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La al șaptelea an consecutiv, sub deviza „Transparență, calitate, responsabilitate”, și anul acesta, la
București, a fost sărbătorită cu mare fast Ziua Mondială a Libertății Presei. Evenimentele ce s-au derulat cu
această ocazie au avut menirea de a accentua încă o dată rolul „câinilor de pază ai democrației” într-o
Românie parcă într-o inﬁnită tranziție, dar și de a le da „presarilor” prilejul de a ﬁ, măcar pentru o zi, împreună
la o cupă de șampanie. Încă rcă tura emoțională dintre ziarist și cititor, vremea frumoasă de început de mai și
poveștile despre cum a fost, dar și cum se făcea gazetărie pe vremuri au dat contur unei astfel de întineriri a
presei naționale. Dincolo de atmosfera aniversară și de confetti, nu putem să ignorăm faptul că a fost totuși un
an greu pentru presă, în general, și pentru cea românească , în special. Mai mulți confrați de-ai noștri au plecat
să scrie pentru îngeri, alții au fost răpiți și, în ﬁne, alții au avut eternele probleme cu baronii centrali și locali. Cel
puțin 63 de jurnaliști au fost uciși în întreaga lume pe parcursul anului trecut, cel mai mare număr de morți
înregistrat în rândul profesionaliștilor mass-media în ultimii zece ani. În raportul său pe 2005, organizația
Reporters Sans Frontieres (RSF) precizează faptul că peste 1.300 de ziariști au fost atacați sau amenințați și
peste 100 au fost închiși anul trecut. Pentru a treia oară consecutiv, Irakul a primit titlul de cea mai periculoasă
țară din lume pentru jurnaliști, 74 dintre aceștia pierzându-și viața aici din martie 2003 și până în prezent.
Potrivit RSF, violența împotriva ziariștilor este la ordinea zilei și în țări precum Bangladesh, Filipine, Nigeria sau
Mexic, iar în China, Cuba, Etiopia sau Iran aceștia sunt reduși la tăcere, ﬁind trimiși, pe nedrept, în închisori.

Premiile FreeEx 2006
Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, Agenția de Monitorizare a Presei a decernat Premiile FreeEx
2006, După cum urmează.
” Categoria Repetenți:
– „Vorbiți liniștiți, Băse veghează pentru liniștea voastră” – premiu acordat președintelui Traian
Băsescu, care asigură liniștea, siguranța și conﬁdențialitatea convorbirilor jurnaliștilor.
– „Firmă am, ministru sunt, lege să mă-mbogățească îmi lipsește” – premiu acordat ministrului
Adrian Iorgulescu, a că rui primă inițiativă ca ministru al Culturii a fost modiﬁcarea Legii drepturilor de autor,
astfel încât veniturile organismelor de gestiune colectivă să crească de vreo zece ori.
– „De câte ori trebuie să citească poliția un ziar ca să-i înțeleagă conținutul? De tot tirajul” –
premiu de lectură intensivă, acordat Poliției Târgu Mureș, care a conﬁscat toate exemplarele publicației Europai
Ido pentru a se lămuri dacă materialul din ediția din 15 martie subminează siguranța națională.
– „Vraciul vrâncean, mai ortoman decât Oprișan” – premiu acordat senatorului PD Jan Vraciul, pentru
identiﬁcarea limitelor libertății de exprimare prin declarația: „Monitorul de Vrancea a fost tolerat, dar nu se
poate, totuși se ating niște limite care trec de orice îngăduință și de bun-simț și de orice. Deci nu mai este vorba
de democrație, nu mai este vorba de libertatea presei, este vorba de o cloacă pe care trebuie să o asanăm”.
Aprecierile au venit în replică la articolele în care membrii partidelor de la putere erau acuzați că au beneﬁciat
de cele mai mari contracte din fonduri publice din regiune pentru renovarea școlilor afectate de inundații.
– „Piromanul de la ape” – premiu acordat ciocoiului Regiei Apele Române, Aurel Pană, pentru că a vrut
să incendieze slugile din presă și să le taie publicitatea După tipărirea unei anchete despre includerea
Snagovului în lista zonelor care necesită investiții pentru protecție împotriva inundațiilor.
„ Categoria Exmatriculații libertății de exprimare
– „Cristescule, stai jos! Mâine vii cu Botoș tuns!” – premiu acordat procurorului Doru Ioan Cristescu
și celorlalte marionete care scormonesc ziariștii După scurgerile Armatei. Printre țintele procurorului s-a
numărat și corespondentul de Vrancea al ziarului „România liberă”, Marian Gârleanu. A.N.
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