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Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie aktów przemocy
wobec dziennikarzy relacjonujących Marsz Niepodległości
Helsińska Fundacja Praw Człowieka stanowczo potępia akty agresji wobec
dziennikarzy. Wyrażamy najgłębsze zaniepokojenie w związku z doniesieniami o
przypadkach zastosowania przez funkcjonariuszy Policji przemocy w stosunku do
dziennikarzy relacjonujących 11 listopada Marsz Niepodległości w Warszawie. Nasze
szczególne oburzenie budzą działania funkcjonariuszy na stacji Stadion Narodowy.
Zgodnie z relacjami szeregu obecnych tam reporterów, jak i dostępnymi w internecie
nagraniami1, Policja użyła w tym miejscu wobec dziennikarzy tak dotkliwych środków
przymusu bezpośredniego jak pałki, gaz łzawiący i granat hukowy. Doszło do tego,
pomimo że dziennikarze ci głośno informowali, że wykonują obowiązki dziennikarskie,
a część z nich miała kamizelki z napisem „PRESS”, jak również widoczne aparaty
fotograficzne lub kamery. Ogromne zaniepokojenie budzą również obrażenia, jakich
doznali dziennikarze w związku z działaniami funkcjonariuszy, w szczególności
przypadek postrzelenia kulą gumową Pana Tomasza Gutrego, fotoreportera
„Tygodnika Solidarność”, w czasie interwencji w pobliżu ronda de Gaulle’a.
Po raz kolejny przypominamy, że relacjonowanie demonstracji przez dziennikarzy
pełni doniosłą funkcję w demokracji – ich obecność w czasie zgromadzeń publicznych
nie tylko pozwala społeczeństwu na realizację prawa do otrzymywania informacji o
wydarzeniach mających istotne publiczne znaczenie, ale także umożliwia
dokumentowanie i nagłaśnianie ewentualnych nadużyć, np. w sposobie traktowania
demonstrantów przez policję. Tym samym praca dziennikarzy bezpośrednio na miejscu
takich wydarzeń i rejestrowanie ich przebiegu jest ważnym elementem pełnienia przez
nich funkcji kontrolnej tzw. publicznego stróża (public watchdog) i powinna podlegać
szczególnej ochronie 2 . Konieczność poszanowania doniosłej roli dziennikarzy w
relacjonowaniu zgromadzeń i wymóg zapewnienia mediom szczególnej ochrony w tym
obszarze są konsekwentnie podkreślane przesz szereg instytucji chroniących prawa
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człowieka, takich jak m.in Europejski Trybunał Praw Człowieka 3 , Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 4 , Organizacja Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie („OBWE”) 5 , Komisja Wenecka 6 czy Zgromadzenie
Parlamentarne Rady Europy7.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa dziennikarzy wiąże się zarówno z pozytywnym
obowiązkiem zapewnienia ochrony przedstawicieli mediów przed zagrożeniami (np. ze
strony demonstrantów), jak i tym bardziej z obowiązkiem powstrzymania się od
stosowania wobec mediów przemocy przez funkcjonariuszy państwa. Jak zauważył
Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie dotyczącej pobicia dziennikarza przez
funkcjonariuszy policji rozpraszających demonstrację, takie działanie wobec reportera
wykonującego swoje obowiązki zawodowe stanowi poważną ingerencję w wolność
słowa8. Trybunał zwrócił uwagę, że sytuacja taka jest głęboką ingerencją w swobodę
wypowiedzi niezależnie od tego, czy intencją przedstawicieli państwa było utrudnienie
wykonywania pracy reporterowi, czy też stało się to przypadkiem, w wyniku pomyłki.
Kluczowe jest to, czy doszło do zastosowania niepotrzebnej i nieproporcjonalnej
przemocy wobec przedstawiciela mediów, który wykonywał swoją pracę i podjął jasne
wysiłki dla zidentyfikowania się jako dziennikarz9.
W kontekście właściwego zidentyfikowania się jako przedstawiciel mediów
wykonujący obowiązki służbowe, oznakowana odzież czy emblemat (np. kamizelka z
napisem „PRESS”) może być przydatna. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że tego
rodzaju oznaczenie nie jest warunkiem koniecznym korzystania z gwarancji
chroniących przedstawicieli mediów w czasie demonstracji, jeżeli dziennikarz ujawni
swoją funkcję przed funkcjonariuszami w inny jasny sposób. Jak podkreślają
międzynarodowe stowarzyszenia dziennikarskie Dziennikarze Bez Granic i
Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, noszenie oznakowania w pewnych
sytuacjach może zwiększyć bezpieczeństwo mediów, w innych jednak takie emblematy
mogą wiązać się nawet z dodatkowym zagrożeniem np. ze strony demonstrantów
nieprzychylnie nastawionych do prasy – i dlatego zalecają dziennikarzom oszacowanie
ryzyka i działanie odpowiednie do konkretnych okoliczności10.
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Pragniemy również przypomnieć, że w sytuacji, gdy dziennikarze zostali
poszkodowani, na państwie ciąży obowiązek podjęcia adekwatnych działań
wyjaśniających okoliczności skierowanych przeciwko nim aktów przemocy 11 .
Szczegółowe standardy prowadzenia skutecznych postępowań w sprawach
dotyczących stosowania przemocy wobec dziennikarzy zostały sformułowane w
licznych dokumentach organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw
człowieka 12 . W dokumentach tych wymaga się m.in. przeprowadzenia w takich
sytuacjach niezależnego, możliwie szybkiego i dokładnego postępowania.
W związku z powyższym wzywamy do dokładnego wyjaśnienia wszystkich
przypadków zastosowania przemocy wobec dziennikarzy, którzy relacjonowali Marsz
Niepodległości.
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