à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao acesso à informação em 
2019.

RECOMENDAÇÕES

Dada a tensão e polarização crescentes na Bolívia, é imperativo proteger os jornalistas 
da violência por parte de atores estatais e não estatais. Mensagens cheias de into- 
lerância, apelos à violência e qualquer tipo de incitação ao ódio racial ou violência 
devem ser interrompidos. O discurso estigmatizante deve ser erradicado de acordo 
com a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Jornalistas e meios de 
comunicação devem trabalhar juntos para exigir que autoridades, lideranças dos seto-
res público e privado, da sociedade civil e de movimentos sociais, além do público 
em geral, respeitem, garantam e capacitem o trabalho dos jornalistas bolivianos. As 
organizações da sociedade civil devem continuar monitorando violações de liberdade 
de expressão, liberdade de imprensa e acesso à informação. Mais importante ainda, 
o Estado deve reverter os esforços de estigmatização de uma década e garantir 
que os bolivianos possam desfrutar plenamente dessas liberdades fundamentais. O 
desenvolvimento de modelos jornalísticos que aumentem a penetração do jornalismo 
de qualidade na Bolívia e o envolvimento com o público pode ajudar a virar a maré 
da opinião pública em direção ao reconhecimento necessário do jornalismo como 
indispensável para a democracia. Também é necessário envolver uma ampla coalizão 
de atores e setores para apoiar essa mudança cognitiva coletiva.
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CONTEXTO

Discurso violento e assédio estatal 

A situação da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do acesso à infor-
mação está piorando no Brasil. Desde que Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 
2018, ele liderou pessoalmente esforços sistemáticos de desinformação e estigma-
tização contra jornalistas e a imprensa. Isso abriu caminho para violações dessas 
liberdades fundamentais, muitas vezes perpetradas pelo governo e seus círculos mais 
altos de poder. A clara intenção de desacreditar o trabalho dos jornalistas e o lugar do 
jornalismo na sociedade não é um bom presságio para o futuro. Esse fenômeno pode 
facilmente levar ao surgimento e à justificativa de violações cada vez mais diretas e 
graves. Em 2019 (primeiro ano de monitoramento VDS no Brasil) foram registrados 
130 alertas no total; 45% estavam relacionados ao discurso estigmatizante contra 
jornalistas e a mídia. Um assustador índice de 58% dos alertas identifica a presidên-
cia como autora dos ataques. O governo e sua rede de apoio trabalham juntos para 
destruir a reputação dos jornalistas, intimidá-los e silenciá-los. Bolsonaro e seu go- 
verno estão sinalizando para toda a sociedade brasileira, especialmente para seus 
subordinados e simpatizantes, que é legítimo minar e estigmatizar o jornalismo. Isso 
está estabelecendo um precedente perigoso para as liberdades fundamentais no país.

TENDÊNCIAS

Coronelismo⁴:	violência,	lei	de	ferro	e	impunidade	no	interior	do	país.	

Em 2019, foram registrados no Brasil 19 alertas relacionados a agressões e ataques, 
58% dos quais ocorreram no interior do país. As agressões e ataques que tendem 
a ocorrer nos centros urbanos são diferentes das registradas no interior. Por exem-
plo, foram registrados seis alertas relacionados a agressões e ataques de policiais e 
manifestantes contra jornalistas no contexto de grandes protestos em São Paulo. 
Isso contrasta fortemente com o assassinato brutal do radialista Jefferson Pureza, no 
estado de Goiás, em 2018. Em 2019, o ex-vereador José Eduardo Alves da Silva, preso 
junto com supostos cúmplices acusado de ser o autor intelectual do assassinato de 
Pureza, foi absolvido em julgamento por júri, apesar de ter admitido participação no 
assassinato. A morte de Jefferson Pureza permanece impune. A alta vulnerabilidade 
dos jornalistas no interior está ligada ao fenômeno conhecido como “coronelismo”: 
poderes na prática e autoridades locais governando sem freios ou contrapesos, mui-
tas vezes fora dos limites da autoridade formal e geralmente em regiões remotas no 
interior do país. Esses “coronéis”, ou homens fortes locais, têm o poder de silenciar 
jornalistas – especialmente os independentes que não estão vinculados aos meios 
de comunicação tradicionais – e muitas vezes usam ameaças e violência. Isso não é 
novidade no Brasil, mas piorou nos últimos anos.

⁴.   O termo em português coronelismo descreve um fenômeno social intimamente relacionado ao caudilhismo espanhol, no qual homens 
fortes, poderes na prática e autoridades locais governam sem freios ou contrapesos, muitas vezes fora dos limites da autoridade formal, e 
geralmente em regiões remotas. 
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As mensagens secretas de Lava Jato

Em 2019, os alertas relativos a violações à liberdade de expressão, à liberdade de 
imprensa e ao acesso à informação no Brasil refletiam uma tendência preocupante 
de aparelhamento do Estado contra jornalistas. Oito alertas eram relacionados 
a processos judiciais contra jornalistas ou meios de comunicação, sete a acesso 
à informação e seis a uso abusivo do poder estatal. O caso de Glenn Greenwald, 
do Intercept, é emblemático. Em 13 de junho, o deputado federal Carlos Jordy 
ameaçou deportar Greenwald. Um dia depois, o ministro da Justiça, Sergio Moro, 
fez comentários estigmatizantes sobre o Intercept no Twitter. Essa retórica é ainda 
mais preocupante considerando os comentários questionáveis de Moro feitos no 
passado sobre o papel da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do 
acesso à informação. A onda de ataques contra Greenwald veio após a publicação 
dos primeiros episódios da série “As mensagens secretas da Lava Jato”. O Intercept 
afirma ter recebido de uma fonte anônima mensagens privadas trocadas entre os 
advogados de Moro e a Lava Jato. Jornalistas e meios de comunicação não são 
responsáveis pela forma como determinada fonte obteve as informações. Os 
ataques e ameaças contra Greenwald, sua família e seus colegas no Intercept, 
especialmente os realizados por funcionários públicos, sinalizam uma tendência 
cada vez mais autoritária que não pode ser tolerada em uma democracia.

RECOMENDAÇÕES

É razoável esperar que, sob o governo atual, a situação da liberdade de expressão, 
da liberdade de imprensa e do acesso à informação possa piorar ainda mais no Brasil. 
Considerando que as evidências de outros países da região sugerem um pequeno 
salto do discurso estigmatizante para ataques brutais, é crucial fortalecer os esforços 
de monitoramento e comunicar uma caracterização clara e baseada em evidências do 
problema para um público tão amplo quanto possível. Trazer o Brasil para o âmbito 
do VDS é um exemplo concreto. O sistema de monitoramento em camadas do VDS 
pode aprimorar os esforços de monitoramento locais e nacionais existentes, bem 
como vinculá-los aos esforços regionais e internacionais. Isso pode ajudar a mitigar 
a desinformação maliciosa e a estigmatização contra jornalistas e a imprensa que 
caracterizou a nova administração brasileira até agora. Por outro lado, dado o forte 
papel da construção narrativa e da mobilização da opinião pública na ascensão de 
Bolsonaro ao poder e seus esforços de consolidação autoritária, faz-se necessária 
uma visão programática compartilhada para estabelecer o valor público do jornalismo 
na mentalidade coletiva. Os esforços de monitoramento regionais e internacionais, 
como os realizados pelo VDS, são reciprocamente fortalecidos por essa colaboração 
entre os diferentes níveis de monitoramento.
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CONTEXTO

Um	legado	de	estigmatização	

A situação da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e acesso à informação 
no Equador melhorou quando Lenín Moreno assumiu o poder em maio de 2017, à 
medida que a intensidade da polarização e a animosidade contra jornalistas e meios 
de comunicação diminuiu. “Enlace ciudadano”, um programa de televisão usado pelo 
ex-presidente Correa para atacar e estigmatizar jornalistas e críticos, foi cancelado. 
A linha editorial dos meios de comunicação públicos deixou de atacar os supos-
tos inimigos do governo. O questionado Superintendente de Comunicação, Carlos 
Ochoa, foi afastado. A Lei Orgânica de Comunicação (LOC) foi reformada, incluindo 
a eliminação da Superintendência de Informação e Comunicação (SUPERCOM), que 
se dedicou a punir e multar os meios de comunicação desde a sua criação em 2013. 
A tendência positiva se reverteu durante os 12 dias de greve nacional contra o can-
celamento dos subsídios aos combustíveis em outubro de 2019. Os 194 alertas de 
violações das liberdades fundamentais registrados no Equador em 2019 representam 
um aumento de 133% em relação a 2018. No entanto, 60% dos alertas correspondem 
a violações entre outubro e dezembro, durante e após a greve nacional. Isso explica 
como 2019 se tornou o ano mais violento contra a liberdade de expressão, a liber-
dade de imprensa e o acesso à informação no Equador desde que Moreno assumiu 
o cargo. A situação reviveu o legado de animosidade contra jornalistas e meios de 
comunicação que grande parte do Estado e parte do público herdaram do governo 
Correa. A revitalização de um discurso estigmatizante e de hostilidade à imprensa 
põe em risco o modesto progresso dos últimos anos.

TENDÊNCIAS

Impunidade	e	violência	legitimada	dão	lugar	à	construção	de	instituições	
alternativas

A impunidade é uma tendência contínua no Equador. Não foi feita justiça pelos 
assassinatos de Paúl Rivas, Javier Ortega e Efraín Segarra, a equipe jornalística do 
Diario El Comercio sequestrada e assassinada perto da fronteira entre Colômbia e 
Equador em 2018. A Equipe Especial de Acompanhamento da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos concluiu que havia falta de coordenação entre 
as autoridades para garantir a proteção e o resgate da equipe do El Comercio que se 
encontrava em evidente risco. Além disso, advertiu que a investigação não avançou 
e recomendou aos governos da Colômbia e do Equador que levantem o sigilo das 
informações de inteligência e criem uma comissão especial independente para garantir 
a continuidade da investigação. Sob o manto da impunidade, verdade e reparação 
parecem fora do alcance. Enquanto a impunidade persistir, os autores de violações 
à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao acesso à informação serão 
encorajados pela perspectiva de não haver consequências para seus ataques. Para pio-
rar a situação, violações ocorridas durante a greve nacional mostram que a violência 
contra jornalistas e meios de comunicação foi legitimada como uma forma válida de 
luta política e social para uma parte considerável do público. O desenvolvimento de 
instituições alternativas – na forma de coordenação entre a sociedade civil por meio 
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da Fundamedios, da ONU e do Comitê Intersetorial para a Segurança de Jornalis-
tas, dominado pelo Estado – provou ser a última linha de defesa contra a violência 
legitimada quando 32 jornalistas foram sequestrados simultaneamente em Quito, 
em outubro de 2019.
 

» E M  F O C O 

A greve nacional em outubro 

O Equador testemunhou alguns dos protestos mais violentos da história recente 
durante o último trimestre de 2019. Uma greve nacional ocorreu entre 3 e 13 de 
outubro como forma de rejeitar a decisão do governo de cancelar os subsídios aos 
combustíveis havia muito vigentes. Antes da greve nacional, o país caminhava 
para uma redução de aproximadamente 50% no número total de alertas relacio-
nados a violações à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao acesso 
à informação. Entre outubro e dezembro, foram registrados 97 alertas de ataques 
a escritórios e à infraestrutura de jornais, além de emissoras de rádio e TV. Estes 
incluíram tentativas de incendiar a Teleamazonas e sabotar antenas de transmissão 
no monte Pilisurco, na província de Tungurahua, que deixou 65 estações de rádio e 
televisão fora do ar. Do total de ataques contra escritórios de mídia e infraestrutu-
ra, surpreendentes 74% ocorreram nos 12 dias de greve nacional. Um número tão 
alto de ataques contra a infraestrutura de mídia não ocorria desde 2007. Jornalis-
tas e outros funcionários das sedes de Ecuavisa, El Universo e Medios Públicos 
foram forçados a deixar o local de trabalho devido a ataques iminentes. A Rádio 
Pichincha Universal saiu do ar por uma decisão administrativa arbitrária. A maioria 
das violações foi feita por manifestantes e fanáticos políticos durante os protestos. 

RECOMENDAÇÕES

Um esforço conjunto com atores-chave de todos os setores do Equador é necessário 
para que o Estado vá além de sua aparente disposição recente de não causar danos 
e cumpra seu papel de garantir os direitos humanos. As medidas prioritárias incluem 
reverter a tendência de impunidade, estabelecendo mecanismos eficazes para a 
proteção dos jornalistas e comprometendo-se com um esforço sistemático para 
neutralizar a violência discursiva. O legado de animosidade herdado do regime de 
Correa é uma ameaça real que pode rapidamente piorar no Equador. Como em 
outros países, o fortalecimento da relação entre público e jornalistas pode fazer 
parte do antídoto eficaz para a violência latente incentivada por anos de discurso 
estigmatizante e desinformação contra jornalistas e a mídia. O papel das instituições 
alternativas para garantir a libertação dos 32 jornalistas sequestrados em outubro 
de 2019 deixa lições valiosas. As falhas de organização do Comitê Intersetorial de 
Segurança dos Jornalistas e sua efetiva intervenção durante a crise podem se tornar 
valiosos pontos de partida.
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GUATEMALA
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CONTEXTO 

Desigualdade,	racismo	e	mídia	

A desigualdade estrutural e o racismo são características definidoras da paisagem 
institucional na Guatemala. Os povos indígenas representam mais de 50% da po- 
pulação pobre do país e têm oportunidades limitadas de proteger e promover suas 
culturas, línguas e meios de subsistência tradicionais. Essa realidade afeta direta-
mente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à informação 
no país. A maioria dos meios de comunicação tradicionais está sediada na capital ou 
em outros centros urbanos. Eles geralmente negligenciam os interesses e necessi-
dades dos povos indígenas e da população rural. Os canais de televisão aberta são 
controlados por um monopólio e as emissoras de rádio (mesmo no interior do país) 
fazem parte principalmente de redes nacionais administradas nas grandes cidades. 
Praticamente todos os principais jornais estão localizados na capital. A legislação 
guatemalteca não reconhece as rádios comunitárias, apesar das recomendações 
reiteradas das Nações Unidas e do Relator Especial para a Liberdade de Expressão 
da OEA. Quando as comunidades tentam estabelecer um transmissor comunitário 
para seu próprio uso, são perseguidas e processadas criminalmente. O ecossistema 
de mídia digital floresceu na Guatemala, mas seu escopo e impacto são limitados, 
pois o acesso à internet no país continua sendo um privilégio, chegando a apenas 
17% nas áreas rurais.

TENDÊNCIAS 

Ataques direcionados  

Um relatório recente sobre a situação dos jornalistas na Guatemala (apresentado 
pela Associação de Jornalistas da Guatemala, o Escritório da Ombudsperson para 
os Direitos Humanos e o Ministério Público) mostra que 2019 foi o ano com o 
maior número de ataques contra a imprensa desde que o presidente Jimmy Morales 
assumiu o cargo. De acordo com o relatório, 82 violações contra jornalistas e meios 
de comunicação foram registradas entre janeiro e outubro. Muitas aconteceram no 
contexto da cobertura das eleições gerais de 2019. O relatório reconhece o discurso 
estigmatizante, os processos criminais contra jornalistas e meios de comunicação, e 
as agressões e ataques contra jornalistas como padrões comuns durante o governo 
Morales. É possível que alguns ataques direcionados contra jornalistas sejam dis-
farçados como crimes comuns. Em 20 de junho, dois homens em uma motocicleta 
roubaram de jornalistas todos os seus equipamentos e imagens, enquanto cobriam 
protestos na embaixada dos Estados Unidos na Guatemala. Nenhuma prisão foi feita. 
Um mês depois, dois jornalistas na capital tiveram seus equipamentos e notas rouba-
dos com duas horas de diferença. As altas taxas de criminalidade oferecem cobertura 
perfeita para ataques a jornalistas por parte de atores públicos e privados corruptos.
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» E M  F O C O  

A cruzada do Estado contra a responsabilidade e transparência

Quando jornalistas revelaram casos importantes de atos ilícitos e irregulares envol-
vendo o presidente Morales, sua família, membros de seu gabinete e funcionários 
de seu partido, o governo intensificou sua postura contra os esforços de longo prazo 
para combater a corrupção enraizada e a impunidade na Guatemala. 
A ação mais emblemática do governo, com graves consequências estruturais, foi 
encerrar a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG). Essa 
instituição alternativa foi a pedra angular dos esforços para melhorar o cenário 
institucional do país. O governo atacou jornalistas e a imprensa usando dois 
métodos principais: por meio de discurso estigmatizante amplificado online por fa-
zendas de trolls e bots conhecidas como “centros de rede” e por praticamente todas 
as oportunidades de falar em público para desacreditar os jornalistas e promover a 
narrativa jornalística como inimiga.
O assédio de funcionários do governo e aliados foi claro ao longo de 2019 e au-
mentou no segundo semestre. Seguindo o exemplo de Morales, legisladores corrup-
tos promoveram leis para criminalizar as críticas on-line a funcionários do governo e 
políticos.

RECOMENDAÇÕES 

Jornalistas guatemaltecos são altamente vulneráveis à violência e estigmatização. Tam-
bém enfrentam grande precariedade financeira, seja como funcionários de meios de 
comunicação tradicionais, seja como freelancers ou empreendedores. Considerando 
os enormes riscos associados à cobertura de questões como corrupção, crime orga-
nizado, lavagem de dinheiro, degradação ambiental, violações de direitos humanos 
e cooptação do Estado por interesses privados e às vezes criminosos, o jornalismo 
guatemalteco precisa de apoio estrutural. Uma estrutura de segurança holística com 
medidas e mecanismos de proteção eficazes é necessária para proteger os jornalistas. 
Estratégias baseadas em evidências para defender amplamente o papel do jorna- 
lismo no fortalecimento da democracia devem ser desenvolvidas a fim de mitigar a 
estigmatização. A viabilidade financeira do jornalismo independente é outro grande 
desafio que exigirá colaboração em todos os setores. Fortalecer o monitoramento 
da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do acesso à informação pela 
sociedade civil, incluindo a Guatemala, no escopo do VDS, é um passo promissor. 
Dados confiáveis e análises sobre o progresso em direção ao ODS 16.10.01 podem 
contribuir para todas as prioridades acima mencionadas.



HONDURAS
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CONTEXTO 

Um	ano	trágico	para	o	jornalismo	

A mudança mais evidente nos alertas relacionados a violações a liberdade de 
expressão, liberdade de imprensa e acesso à informação em Honduras de 2018 a 
2019 é sua face mortal. O ano de 2018 não registrou assassinatos de jornalistas 
no país. No entanto, 2019 viu o assassinato de sete jornalistas e de dois de seus 
parentes. Os dados de 2019 mostram uma evolução trágica, mas previsível, da si- 
tuação relatada em 2018: agressões e ataques, assédio, intimidação e hostilidade 
institucionalizada contra a imprensa foram a norma. Nesse sentido, as perspectivas 
para 2020 são sombrias. A situação das liberdades fundamentais no país continua a 
se deteriorar em um ritmo alarmante, rápido e violento e é seriamente agravada pela 
impunidade galopante. Em 2018, foram registrados 80 alertas no total. Em 2019, 
foram 131. Isso representa um aumento de 64%. Enquanto em 2018 foram registra-
dos 46 alertas de agressões e ataques, esse número dobrou em 2019. O aumento 
quantitativo no número de alertas é assustador por si só, mas também pode refletir 
recursos aprimorados de monitoramento. Assim, a realidade mais horrível reside na 
escalada da gravidade dos casos, especialmente os assassinatos de Paul Alexander 
Reyes John (filho dos jornalistas Walter Reyes e Nancy John) e Maribel Bolian (casada 
com o jornalista Buenaventura Calderón) e dos jornalistas Gabriel Hernández, San-
tiago Carbajal, Edgar Joel Aguilar, Kerin Francisco Cerna, Buenaventura Calderón, 
Johana Alvarado e José Arita.

TENDÊNCIAS

Criminalização	do	jornalismo	

Em 2019, sete alertas relacionados a processos judiciais contra jornalistas foram 
registrados em Honduras, um aumento de 600% em relação a 2018. Essa situação 
pode se agravar com a aprovação de um novo código penal previsto para 2020. 
Espera-se que o novo código mantenha a tipificação de “crimes contra a honra” de 
1984 (calúnia e difamação) como crimes. O código deveria ter sido aprovado em 
novembro de 2019, mas foi adiado. Havia uma aparente janela de oportunidade para 
o governo ouvir a sociedade civil e cumprir os padrões interamericanos, anulando a 
severidade da lei. No entanto, uma resolução do início de 2020 do Tribunal Criminal 
do Supremo Tribunal de Justiça sugere que o legislativo mantenha a criminalização 
de supostas “ofensas contra a honra”. A resolução ignora os pedidos da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos para que as acusações de calúnia e difamação 
sejam tratadas por via civil. O novo código penal provavelmente deteriorará ainda mais 
o trágico status da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do acesso à 
informação em Honduras. Além de reafirmar a disponibilidade de processos criminais 
como punição a jornalistas e à imprensa, o novo código também criminalizará protes-
tos públicos. Isso prejudicará ainda mais os jornalistas ao cobrir tais eventos. O novo 
código penal vai até estipular penas para opiniões expressas nas redes sociais. Tudo 
isso pode ser um sinal de alerta de que a situação dessas liberdades fundamentais 
em Honduras tende a piorar.
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» E M  F O C O  

Um estado de impunidade perpétua 

Desde 2001, cerca de 80 jornalistas foram assassinados em Honduras. Mais de 
90% desses crimes hediondos permanecem impunes. Os processos investigativos 
para identificar e fazer justiça aos autores intelectuais e materiais são uma far-
sa. É razoável esperar que a impunidade continue a aumentar em 2020, uma vez 
que os crimes cometidos contra jornalistas em 2019 continuam sem solução ou 
foram resolvidos de forma insatisfatória. O ligeiro aumento nas violações realizadas 
por atores não estatais e desconhecidos pode sinalizar uma tendência perigosa e 
preocupante. Empresas privadas e especialmente as forças de segurança privada 
podem ser encorajadas pelo que percebem como um estado de total impunidade: 
se não houver consequências para suas ações, eles recebem um cheque em bran-
co do governo para lidar com jornalistas inconvenientes como acharem melhor. A 
repressão contra jornalistas e a imprensa pode estar evoluindo para incluir mais 
violência privada como um complemento aterrorizante da violência estatal.

RECOMENDAÇÕES 

É imperativo que a sociedade civil hondurenha e a comunidade internacional moni-
torem de perto a situação da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do 
acesso à informação no país. Acabar com a impunidade e estabelecer mecanismos 
eficazes de proteção aos jornalistas são prioridades absolutas. O mesmo acontece 
com a rescisão do novo código penal proposto. Se não há capacidade do Estado e 
vontade política para acabar com a impunidade, servir à justiça, fornecer reparação 
às vítimas e evitar a repetição de violações, a sociedade civil e os próprios jornalistas 
devem colaborar para construir uma base de evidências sólida e apresentar análises 
de qualidade às autoridades e ao público com uma narrativa convincente. Dessa 
forma, a memória e a verdade podem ser protegidas para, em última instância, servir 
à justiça. Honduras é um exemplo claro da necessidade de uma visão programática 
amplamente compartilhada por meio da qual a noção de uma sociedade aspiracional 
democrática, inclusiva e justa e o papel do jornalismo em ajudar a construir e sus-
tentar tal sociedade estão vinculados. Dada a extrema cooptação das autoridades 
hondurenhas por atores corruptos, a criação de estruturas holísticas de segurança 
para que jornalistas façam seu trabalho provavelmente será o trabalho de construção 
de instituições alternativas. A eficácia limitada da Missão da Organização dos Esta-
dos Americanos de Apoio à Luta contra a Corrupção e a Impunidade em Honduras 
mostra os grandes desafios à frente nesse sentido.
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NICARÁGUA
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Dois	anos	de	crise	social	e	política	

Entre 2018 e 2019, o governo da Nicarágua consolidou um estado oficial de cerco 
autoritário à liberdade de expressão e de imprensa. O Estado confirmou seu papel 
como autor direto de mais de 90% das violações dessas liberdades fundamentais. 
Embora a gravidade das violações em 2019 possa ter diminuído, a frequência de 
assédio e ameaças contra a liberdade de expressão e de imprensa aumentou dra-
maticamente. Os alertas relacionados a assassinatos passaram de um em 2018 para 
zero em 2019, detenções arbitrárias de 28 para seis, desaparecimentos forçados 
de seis para zero e sequestros de quatro para zero. No entanto, a diminuição no 
número de alertas relacionados a esses indicadores pode ser enganosa. A redução 
pode refletir a eficácia e a extensão do estado policial imposto e coordenado pelo 
regime liderado por Daniel Ortega. A decisão do governo de aumentar o assédio e a 
intimidação contra jornalistas e a imprensa é clara. Os alertas relacionados a agressões 
e ataques aumentaram 36%, os processos judiciais, 12% e o acesso à informação, 
4%. Os aumentos mais dramáticos ocorreram nos alertas relacionados a tortura, 
que aumentaram 600%,  discurso estigmatizante, 450% e uso abusivo do poder do 
Estado, 441%. Jornalistas nicaraguenses estão à mercê da polícia, de paramilitares 
e fanáticos sandinistas com ordem para vigiar, realizar ataques psicológicos, físicos 
e digitais, interromper operações dos meios de comunicação, além de assediar de 
forma permanente jornalistas, defensores de direitos humanos, seus familiares e o 
público em geral.

TENDÊNCIAS  

A	asfixia	do	jornalismo	

O jornalismo nicaraguense está sendo asfixiado. O uso abusivo do poder estatal constituiu 
quase 80% dos alertas registrados em 2019. Instituições públicas como a Direção Geral de 
Alfândega restringem o acesso a insumos como papel e tinta na tentativa de censurar jornais. 
Os periódicos Diario HOY, El Nuevo Diario e La Prensa foram impedidos de importar seus 
insumos durante todo o ano. Em parte como resultado dessas restrições, El Nuevo Diario 
(que teria comemorado seu 40º aniversário em 2020 e era o segundo jornal mais importante 
do país) encerrou definitivamente suas operações em 27 de setembro. É uma perda signi- 
ficativa para o ecossistema da mídia nicaraguense, assim como as ocupações contínuas dos 
veículos 100% Notícias e Confidencial pela polícia militarizada. O regime também intimidou 
o Canal 12, de propriedade privada, para impedir que exibisse os programas jornalísticos 
emblemáticos Esta Noche e Esta Semana na TV aberta. Isso é crucial porque a TV ainda é 
o meio preferido por grande parte dos nicaraguenses. O regime usa recursos cibernéticos 
para bloquear os canais do Facebook e YouTube de jornalistas nicaraguenses por usarem 
imagens dos discursos de Ortega, às quais apenas a mídia oficial tem acesso. O colapso da 
economia nicaraguense também sufoca os já vulneráveis modelos de negócios que apoiam 
o jornalismo independente de qualidade no país.
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Provações e triunfos do jornalismo em tempos de crise 

Um estado policial brutal e perversos atores paraestatais realizam ataques físicos e 
psicológicos contra jornalistas e suas famílias, que acabaram por forçar quase 100 
jornalistas ao exílio. A influência do governo no conteúdo distribuído pelos canais 
de televisão, rádio e mídia impressa com maior penetração entre os diversos seto-
res socioeconômicos e geográficos impacta o jornalismo de qualidade. Ao confinar 
grande parte do jornalismo à plataforma digital, o regime restringe o acesso a 
informações confiáveis para milhões sem conexão. Mesmo em meio à turbulência, 
o jornalismo nicaraguense teve conquistas em 2018. Muitos jornalistas encontraram 
maneiras de continuar trabalhando com qualidade, mesmo no exílio. Mais de 20 
novos meios de comunicação surgiram, principalmente no mundo digital, como 
Despacho 505, La Lupa, Nicaragua Actual e Voces en Libertad. A colaboração por 
meio de investigações conjuntas e compartilhamento de conteúdo levou as ini-
ciativas jornalísticas a se organizar em torno de interesses comuns e a inovar nos 
modelos de negócios em 2019, ano em que o jornalismo nicaraguense conquistou 
reconhecimento global. Lucía Pineda Ubau recebeu o Prêmio Courage in Journa- 
lism da International Women's Media Foundation. Ela também foi agraciada com o 
prêmio International Press Freedom, do Comitê para a Proteção de Jornalistas, ao 
lado do colega do 100% Noticias, Miguel Mora. Pedro X. Molina e Wilfredo Miran-
da, do Confidencial, receberam respectivamente o prêmio Maria Moors Cabot, da 
Columbia University, e o Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo Ibero-americano, 
concedido pela agência espanhola EFE e o Ministério de Relações Exteriores da 
Espanha. Para concluir o ano de 2019, 12 jornalistas exilados voltaram a trabalhar 
na Nicarágua, embora com grande risco pessoal.

RECOMENDAÇÕES

Buscar a justiça pelo assassinato do jornalista Ángel Gahona em 2018 deve perma- 
necer como uma das prioridades. Gahona foi assassinado durante uma transmissão 
ao vivo de protestos contra o regime de Ortega em Bluefields. O retorno dos veícu-
los 100% Noticias e Confidencial também é imperativo. A criação de uma estrutura 
de segurança ampla para que os jornalistas possam continuar com seu trabalho é 
necessária e desafiadora, considerando que o estado policial brutal é o único pilar de 
apoio remanescente do regime nicaraguense. Os meios de comunicação indepen-
dentes e os jornalistas precisam de assistência concreta para desenvolver negócios 
sustentáveis e modelos jornalísticos para continuar seu trabalho. Instituições alterna-
tivas devem ser construídas para apoiar e proteger o jornalismo nicaraguense, porque 
questões como justiça para crimes de Estado provavelmente serão empreendimentos 
de alto risco, mesmo se ocorrer uma transição do regime de Ortega. Jornalistas e 
meios de comunicação nicaraguenses precisam de apoio para garantir que platafor-
mas como Facebook e YouTube reconheçam o uso mal-intencionado de seus serviços 
pelo Estado, no contexto nicaraguense, com consequências nefastas.
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Ameaças	materializadas		

No Peru, foram registrados 15 alertas em 2019, em comparação com 13 em 2018. 
Como em 2018, não houve relatos de casos de jornalistas mortos, torturados, desa-
parecidos, sequestrados ou detidos. O número de ataques e agressões caiu 60%, 
de cinco casos em 2018 para dois casos em 2019. O número de incidentes vio-
lentos em proporção ao número total de alertas também caiu. Enquanto em 2018 
38% dos alertas reportados correspondiam a agressões e ataques diretos, em 2019 
esse número caiu para 13%. Com 10 alertas registrados, um aumento de 233% em 
relação ao ano anterior, os processos judiciais contra jornalistas e meios de comu-
nicação foram responsáveis pela maioria do total de alertas. Em 2018, o Relatório 
Sombra alertava sobre a ameaça enfrentada por jornalistas e meios de comunicação 
na forma de acusações e procedimentos legais em razão de supostos crimes rela-
cionados a difamação e calúnia. Essa ameaça se materializou em 2019 e continua 
a representar um perigo crescente. O principal agressor no Peru continua sendo o 
Estado, responsável por 13 dos 15 alertas em 2019. Em 11 desses casos, o sistema 
judicial é identificado como o autor.

TENDÊNCIAS

Assédio	judicial	e	suas	consequências	

As consequências do assédio judicial materializaram-se na condenação do jornalista 
Pedro Salinas em 8 de abril. Um juiz da região de Piura, a quase 1.000 quilômetros de 
Lima, condenou Salinas a um ano de liberdade condicional e ao pagamento de multa 
no valor de de US$ 2.300 ao arcebispo de Piura, José Antonio Eguren, por suposta 
difamação agravada. A mesma acusação foi feita contra a jornalista Paola Ugaz. Os 
jornalistas alertaram que os processos judiciais podem ser afetados pela grande 
influência exercida pela igreja na região. O Sodalicio Vida Cristiana, organização reli-
giosa com forte presença em Piura, liderou uma campanha de assédio judicial contra 
Ugaz e Salinas devido a seu trabalho jornalístico, que virou livro. Na investigação em 
coautoria, Ugaz e Salinas expõem (usando vários depoimentos pessoais) uma série 
de abusos sexuais, psicológicos e físicos supostamente cometidos por membros do 
Sodalicio, sendo Eguren um deles. Ugaz enfrenta quatro processos legais iniciados 
por pessoas afiliadas ao Sodalicio. Ugaz também é acusada por Alberto Gomez De 
la Torre, um oficial do Sodalicio, por supostamente ter prestado falso testemunho no 
tribunal durante o julgamento contra seu colega Salinas. Os processos judiciais contra 
jornalistas por crimes como calúnia e difamação, que no Peru são tratados pela lei 
penal e pelos tribunais, representam uma grave ameaça às liberdades fundamentais. 
O sistema de justiça dá sinais de ter sido cooptado por poderes locais e instrumen-
talizado contra jornalistas. A intimidação judicial prejudica o trabalho jornalístico ao 
impor forte estresse físico, psicológico, financeiro e emocional aos jornalistas.
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Defesa popular da liberdade de expressão 

A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são altamente valorizadas e 
defendidas pelo público no Peru. Os jornalistas desempenham um papel importante 
na investigação do exercício do poder. Os esforços da mídia para responsabilizar o 
poder são altamente valorizados pelo público. As tentativas do governo de censurar 
ou intimidar jornalistas minam a confiança nas instituições públicas. As pessoas 
tendem a ser informadas e a mudar de opinião com base nos fatos. Em 24 de abril, 
devido ao aumento da pressão popular, o arcebispo Eguren retirou as acusações 
contra Pedro Salinas, que havia sido condenado a 16 dias de prisão por difamação. 
A sentença contra Salinas foi rejeitada por diferentes representantes da sociedade 
peruana e também da comunidade internacional. Até a Conferência Eclesiástica do 
Peru e o arcebispo de Lima se manifestaram contra. Os procedimentos foram con-
trários às normas estabelecidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
A decisão de Eguren de retirar a acusação anulou a sentença contra o jornalista. 
Eguren também decidiu retirar a acusação contra Paola Ugaz. Este foi considerado 
um ponto de inflexão do apoio popular à liberdade de expressão no Peru.

RECOMENDAÇÕES

No Peru, há um abuso sistemático do sistema de justiça para impedir o trabalho 
jornalístico, o que é agravado pelo fato de que os casos de calúnia e difamação são 
tratados como crimes. A criminalização desses casos prejudica a disposição de jor-
nalistas e fontes de fornecer informações por medo de processo. No final de outubro 
de 2019, o Ipys Peru propôs uma lei para a descriminalização de ofensa, calúnia e 
difamação. Os jornalistas e os meios de comunicação devem poder reportar assuntos 
de interesse público sem medo. Se os jornalistas são intimidados, a capacidade da 
mídia de responsabilizar o governo é prejudicada. Os jornalistas e o papel vigilante 
da mídia devem ser vigorosamente protegidos. Embora o Peru tenha sido o pioneiro 
na criação de Leis de Acesso à Informação Pública em 2002, essa lei precisa ser 
atualizada para refletir as mudanças nas tecnologias de comunicação, especialmente 
o crescimento e a penetração da internet e dos dispositivos móveis. A lei é efetiva 
e utilizada por jornalistas e pelo público em geral, mas ainda existe uma cultura de 
sigilo oficial nas instituições públicas. Poucas produzem regular e ativamente infor-
mações e as disponibilizam publicamente on-line. Casos de “habeas data” podem 
levar anos nos tribunais. É necessária a criação de uma autoridade autônoma que 
resolva questões de acesso à informação pública sem ter que passar pelo tribunal. 
Os processos que oferecem direitos de frequência para transmissão de rádio e tele-
visão são muito informais, o que faz com que se tornem potencial fonte de abuso por 
parte das autoridades estaduais. Esse processo precisa ser revisto muito de perto.
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Transição	incerta
 

O Uruguai está passando por uma importante transição política. A vitória de Luis 
Lacalle nas eleições presidenciais de 2019 dá início a um governo conservador após 
15 anos de governo da Frente Ampla de esquerda. O novo governo merece atenção 
em um país conhecido pela estabilidade política e pelo respeito formal aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. A primeira questão diz respeito à composição 
do novo governo, que inclui uma coligação de cinco partidos políticos. Pelo menos 
um dos partidos dessa frente tem uma conexão problemática com a história milita-
rista-autoritária do país, o partido Cabildo Abierto. Em 2019, essa transição incerta 
coincidiu com um aumento nas violações de liberdade de expressão, liberdade de 
imprensa e acesso à informação. O número de alertas relatados passou de 12 em 
2018 para 26 em 2019. A maioria dos casos tem a ver com ataques e agressões, que 
passaram de cinco em 2018 para nove em 2019; as restrições no acesso à informação 
passaram de uma em 2018 para seis em 2019; e o discurso estigmatizante passou 
de um em 2018 para cinco em 2019. Apesar desse contexto, em termos gerais, o 
Uruguai mantém baixos níveis de violência contra jornalistas e meios de comunicação 
comparado a países vizinhos. É importante que, em um contexto de instabilidade e 
incerteza, sejam tomadas medidas para evitar futuras escaladas.

TENDÊNCIAS  

Preocupante	autoritarismo	ou	militarismo		

As tendências autoritárias de algumas facções dentro do novo governo ficaram 
evidentes nos últimos meses de 2019. Três prestigiados veículos de comunicação 
uruguaios, La Republica, Radio Uruguay e Montevideo Portal, foram submetidos a 
processos judiciais por Antonio Romanelli, assessor-chefe de segurança do ex-can-
didato presidencial e líder do partido político Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. O 
processo ocorreu depois que três meios de comunicação publicaram uma denúncia 
contra Romanelli feita por um grupo de presos políticos durante a ditadura militar 
do Uruguai. Os ex-presos políticos acusaram Romanelli, por meio de carta pública, 
de tortura quando ele era oficial da prisão Penal Libertad, entre 1978 e 1979. Além 
disso, em 2019, Claudio Feola, comandante-em-chefe das Forças Armadas do Uru-
guai, apresentou uma ação contra a jornalista Gabriela Pereyra por suposta calúnia 
e difamação. O suposto crime de Pereyra foi denunciar Feola como “covarde e arro-
gante” por não repudiar os desaparecimentos forçados cometidos durante a ditadura 
militar uruguaia. O comandante se esquivou de suas declarações, duvidando da 
existência dos desaparecimentos forçados. Como em outros casos de procedimen-
tos judiciais contra jornalistas, a questão está no sistema judiciário, que permite que 
causas questionáveis ocorram, estabelecendo um perigoso precedente de intimidação 
contra jornalistas e meios de comunicação que ousam desafiar narrativas oficiais e 
poderes instituídos.
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Legislação preocupante

No início de 2020, o novo governo anunciou o conteúdo de uma Lei de Consideração 
Urgente. No Uruguai, existe um procedimento especial para a aceleração dos atos 
legislativos considerados prioritários para o bem-estar da nação. Nesse caso, porém, 
a lei “urgente” trata de mais de 400 artigos que não são considerados urgentes e que 
de fato podem afetar gravemente a liberdade de expressão no país. A legislação pode 
restringir severamente o direito de protestar e ameaça estabelecer um precedente 
perigoso para a remoção de conteúdo online que pode ser considerado impreciso. Por 
um lado, a proposta de lei pode reinstaurar no direito uruguaio o termo “desrespeito à 
autoridade”. Essa figura jurídica aumenta o grau de liberdade da polícia para intervir 
nos protestos públicos, criminalizando-os. Além de impor restrições para a população 
em geral, a medida provavelmente afetará jornalistas que fazem reportagens em um 
cenário social e político cada vez mais complexo.
Por outro lado, a legislação proposta busca estabelecer o “direito ao esquecimento” em 
buscas na internet, mídias sociais e outras plataformas digitais, e cria um novo direito 
sem precedentes na legislação uruguaia⁵. Uma transformação tão importante, baseada 
em definições abrangentes e vagas, pode facilmente levar a abusos e interpretações 
errôneas, possivelmente afetando a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e 
o acesso à informação no país. A liberdade de expressão também significa o direito de 
pesquisar, receber e comunicar informações de forma aberta e transparente. A legis-
lação proposta viola as obrigações do Estado de garantir esses direitos, também prote-
gidos por entidades globais e regionais de direitos humanos. Devido às fortes críticas, o 
direito ao esquecimento foi finalmente retirado da legislação.
 

RECOMENDAÇÕES

A legislação proposta e os processos judiciais existentes contra jornalistas e meios de 
comunicação ameaçam a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à 
informação no Uruguai. Eles procuram limitar o direito legítimo da população de protestar, 
do jornalismo de informar e dos cidadãos de exigir e obter informações, especialmente 
em um contexto de crescente instabilidade e incerteza. De acordo com o Relator Espe-
cial da ONU para a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão, 
ações como legislação prejudicial e processos judiciais contra jornalistas e meios de 
comunicação geram um efeito intimidador contra o ecossistema da mídia, limitando a 
livre circulação de informações e opiniões, fundamentais em um governo democrático. 
Para cumprir com os padrões defendidos pela ONU, o Estado uruguaio deve rejeitar a 
legislação regressiva que visa reverter os avanços do Uruguai nos últimos anos e pelos 
quais o país é mundialmente conhecido. Também é imperativo que o sistema judiciário 
uruguaio rejeite processos frágeis contra jornalistas e veículos, evitando precedentes 
de medo e autocensura que seriam catastróficos para as liberdades fundamentais, as 
instituições democráticas e o desenvolvimento sustentável.

⁵.   O "direito a ser esquecido" tem sido considerado como o direito dos indivíduos de "determinar por si mesmos, quando, como e até que 
ponto as informações sobre eles são comunicadas a outros" (Artigo 19, 2016, p.1). É o direito conferido pelo aumento dos controles indivi- 
duais sobre informações on-line acerca de uma pessoa. De acordo com o Artigo 19, "foi categorizado como um direito à privacidade até nos 
casos em que tais informações se aplicam, em certa medida, a informações consideradas públicas" (Ibid).
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O	pior	ano	já	registrado	

Abuso sistemático do poder do Estado, agressões violentas, ataques e ameaças, 
desinformação, falta de transparência e censura direta fizeram de 2019 o pior ano 
já registrado para o jornalismo venezuelano. Foram emitidos 642 alertas, o que 
representa um acréscimo de 228% em relação ao ano anterior. Esse aumento 
ocorreu em um contexto de conflitos sociais contínuos, em meio a uma das mais 
profundas e complexas crises econômicas e políticas do hemisfério. Com exceção 
dos assassinatos, todos os outros indicadores experimentaram aumentos acentuados 
em 2019 na Venezuela. O ano viu uma escalada terrível de violência direta contra 
o jornalismo independente no país. Silenciar o jornalismo independente e impedir 
a mídia de registrar violações de direitos humanos e outros atos de corrupção, por 
quaisquer meios necessários, são prioridades claras do Estado. Alertas de discurso 
estigmatizante dispararam quase 1.000%; agressões e ataques aumentaram 473%; 
restrições à internet, 376%; detenções arbitrárias, 225%; restrições no acesso à 
informação, 213%; e enquadramento judicial contrário aos padrões, 166%. Esses 
números dramáticos retratam o aprofundamento da crise no país. O Estado tem 
demonstrado repetidamente sua relutância em respeitar, proteger ou pelo menos 
promover a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à informação. 
É evidente o esforço para silenciar a mídia, intimidar jornalistas e criar um estado de 
censura oficial. As tendências identificadas neste e no ano anterior indicam que a 
situação tende a se agravar.

TENDÊNCIAS

Um	estado	oficial	de	censura	

Em 2019, preocupantes 69% do total de alertas identificaram o Estado venezue-
lano como o autor do crime. Quase metade dos alertas reflete a participação direta 
da polícia ou do exército. A outra metade foi perpetrada por outras instituições 
públicas e funcionários do governo; 25% do total são atribuídos diretamente a duas 
instituições específicas: a Comissão Nacional de Telecomunicações (CONATEL) e 
a empresa estatal de telecomunicações Cantv. A regulamentação de conteúdo no 
rádio e na TV tem crescido de forma preocupante e rápida, agindo como uma arma 
contra a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o acesso à informação. 
Esses mecanismos de silenciamento interromperam a transmissão de seis canais de 
TV estrangeiros, incluindo CNN e BBC, nove programas de rádio e televisão locais 
e nove estações de TV nacionais em 2019. Essa estratégia oficial de censura se 
soma aos 35 veículos que deixaram de circular em 2018, claramente uma tentativa 
de destruir ou reduzir o jornalismo independente à sua capacidade mínima. Além da 
regulamentação de conteúdo, a censura geralmente é realizada por meio da violên-
cia. Do total de 235 casos notificados de agressões e ataques, o Estado é apontado 
como autor em 50%.
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» E M  F O C O 
Jornalismo encarcerado  

Um assustador número de 39 alertas de detenções arbitrárias foi registrado. A maioria dos 
casos ocorreu durante protestos sociais e políticos em que jornalistas são alvos de forças 
do Estado e de fanáticos políticos com a mesma virulência mostrada contra os manifestan-
tes. Muitos são protestos espontâneos de cidadãos diante da grave escassez de alimentos 
básicos, como alimentos e remédios, bem como da falta de serviços públicos como água 
e eletricidade. A detenção arbitrária de jornalistas e manifestantes é caracterizada pela 
participação direta da polícia, de militares e serviços de inteligência, em coordenação com 
milícias civis. Junto, vêm abusos físicos e verbais e a destruição ou o confisco de equipa-
mentos e recursos jornalísticos. Um dos casos mais emblemáticos de detenção arbitrária 
em 2019 foi o de Luis Carlos Diaz, jornalista, defensor dos direitos humanos e ciberativista 
da Circuito Unión Radio. Diaz foi acusado no Twitter por Diosdado Cabello, funcionário do 
alto escalão do governo, de ser responsável por um suposto ataque cibernético que teria 
provocado um apagão afetando todo o país. Após a acusação de Cabello, o jornalista foi 
detido em um dos centros do Serviço Nacional de Inteligência Bolivariana em Caracas e 
ficou desaparecido por mais de oito horas, entre 11 e 12 de março. Durante sua detenção, 
os serviços policiais confiscaram equipamentos como computadores, celulares e cartões de 
memória. Após mais de 24 horas de detenção, ele foi libertado, mas acusado de incitação 
para cometer um crime. Entre as medidas ditadas pelo 31º Tribunal de Controle de Caracas 
estão restrições à saída do país, de participação em protestos e de discussão do caso e a 
obrigatoriedade de se apresentar à justiça a cada oito dias. A situação crônica de prisão de 
jornalistas, mesmo que por curtos períodos, busca silenciar o jornalismo independente e 
impor medo e autocensura.

RECOMENDAÇÕES

Enfrentar violações sistemáticas com o propósito explícito de silenciar o jornalismo requer 
medidas drásticas para evitar uma escalada futura. A violência exercida pelo Estado legitima 
a violência aos olhos de fanáticos políticos e outros grupos, que podem ser encorajados a 
atacar fisicamente jornalistas. O aumento do número de homicídios contra jornalistas é uma 
possibilidade real. É um duro golpe no direito das pessoas de ser informadas e de tomar 
decisões embasadas sobre questões públicas. As estratégias oficiais de censura e a falta de 
transparência no acesso a informações públicas também significam a falta de informações 
precisas sobre saúde, economia, alimentação e nutrição e educação, afetando a capacidade 
das pessoas de tomar decisões sobre suas vidas e seu futuro. A Constituição venezuelana e 
os tratados internacionais assinados pelo país reconhecem o acesso à informação como um 
direito fundamental. É imperativo que o Estado venezuelano interrompa a regulamentação 
de conteúdo e substitua as instituições encarregadas da censura por outras que promovam 
e estimulem o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A comuni-
dade internacional, a sociedade civil e outras instituições alternativas devem adotar medi-
das urgentes para garantir e proteger os jornalistas e seus familiares e promover condições 
para o exercício seguro do trabalho jornalístico na Venezuela, como pré-requisito de uma 
sociedade justa e inclusiva.



CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES
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Uma	nova	visão	programática	para	o	jorna-
lismo	na	América	Latina	

Cumprir a Agenda 2030 é um desafio que, 
inicialmente, requer uma revolução na forma 
como a mudança estrutural é compreen-
dida e abordada na América Latina. Mudar 
a paisagem institucional das sociedades é 
um processo gradativo. Pequenas mudanças 
podem ter efeitos transformadores se con-
sistentes ao longo do tempo, como parte de 
uma visão programática compartilhada. O 
Voces del Sur está estrategicamente posi-
cionado para ajudar no esforço de envolver 
as partes interessadas de todos os setores e 
em todos os níveis na construção de uma na- 
rrativa convincente, empoderadora e capa- 
citadora do desenvolvimento sustentável, 
sobretudo porque a liberdade de expressão, 
a liberdade de imprensa e o acesso à infor-
mação são componentes essenciais de 
qualquer democracia forte. Essas liberdades 
devem ser apresentadas como facilitadoras 
mais amplas do desenvolvimento sustentável, 
bem como ser reconhecidas como fins em 
si mesmas e meios para melhorar as insti-
tuições democráticas – e, em última instân-
cia, fornecer melhores serviços e valores 
públicos. A rede VDS e a base de evidên-
cias experiencial que está sendo criada por 
meio de sua abordagem coletiva de moni-
toramento multicamadas podem ajudar 
a esclarecer a situação e as perspectivas 
dessas liberdades fundamentais. Assim, 
podem envolver as partes interessadas e 
criar energia para fortalecer estrutural e 
sustentavelmente o ambiente para jor-
nalismo e mídia de qualidade.

Uma visão programática eficaz não é um pro-
jeto exato. É um sentido de orientação claro 
e bem fundamentado que deve estar sem-
pre acompanhado de ideias concretas para 
os próximos passos. As percepções qualita-
tivas e os dados quantitativos coletados e 
sistematizados pela rede VDS de OSCs for-
necem um valioso ponto de partida e uma 
base  sólida para a ação. A Agenda 2030 
em geral e o ODS 16.10.01 em particular 
oferecem uma direção claramente articulada 

para essa ação. As conclusões encontradas 
neste Relatório Sombra, nos níveis nacional 
e regional, sugerem que um foco claro no 
desenvolvimento de ecossistemas de mídia 
e jornalismo de qualidade; em estabelecer 
uma estrutura de segurança holística para 
jornalistas, defensores dos direitos humanos 
e sindicalistas; e em permitir o surgimento de 
instituições alternativas pode mudar estru-
turalmente para melhor o ambiente para 
a liberdade de expressão, a liberdade de 
imprensa e o acesso à informação.

Recomendações	sobre	o	desenvolvimento	de	
jornalismo de qualidade e ecossistemas de 
mídia 

Os modelos de negócios e jornalísticos dos 
meios de comunicação estão em crise pelo 
menos desde o início da era da internet. Os 
desafios relacionados ao impacto e à viabi- 
lidade do jornalismo de qualidade são muito 
mais difíceis em sociedades onde o cenário 
institucional é hostil e o desenvolvimento 
econômico ou humano é fraco. Cultivar o 
jornalismo e os ecossistemas da mídia nesses 
contextos exigirá o apoio a novos modelos de 
negócios. A viabilidade financeira por meio de 
fontes de receita diversificadas deve ser uma 
prioridade. Faz sentido, por exemplo, para um 
veículo com fortes recursos audiovisuais, de 
design e tecnologia considerar uma unidade 
de negócios de agência de conteúdo. Já outro 
que busca construir um modelo de associação 
deve ter uma cultura de redação capacita-
dora e as ferramentas para engajar signifi-
cativamente sua comunidade de membros. 
Além disso, os modelos jornalísticos devem 
ser sensíveis às preferências do público e 
projetados para mitigar potenciais barreiras 
estruturais contra as liberdades fundamen-
tais. Um exemplo são os veículos em contex-
tos nos quais o acesso à informação pública é 
rigidamente controlado e que podem consi- 
derar plataformas de vazamento e campanhas 
para incitar delatores. Ou aqueles que são 
censurados no rádio ou na TV recorrendo às 
plataformas digitais. Embora a internet possa 
apoiar a evolução dos modelos jornalísticos e, 
especialmente, contornar a censura, esforços 
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devem ser feitos para alcançar vastos seto-
res do público desconectado. Jornalistas 
independentes e meios de comunicação na 
América Latina precisam de apoio para avaliar 
e transformar seus modelos.

Recomendações	 sobre	 o	 estabelecimento	
de	 uma	 estrutura	 de	 segurança	 para	 jor-
nalistas,	defensores	dos	direitos	humanos	e	
sindicalistas
 
A promoção e proteção efetiva da liber-
dade de expressão, liberdade de imprensa 
e acesso à informação exigem estruturas de 
segurança holísticas. Em outras palavras, a 
segurança deve ser vista e tratada a partir 
de um ponto de vantagem de vários níveis 
e em 360 graus. Vale a pena considerar em 
detalhes a redação do ODS 16.10.01, que se 
refere a jornalistas, sindicalistas e defensores 
dos direitos humanos. É razoável concluir 
que as condições estruturais afetam esses 
atores de forma semelhante e, portanto, que 
as violações contra um grupo podem ser um 
prenúncio de problemas futuros para os 
outros. Portanto, é imperativo que as partes 
interessadas que trabalham para proteger jor-
nalistas, sindicalistas e defensores dos direitos 
humanos trabalhem juntas. O VDS pode li- 
derar o caminho incluindo as duas categorias 
(além de jornalistas) em seu monitoramento. 
Existem várias maneiras pelas quais isso pode 
ser alcançado. Em alguns países, as OSCs que 
fazem parte da rede VDS podem expandir o 
escopo de seu esforço de monitoramento. 
Em muitas nações, é provável que existam 
organizações que já monitoram as violações 
contra sindicalistas ou defensores dos direitos 
humanos. Pode ser uma questão de coorde-
nar a troca de informações. Isso não significa 
que essas diferentes áreas, cada uma com 
seus próprios desafios, devam ser agrupadas 
ou mesmo que todas devam ser relatadas em 
conjunto. Mesmo assim, colaborar e aprender 
juntos é indispensável. Além disso, a segu-
rança deve ser abordada em todos os níveis, 
incluindo o nível pessoal e familiar, a redação 
e o nível organizacional, o nível estrutural e 
no âmbito das leis e normas nacionais e inter-
nacionais. Inclui desafios tão diversos quanto 

defender a infraestrutura web, o bem-estar 
físico e emocional de pessoas sob grande 
pressão, o combate à corrupção e impuni-
dade arraigadas, aos Estados policiais brutais, 
à violência de gênero nas redações e muitos 
outros. Esse trabalho exigirá a construção de 
coalizões fortes e o aproveitamento máximo 
das sinergias potenciais, que são os pontos 
fortes do VDS.

Recomendação	sobre	como	possibilitar	o	sur-
gimento	de	instituições	alternativas	

Diante de cenários institucionais hostis 
e arranjos estruturais desfavoráveis para 
a liberdade de expressão, a liberdade de 
imprensa e o acesso à informação em grande 
parte da América Latina, é necessário com-
plementar os esforços de reforma existentes 
com foco no desenvolvimento de instituições 
alternativas. Um exemplo que oferece mui-
tas lições valiosas é a Comissão Internacional 
contra a Impunidade na Guatemala (CICIG). 
Este organismo internacional liderado pela 
ONU teve sucesso na criação de um novo 
espaço institucional para alguns dos sistemas 
de aplicação da lei e justiça da Guatemala. A 
ideia é superar a corrupção onipresente e a 
cooptação do Estado e assim poder investigar 
e processar crimes graves, como desvio de 
fundos públicos e execuções extrajudiciais. 
Esse tipo de modelo poderia ser replicado 
para processar os autores de crimes contra 
jornalistas. A impunidade é um dos principais 
obstáculos para prevenir com eficácia as vio-
lações. Com o tempo, coalizões fortes e de 
longa data (formais ou informais) podem se 
tornar parte do cenário institucional. A rede 
VDS de OSCs em toda a América Latina tem 
o potencial de se estabelecer como uma insti-
tuição influente em questões que envolvem 
essas liberdades fundamentais. Considerando 
a capacidade de monitoramento ineficaz e 
muitas vezes deliberadamente prejudicada 
e a credibilidade de muitas das instituições 
estaduais obrigatórias, o sistema de moni-
toramento sombra do VDS é um exemplo 
claro de criação de instituições alternativas. 
Ele também pode incluir novos movimentos 
sociais usando o poder do povo para exigir 
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 e defender liberdade de expressão, liberdade 
de imprensa e acesso à informação, novas 
leis, novas entidades da sociedade civil, novas 
cooperativas ou associações de jornalistas 
para melhorar as condições de trabalho e 
uma miríade de outras instituições inovado-
ras que, sem dúvida, resultarão na expansão 
do espaço cívico, no envolvimento inclusivo 
e na colaboração construtiva.

Recomendações Finais

Para	Organizações	da	Sociedade	Civil

A sociedade civil pode contribuir para me- 
lhorar o panorama institucional para liber-
dade de expressão, liberdade de imprensa 
e acesso à informação na América Latina, 
bem como possibilitar o potencial transfor-
mador estrutural do jornalismo de qualidade. 
Deve continuar a construir rigorosamente a 
base de evidências e fornecer análises para 
melhor compreender o estado e o futuro 
dessas liberdades fundamentais na região. 
A continuidade, o aprendizado e a melho-
ria compartilhados refletidos no trabalho 
do VDS são uma boa notícia para a Agenda 
2030 na América Latina. Para aumen-
tar seu impacto, o VDS deve considerar a 
promoção de visões programáticas com-
partilhadas nos níveis nacional, regional e 
internacional, a fim de promover uma maior 
compreensão e iniciativas mais eficazes em 
termos do papel da liberdade de expressão, 
liberdade de imprensa e acesso à informação 
na construção e manutenção de sociedades 
democráticas, inclusivas e justas. Eles devem 
trabalhar juntos para melhorar os indicadores 
e homogeneizar as metodologias. Esses indi-
cadores, por sua vez, devem alimentar coe-
ficientes complexos e metodologicamente 
robustos a fim de favorecer comparações e 
análises regionais e globais.

Para os Governos Nacionais 

Estados e governos devem implementar 
medidas especificamente concebidas visando 
melhorar a segurança dos jornalistas para que 

possam exercer seus direitos e seu trabalho 
em um ambiente livre de violência e intimi-
dação. Essas medidas devem ter como obje-
tivo principal proteger a vida, a integridade 
e a propriedade de jornalistas e meios de 
comunicação, mas devem se esforçar ainda 
mais para criar um ambiente que fomente 
o trabalho jornalístico que distribua – igual-
mente e sem discriminações políticas – os 
recursos públicos destinados a publicidade 
(quando disponível de acordo com as leis e 
regulamentações nacionais), atendendo aos 
padrões internacionais de transparência e 
responsabilidade. Uma ênfase especial deve 
ser dada ao combate à impunidade, proce- 
ssando crimes contra jornalistas e oferecendo 
indenizações a vítimas e sobreviventes.

Para	a	Organização	das	Nações	Unidas	

O Indicador ODS 16.10.01 ainda é classifi-
cado como um indicador Tier II, o que sig-
nifica que é conceitualmente claro e tem uma 
metodologia e padrões estabelecidos interna-
cionalmente. No entanto, os dados não são 
produzidos regularmente pelos países. Se os 
ODS devem ser alcançados, essa lacuna de 
dados deve ser abordada. Portanto, a ONU 
deve trabalhar para promover coalizões de 
múltiplas partes interessadas e platafor-
mas nacionais para monitorar, acompanhar 
e revisar o progresso em relação a todos 
os ODS e, particularmente, ao ODS 16. 
Coalizões e plataformas devem ser abertas, 
amplas e inclusivas e devem levar em consi- 
deração o governo, a mídia e as organizações 
de direitos humanos.
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