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Sobre a RSF
A Repórteres sem Fronteiras é uma organização independente que atua 
no mundo inteiro na defesa e promoção da liberdade e da independência do 
jornalismo. Com sede em Paris, a organização possui seis escritórios no exterior 
(Washington, Rio de Janeiro, Taipei, Túnis, Londres e Bruxelas) e seis seções 
europeias (Alemanha, Áustria, Espanha, Finlândia, Suécia e Suíça), contando ainda 
com uma rede de mais de 130 correspondentes ao redor do mundo. Ela possui 
status consultivo junto à Organização das Nações Unidas, do Conselho da Europa 
e da Organização Internacional da Francofonia (OIF).
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APRESENTAÇÃO GERAL1
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A contagem total do Balanço 2017 estabelecido pela Repórteres sem Fronteiras (RSF) 
inclui jornalistas profissionais, colaboradores de meios de comunicação e jornalistas 
cidadãos. Estes últimos desempenham um papel crescente na produção de informação, 
especialmente em regimes autoritários ou países em guerra, onde é mais difícil para 
jornalistas profissionais exercerem sua atividade. No detalhamento, o balanço distingue, 
na medida do possível, esses atores da informação dos jornalistas profissionais, para que 
seja possível estabelecer comparações de um ano a outro.
                                                      
Elaborado todos os anos desde 1995 pela RSF, o balanço anual dos abusos cometidos 
contra jornalistas se baseia em dados precisos. A RSF efetua uma minuciosa coleta de 
informações que permite afirmar, com certeza, ou pelo menos com forte presunção, que 
a prisão, o sequestro, o desaparecimento ou a morte de um jornalista é consequência 
direta do exercício de sua profissão. Para esta última categoria, a RSF faz uma distinção, 
sempre que possível, entre os jornalistas deliberadamente visados e aqueles mortos 
durante uma reportagem. Os casos para os quais a organização ainda não conseguiu 
reunir os elementos necessários para determinar com rigor a natureza do vínculo entre a 
atividade jornalística e o abuso seguem sendo investigados e, portanto, ainda não figuram 
neste balanço. 
  

OBSERVAÇÃO 
METODOLÓGICA

2
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Em números

65

entre os quais

50 jornalistas profissionais

  7 jornalistas-cidadãos

  8 colaboradores de meios de comunicação

-18%* 

60%

40%

JORNALISTAS MORTOS POR TEREM CUMPRIDO  
SUA MISSÃO DE INFORMAR

26  MORTOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
*
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ASSINADOS OU DELIBERADAMENTE VISADO

S*

ASSASSINADOS OU DELIBERADAMENTE VISADOS: 
Jornalistas tomados por alvo intencionalmente devido à sua atividade.

MORTOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES:  
Jornalistas mortos em campo, durante uma cobertura, sem que tenham sido visados intencionalmente.

 

* Comparado com os números de 2016

OS JORNALISTAS MORTOS3
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55 homens 
(85%)

Press

35 
em zona de 

combate  
(54%)

58
locais 
(89%)

7 
estrangeiros
(11%) 

30
em zona  
de paz
(46%)

4% de freelancers
1 fixer

10 mulheres
 (15%)

Press

1035 jornalistas profissionais mortos em 15 anos

3 OS JORNALISTAS MORTOS
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2017, ano menos mortífero para a profissão em 14 anos

Em 2017, 65 jornalistas (incluindo jornalistas profissionais, não profissionais e os colaboradores 
de meios de comunicação) foram mortos no mundo. Vinte e seis deles perderam a vida no 
exercício de suas funções, vítimas colaterais de um contexto violento (bombardeio, atentado) 
39 outros foram assassinados, alvos deliberados, porque suas investigações perturbavam os 
interesses de alguma autoridade política, econômica ou de grupos criminosos. Como no ano 
passado, a parcela de jornalistas visados é maior (60%). O objetivo comum de seus algozes: 
silenciá-los.
O balanço da RSF de 2017 apresenta, contudo, uma redução relativa (-18%) do número de 
jornalistas mortos em comparação com o ano passado (79). Na categoria jornalistas profissionais 
(50 este ano), a Repórteres sem Fronteiras observa que 2017 é o ano menos mortífero em 14 
anos para os jornalistas profissionais (Ver gráfico).
 

Por que esta tendência?

Essa tendência de queda pode ser explicada, entre outras razões, pelas inúmeras campanhas 
realizadas por organizações internacionais e pelos próprios meios de comunicação sobre a 
necessidade de proteger ainda mais os jornalistas. Também mais numerosos, os treinamentos em 
segurança física contribuíram para uma melhor formação dos jornalistas enviados a regiões hostis. 
O status do «freelancer» também foi alvo de reflexão e algumas iniciativas foram organizadas 
para que estes possam se beneficiar das mesmas condições de proteção que seus colegas 
ligados a redações. Foi com esse objetivo que foi criada, por exemplo, a aliança ACOS em 2015, 
uma coalizão de grandes empresas de imprensa, organizações de jornalistas e freelancers para 
desenvolver e adotar normas de proteção para os profissionais independentes no mundo.

A intensa campanha realizada por organizações de defesa e de proteção dos jornalistas, como 
a Repórteres sem Fronteiras, junto aos governos e instituições internacionais também trouxe 
resultados. Junto à Assembleia Geral e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao 
Conselho de Direitos Humanos e ao Conselho Europeu, a RSF apoiou inúmeras recomendações 
sobre a segurança dos jornalistas, retomadas em diferentes resoluções. A última foi adotada 
durante a Assembleia Geral das Nações Unidas de 20 de novembro passado. No centro dessa 
resolução está a questão das mulheres jornalistas e as preocupações relativas às agressões 
particulares que elas sofrem no exercício de sua profissão, como a discriminação, as violências 
machistas e o assédio, tanto online quanto offline.

A tendência de queda se explica também pela redução da presença e do número de 
jornalistas em países onde a situação se tornou particularmente perigosa. É o caso da Síria, 
do Iraque, do Iêmen, da Líbia, onde assistimos a uma verdadeira hemorragia da profissão. Alguns
jornalistas escolhem até mesmo abandonar sua atividade, em troca de outra menos arriscada. A 
impossibilidade de cobrir sem correr risco de vida não é exclusividade de países em guerra. No 
México, onde os cartéis e políticos locais fazem com que reine o terror, são inúmeros os jornalistas 
que escolhem deixar suas cidades ou sua profissão.

3 OS JORNALISTAS MORTOS
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Os países mais perigosos do mundo

Síria/México, os países mais perigosos do mundo para os repórteres

Ainda que em 2017 a Síria permaneça, como há 
seis anos, o país mais mortífero do mundo com 12 
jornalistas mortos, o México segue de perto com 
11 mortos, todos deliberadamente visados. Como 
no ano passado, o México é o país em situação 
de paz mais perigoso do mundo para os 
repórteres.
No país dos cartéis da droga, os jornalistas que 
abordam a corrupção da classe política ou o crime 
organizado são alvos sistemáticos, ameaçados, e 
até mesmo executados a sangue frio. Em 15 de 
maio passado, o assassinato de Javier Valdez 
Cárdenas em Culiacán (Estado de Sinaloa) 
provocou uma onda de indignação no país. Esse 
jornalista, com uma ampla trajetória, colaborador 

da AFP e de meios de comunicação locais - La Jornada e Riodoce - era uma grande 
especialista em narcotráfico. Em seu último livro, intitulado «Narcojornalismo, a imprensa 
entre o crime e a denúncia», ele denunciava o calvário dos jornalistas mexicanos que 
tentam, apesar dos riscos, cobrir os atos desses grupos ultraviolentos. Assim como Javier, 

Os países mais mortíferos

Síria 
12

Iraque 
8

Afeganistão  
9

Filipinas  
4

México  
11

3 OS JORNALISTAS MORTOS
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10 outros jornalistas mexicanos pagaram com suas vidas o seu trabalho de informação 
este ano. Esses crimes permanecem, na maioria das vezes, impunes no México. Uma 
impunidade que se explica pela corrupção generalizada que assola o país, especialmente 
no nível local, onde não raro os representantes eleitos têm laços estreitos com a atividade 
dos cartéis.

Dilacerada por um conflito sangrento e sem fim, a Síria permanece como o país mais 
mortífero para os jornalistas desde 2012. Em campo, o perigo está em toda parte e os 
repórteres, profissionais ou não, ficam permanentemente expostos aos tiros dos franco-
atiradores, aos mísseis ou a detonações de um explosivo artesanal ou de um kamikaze. 
Os jornalistas locais são os mais expostos, especialmente após a redução acentuada da 
presença de repórteres estrangeiros nos últimos anos. Estes, contudo, começaram a se 
fazer novamente presentes, sobretudo, no norte do país, na região do Curdistão Sírio, 
para cobrir a batalha de Raca ou ainda a de Deir Ezzor, travada pelas forças árabe-curdas 
contra o Estado Islâmico.

Afeganistão, Iraque, os outros países predadores

O mesmo se verifica no Afeganistão, onde nove jornalistas locais foram mortos 
este ano. Entre eles, dois jornalistas profissionais e sete colaboradores de meios 
de comunicação perderam a vida em três diferentes ataques, um contra a sede da 
radiotelevisão nacional pública em Jalalabad, em maio, os dois outros em Cabul, em maio 
e novembro.

No Iraque, oito jornalistas foram mortos este ano. Aqui também são os jornalistas 
locais que pagam o preço mais alto. A rede pró governo Hona Salaheddine perdeu assim 
dois jornalistas mortos por combatentes do Estado Islâmico. A morte, em junho de 2017, 
do curdo-iraquiano Bakhtyiar Haddad, ao lado de seus colegas francês e suíço Stephan 
Villeneuve e Véronique Robert, também colocou em destaque, nesse contexto dramático, 
a profissão de “fixer”, um ofício dos bastidores tão difícil e pouco reconhecido.

 

As Filipinas, país mais mortífero da Ásia

 
Pouco após ser eleito para a presidência das Filipinas, em maio de 2016, Rodrigo 
Duterte enviou esta mensagem clara à imprensa de seu país: «Não é porque vocês 
são jornalistas que serão preservados dos assassinatos se forem filhos da puta. A 
liberdade de expressão não servirá de nada para vocês, meus caros.» Infelizmente, o 
ano de 2017 confirma este aviso funesto. Com pelo menos cinco jornalistas atingidos 
por balas, dos quais quatro sucumbiram aos seus ferimentos, o arquipélago retoma 
a tendência pesada que existia há uma década, com exceção de 2016, ano histórico para 
a segurança dos jornalistas nas Filipinas, com zero assassinatos.

3 OS JORNALISTAS MORTOS
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Sete repórteres mortos no exterior

Em 2017, 58 jornalistas (89%) foram mortos em seu país de origem, sete outros 
foram mortos durante reportagens no exterior.  

Em 2017, a guerra no Iraque custou a vida de três jornalistas estrangeiros, entre 
os quais o francês Stephan Villeneuve e a suíça Véronique Robert. Repórteres 
aguerridos, acostumados com zonas de guerra, eles preparavam uma reportagem para 
a emissão Envoyé spécial e seguiam uma unidade das forças especiais antiterroristas 
iraquianas quando, em 19 de junho de 2017, uma bomba artesanal explodiu em seu 
caminho. Os dois jornalistas sucumbiram aos seus ferimentos. 

Alguns meses antes deles, em março, a jornalista turca Tuba Akyılmaz, conhecida 
profissionalmente pelo nome de Nuzhian Arhan, morreu na cidade de Sinjar, no norte do 
Iraque, onde cobria confrontos envolvendo as forças curdas. A correspondente do site de 
notícias feminista Sujin e da mídia curda RojNews foi mortalmente alvejada na testa pelo 
disparo de um franco-atirador.  

O jornalista cidadão britânico Mehmet Aksoy foi, por sua vez, morto do outro lado 
da fronteira. O redator chefe do site «The Kurdish Question», que foi à Síria realizar uma 
reportagem sobre os combates travados pelas forças curdas sírias, foi morto em outubro 
passado em Raca, em um ataque do Estado Islâmico contra um checkpoint militar.

Tuba Akyılmaz 
DR. RSF

 Véronique Robert 
© Karim Sahib / AFP

Stephan Villeneuve 
© Nicolas Jaillard / AFP

3 OS JORNALISTAS MORTOS

Mehmet Aksoy 
© Ozan Kose / AFP
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3 OS JORNALISTAS MORTOS

Outros conflitos, menos midiatizados, também se mostram mortíferos. O jornalista 
americano Christopher Allen foi morto no Sudão do Sul por uma bala na testa, 
em agosto passado, durante confrontos entre o exército do Sudão do Sul e um grupo 
de rebeldes do SPLA-IO, com os quais ele estava embarcado no extremo sul do país. 
No momento de sua morte, mesmo vestindo um colete claramente identificado como 
«imprensa», o ministro da Informação do país declarou que o jornalista, que colaborava 
com Al-Jazeera, The Independent, Vice News ou ainda The Telegraph, foi morto «junto 
com seus colegas rebeldes» e que ele «não se sentia responsável pela morte» do jovem 
americano.

Edwin Rivera Paz acreditava, por sua vez, estar protegido ao sair de seu país. Esse 
jornalista hondurenho havia fugido por medo de represálias, após o assassinato de seu 
colega Igor Padilla. Refugiado no México, no estado de Veracruz, ele foi friamente 
abatido por homens armados, em plena luz do dia, em 9 de julho de 2017. Nenhuma 
informação sobre o andamento do inquérito foi divulgada, nem do lado mexicano, nem do 
lado hondurenho.

Reconhecida jornalista de campo sueca, que trabalhava, entre outros, para o New York 
Times, o The Guardian, Kim Wall percorreu o planeta para suas reportagens, mas foi 
na Dinamarca, a alguns quilômetros de sua cidade natal, que foi encontrada morta. A 
jornalista independente havia embarcado em 10 de agosto, perto de Copenhague, com 
Peter Madsen, criador dinamarquês de um submersível, para tirar uma foto. Seu rastro foi 
perdido, até que partes de seu corpo esquartejado foram descobertas no mar, nos dias e 
semanas que se seguiram. Desde então preso, Peter Madsen é acusado de assassinato.

Kim Wall 
DR. tunis-actu.com

Edwin Rivera Paz 
DR. Facebook

Christopher Allen 
© Dr. nbcnews.com
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O dobro de mulheres jornalistas mortas em 2017

Dez mulheres foram mortas este ano, comparado a cinco no ano passado. A 
maioria delas tinha em comum serem jornalistas investigativas experientes e 
tenazes, de escrita incisiva. Apesar das ameaças, continuavam a investigar e a 
revelar casos de corrupção e outros assuntos envolvendo autoridades políticas 
ou grupos mafiosos.  

Dia 16 de outubro, em Malta, o assassinato com carro bomba da jornalista Daphne 
Caruana Galizia, em Bidnija, provocou uma onda de choque em todo o país e no exterior. 
Através de seu blogue, Running Commentary, criado em 2008, cuja audiência podia 
chegar a 400 mil páginas visualizadas por dia, Daphne Caruana Galizia denunciava a 
corrupção, os tráficos ilícitos, as propinas e as contas bancárias offshore em Malta, o 
menor país da União Europeia. Ela havia, sobretudo, publicado inúmeros artigos sobre 
o envolvimento de pessoas próximas ao ministro Joseph Muscat nos Panama Papers. 
Vários responsáveis europeus pediram por uma investigação internacional independente 
sobre o assassinato.

Segundo os números da RSF, o assassinato de Daphne Caruana Galizia é o quarto caso 
na União Europeia nos últimos dez anos, após o massacre dos sete jornalistas do Charlie 
Hebdo em 7 de janeiro, em Paris, o assassinato do jornalista grego Socratis Guiolias, 
diretor de uma rádio privada e colaborador de um site na Internet, abatido com uma arma 
automática diante de sua residência em 2010, e o do croata Ivo Pukanic, colunista em um 
dos principais semanários do país, Nacional, morto na explosão de seu carro na frente do 
escritório do jornal.  

Gauri Lankesh foi morta com sete balas na noite de 5 de setembro quando abria a 
porta de sua casa em Bangalore, no sul da Índia. Essa jornalista de 55 anos era redatora 
chefe do semanário Lankesh Patrike. Conhecida por seu posicionamento a favor dos 
direitos das mulheres, reconhecida por sua coragem e pela expressão de suas opiniões, 
ela era uma voz crítica da persistência do sistema de castas e, sobretudo, do nacionalismo 
hindu. Por causa disso, havia recebido inúmeras ameaças de morte, principalmente na 
Internet, onde os partidários do BJP, o partido do primeiro ministro Narendra Modi, a 
atacaram fortemente. Em seu último editorial, ela explica como a disseminação das fake 
news contribuiu para a vitória dos nacionalistas hindus em 2014. O inquérito avança 
muito lentamente. Desde sua morte, vários jornalistas indianos, abertamente críticos com 
relação ao governo, receberam ameaças de morte em referência ao seu assassinato.

Miroslava Breach Velducea foi morta em 23 de março de 2017, em Chihuahua, capital 
do estado de mesmo nome, um dos mais violentos do México. Ela trabalhava para os 
jornais La Jornada e El Norte de Juarez e abordava temas ligados ao crime organizado 
e à corrupção de autoridades locais do estado. Alguns dias antes de ser executada 
enquanto dirigia, a jornalistas havia publicado um artigo sobre um conflito armado entre 
dois líderes de um grupo criminoso ligado ao cartel de Juarez. Oito meses após os fatos, 
o inquérito está parado. As autoridades de Chihuahua, mesmo tendo anunciado em abril 
que haviam identificado os autores do assassinado, desde então não divulgaram nenhuma 
informação significativa sobre o andamento da investigação. Os familiares e amigos 
de Miroslava se deparam com uma série de obstáculos para ter acesso ao inquérito. 

Miroslava Breach 
Velducea

© Alfredo Estrella / AFP

Gauri Lankesh
© Manjunath Kiran / AFP

Daphne Caruana 
Galizia

© Matthew Mirabelli / AFP.

3 OS JORNALISTAS MORTOS 
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entre os quais

202  jornalistas profissionais       

107  jornalistas cidadãos            

  17  colaboradores das mídias            

-6% JORNALISTAS PRESOS

310 homens 
(95%)

Press

16 mulheres 
 (5%)

Press

Em 1o de dezembro de 2017, 326 jornalistas estavam presos ao redor do mundo 
por terem exercido sua missão de informar. É menos do que em 2016, quando foram 
registrados 348 jornalistas atrás das grades (187 jornalistas profissionais, 146 jornalistas 
cidadãos e 15 colaboradores de mídias presos). Foi principalmente o número de 
jornalistas cidadãos que voltou a cair, e sobretudo na China, onde a falta de transparência 
das autoridades sobre o destino dos jornalistas não permite ainda que estatísticas sejam 
facilmente definidas.
Nesse país onde as autoridades demonstram total falta de transparência com relação 
ao destino dos jornalistas presos, a RSF conseguiu refinar sua coleta de dados graças à 
abertura, este ano, de seu escritório em Taiwan.
Ainda que a tendência geral seja de queda, certos países se destacaram no sentido 
inverso, com um número surpreendentemente alto de jornalistas presos este ano. É o 
caso do Marrocos, onde um jornalista profissional, Hamid El Mahdaoui, quatro jornalistas 
cidadãos e três colaboradores de meios de comunicação estão atualmente detidos 
por terem coberto a revolta popular que agita a região do Rife desde 2016, assunto 
considerado extremamente sensível pelo governo. Há um ano, na mesma data, não havia 
nenhum jornalista nas prisões marroquinas. Na Rússia, a pressão se intensifica contra 
as mídias independentes e os jornalistas investigativos que abordam, em Moscou ou no 
interior, temas como corrupção. Cinco jornalistas e um blogueiro estão atualmente atrás 
das grades no país.  

326

Em números

OS JORNALISTAS PRESOS4
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Quase a metade dos jornalistas presos ao redor do mundo 
encontram-se em somente cinco países.

  
CHINA: UMA MORTE LENTA ATRÁS DAS GRADES
A China continua a ser a maior prisão de jornalistas do mundo (todas as 
categorias incluídas) e segue aprimorando seu arsenal de medidas para reprimir 
jornalistas e blogueiros. O regime de Pequim não aplica mais a pena de morte contra 
seus oponentes, mas, deliberadamente, deixa que sua saúde se deteriore na prisão até 
que morram.

Este ano, descobriu-se que o ganhador do prêmio Nobel da Paz e do prêmio RSF Liu 
Xiaobo e o blogueiro Yang Tongyan, dois prisioneiros condenados a longas penas, 
estavam com um câncer em fase terminal e morreram pouco após sua transferência 
para o hospital. A comunidade internacional teme agora pela vida do fundador do site de 
notícias 64 Tianwang, Huang Qi, vencedor do prêmio RSF 2004, preso na penitenciária 
de Mianyang onde é vítima de violências, recusa de tratamento e das pressões para 
forçá-lo a se declarar culpado.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

As cinco maiores prisões do mundo

China 
52

Irã 
23

Turquia 
43

24
Síria

19
Vietnã

OS JORNALISTAS PRESOS4
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TURQUIA, A DETENÇÃO PROVISÓRIA COMO ARMA PUNITIVA
Alvo de uma purga sem precedentes desde a tentativa de golpe de julho de 2016, 
a Turquia permanece como a maior prisão do mundo para os jornalistas 
profissionais (42 + 1 colaborador). Sob o estado de emergência, o direito a um 
processo justo e equilibrado não existe mais e o arbitrário afeta a todos. Opiniões críticas 
com relação ao governo, uma colaboração com meios de comunicação considerados 
«suspeitos», um contato com uma fonte sensível ou o uso de um aplicativo de mensagens 
criptografas são o suficiente, geralmente, para que os jornalistas sejam jogados na prisão 
sob acusação de «terrorismo». A grande maioria deles não foi nem mesmo condenada: 
a detenção provisória, supostamente uma medida de exceção, tende a se tornar 
permanente e sistemática na Turquia. Alguns jornalistas esperam há um ano e meio atrás 
das grades uma decisão que não chega. É o caso, por exemplo de Şahin Alpay do diário 
Zaman, da jornalista Nazlı Ilıcak, que trabalhava para o jornal Bugün e do repórter do 
DIHA, Nedim Türfent. Mesmo que ainda excepcional, este regime arbitrário se aplica, 
agora, aos estrangeiros. O jovem jornalista francês Loup Bureau ficou 51 dias em 
detenção, antes dele, o fotógrafo Mathias Depardon havia permanecido um mês preso 
em um centro de detenção, antes de ser expulso do país.

O balanço da RSF conta com uma metodologia rigorosa que pretende 
estabelecer, caso a caso, a relação entre a detenção e o exercício do 
jornalismo. Entre a centena de jornalistas presos na Turquia, a RSF tem 
condições de afirmar que, pelo menos, 43 foram detidos por razões 
profissionais. Inúmeros outros casos estão atualmente sendo investigados.

VIETNÃ, UMA CHEGADA NO PELOTÃO DA FRENTE
Triste desempenho: Com 19 jornalistas na prisão, o Vietnã se tornou em 2017 
uma das cinco maiores prisões do mundo para jornalistas, passando assim a frente 
do Egito, que ainda mantém 15 jornalistas atrás das grades (comparado a 27 no ano 
passado). Censura, detenção arbitrária, violências encobertas pelo governo... Hanói 
entrou, nos últimos meses, em uma onda de repressão sem precedentes contra qualquer 
liberdade de informar. Pelo menos 25 blogueiros foram presos ou expulsos do país. 
Dezenove permanecem detidos até hoje. Todos motivos para que a RSF continue com a 
campanha  #StopTheCrackdownVN.

OS JORNALISTAS PRESOS4
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Presos para dar exemplo

Os jornalistas não são somente perseguidos por seus textos, vários podem 
também apodrecer nas prisões dos governos autoritários para servir de exemplo, 
aterrorizando e calando mais facilmente seus colegas, ou para servir de forma de 
pressão em conflitos que não dizem respeito diretamente a eles.
 

 
É o caso, sobretudo, do jornalista egípcio Mahmoud Hussein Gomaa. Sua história é a 
de um homem mantido em detenção provisória, sem nenhuma acusação sólida, há cerca 
de um ano. Seu erro: ter voltado ao seu país para as festas de fim de ano, sendo que 
ele exerce sua profissão de jornalista em Doha, para a rede Al-Jazeera do Catar, pior 
pesadelo do governo egípcio. Mahmoud Hussein, visivelmente vítima da guerra que seu 
país trava contra a mídia que o emprega, encontra-se hoje acusado «de incitação ao ódio 
e publicação de informações falsas».

Na Turquia, Deniz Yücel, o correspondente do Die Welt, preso desde fevereiro de 
2017, também é vítima de um conflito que vai além dele. Nascido na Alemanha de pais 
turcos, o repórter de dupla nacionalidade, 44 anos, foi detido por «propaganda terrorista» 
e «incitação ao ódio», mas ainda não recebeu a devida acusação formal. O presidente 
Erdoğan, que o qualifica como espião e criminoso em seus discursos, parece ter feito do 
jornalista um refém em suas relações cada vez mais tumultuadas com a Alemanha. 

No Vietnã, o nome de “Me Nam” (Mãe cogumelo) faz parte da longa lista de blogueiros 
presos desde que o braço duro do partido comunista tomou o poder dos reformadores 
durante o congresso de 2016 e quer agora retomar o controle total da informação. Por 
ter sido uma das principais figuras da liberdade de expressão do país e ter, sobretudo, 
ousado abordar o tema das violências policiais nas redes sociais, a blogueira Nguyen 
Ngoc Nhu Quynh (seu nome verdadeiro) foi condenada no final de junho a dez anos 
de prisão por «propaganda antiestatal» ao final de um único dia de processo a portas 
fechadas.

Nos Camarões, o correspondente da RFI, Ahmed Abba, é outra vítima colateral de 
assuntos nacionais. O simples fato de tratar das crises que o país atravessou - insurreição 
de Boko Haram ao norte, manifestações nas regiões anglófonas ao sul - pode ser 
sancionado sob os mais diversos pretextos. A prisão prolongada do jornalista ilustra a 
determinação das autoridades em querer controlar o discurso público e evitar qualquer 
questionamento da autoridade do Estado. Apesar da mobilização da RSF e de várias 
outras associações de jornalistas e organizações internacionais que pedem pela sua 
libertação, Ahmed Abba foi condenado em abril de 2017 a dez anos de reclusão por 
«lavagem do produto de um ato terrorista». O veredito de seu processo deverá ocorrer na 
quinta, 21 de dezembro.

Mahmoud Hussein 
Gomaa

DR. english.ahram.org

Deniz Yücel,
DR. wikipedia.org

 Nguyen Ngoc Nhu 
Quynh

DR. lapresse.ca

Ahmed Abba
DR. actucameroun.com
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Dos quais

44 jornalistas profissionais

  7 jornalistas cidadãos

  3 colaboradores de meios de comunicação

+4%  JORNALISTAS REFÉNS HOJE  

98%
homem

Press

2% 
mulher  

(1 caso)

Press

85%
Jornalistas 

locais

15%
Jornalistas 
estrangeiros

54

Jornalista refém: A RSF considera que um jornalista é refém a partir do momento em 
que ele se encontra nas mãos de um ator não estatal que ameaça matá-lo, feri-lo ou 
continuar a mantê-lo preso para exercer pressão sobre uma terceira parte (um Estado, 
uma organização ou um grupo de pessoas) com o objetivo de obrigá-la a realizar algo 
específico. A captura de reféns pode ter motivação política e/ou econômica, quando 
envolve o pagamento de um resgate.  

5 OS JORNALISTAS REFÉNS

Em números
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100%
Zona de  
conflitos

96%
Oriente  

Médio
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Iraque
11

Ucrânia 
2

29
 Síria

12
Iêmen

Cinquenta e quatro jornalistas são, hoje, reféns em todo o mundo, comparado a 52 
no mesmo período do ano passado, ou seja, uma alta de 4%. Ainda que o número de 
reféns estrangeiros tenha aumentado este ano (+14%), mais de três quartos dos reféns 
ainda são locais que trabalham, muitas vezes, por conta própria, em condições precárias e 
extremamente arriscadas. Em 2017, os jornalistas cidadãos também pagam um alto preço: 
sete estão atualmente nas mãos de grupos armados, comparado a quatro no ano 
passado. Um número que confirma o envolvimento crescente dos jornalistas cidadãos na 
produção de informações, sobretudo em zonas de conflito que se tornaram inacessíveis 
para jornalistas profissionais.
  

Uma concentração em quatro países
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Grupo Estado Islâmico 22

Hutis 11 

Outros (Al-Qaeda, Al-Nosra e outros grupos armados locais) 5

Indeterminado 16

As zonas de conflito no Oriente Médio permanecem as regiões mais perigosas para os 
jornalistas. O Iêmen se afunda em um conflito no qual uma das forças beligerantes, 
os Hutis, não tolera crítica alguma e continua a manter presos 11 jornalistas e 
colaboradores de mídias, comparado a 16 no ano passado. Uma outra jornalista é 
mantida refém no Iêmen pelo grupo Al-Qaeda. Ao mesmo tempo, na síria e no Iraque, 
40 jornalistas ainda estão nas mãos do Daesh ou de grupos islamistas radicais, 
como o Al-Nosra.         
      
Com exceção do Oriente Próximo, também são encontrados reféns na Ucrânia, onde as 
forças separatistas tratam como espiões os últimos jornalistas críticos. Dois jornalistas 
estão atualmente presos nas «repúblicas» autoproclamadas de Donbass. Contudo, 
estamos longe do pico alcançado no início do conflito, em 2014, ano ao longo do qual 
mais de 30 jornalistas foram sequestrados. O quase desaparecimento dos jornalistas 
críticos e estrangeiros, o congelamento da linha de frente e a menor intensidade dos 
combates contribuíram para limitar a prática de sequestro na região.

Os principais sequestradores

Para os grupos armados, os sequestros são um bom negócio, além de serem 
práticos em vários aspectos: permitem fazer com que reine o terror e obter uma adesão 
total dos potenciais observadores, ao mesmo tempo, financiando sua guerra graças aos 
resgates. Contudo, o aumento no número de reféns na Síria e no Iraque se deve este ano, 
principalmente, à inclusão de casos ainda não contabilizados, quer porque estivessem 
sendo verificados, quer para respeitar a solicitação dos familiares de não os tornar 
públicos.

Ainda que a situação permaneça globalmente estável, as derrotas militares sofridas pelo 
grupo Estado Islâmico durante 2017 e a perda de seus principais enclaves dos dois lados 
da fronteira entre Iraque e Síria não se traduziram ainda por uma melhora das condições 
de segurança para os jornalistas. Foi assim que o fotojornalista sul africano Shiraaz 
Mohamed foi sequestrado no início do ano (Ver abaixo A Síria, fábrica de reféns 
estrangeiros).

Nossa organização continua, por outro lado, sem notícias dos jornalistas que foram 
detidos nas cidades de Mossul e Raca, retomadas recentemente pelas forças iraquianas 
e uma coalizão árabe-curda apoiada pelos americanos. A criação, na primavera de 2017, 
de «zonas de desescalada» destinadas a dar um fim às violências em várias regiões sírias 

OS JORNALISTAS REFÉNS5
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tampouco foi acompanhada por melhoras visíveis para os reféns. As famílias da militante 
e jornalista cidadã Samar Saleh e de seu noivo Mohamed al-Omar, jornalista freelancer 
para o canal sírio de oposição Orient TV, continuam sem notícias deles. O casal foi 
sequestrado em 9 de agosto de 2013, no meio da rua, quando filmavam a reconstrução 
da cidade de Atareb na região de Alepo, situada hoje numa dessas zonas em que as 
forças beligerantes, supostamente, devem obedecer um cessar-fogo.  

Apagão midiático 

Pelo menos 22 jornalistas sírios e 11 jornalistas iraquianos estão atualmente como 
reféns nos seus respectivos países. O número exato de jornalistas locais em cativeiro 
permanece difícil de estimar, na medida em que familiares e amigos preferem, às vezes, 
não revelar o desaparecimento de um jornalista por medo de perturbar as negociações 
e retardar sua libertação. Com frequência, são os próprios sequestradores que impõem 
a eles o silêncio. Esse apagão midiático pode se prolongar por vários anos. No caso de 
Kamaran Najm, foi preciso esperar mais de três anos antes de revelar que ele estava 
em cativeiro.

Esse reconhecido fotojornalista iraquiano foi ferido e sequestrado em 12 de junho de 
2012 pelo grupo Estado Islâmico quando cobria os confrontos entre Peshmergas curdos 
e o Daesh na região de Quircuque. Kamaran Najm não somente colaborou com mídias 
de prestígio internacional, como Der Spiegel, Times of London, Vanity Fair, Washington 
Post ou NPR. Ele também fundou a primeira agência de fotografias iraquiana, a 
Metrography. No dia seguinte ao seu sequestro, seus captores permitiram que ele ligasse 
para um familiar para confirmar sua captura e ressaltar que qualquer atenção midiática 
para a sua situação poderia colocá-lo em perigo. Sua família e seus amigos ficaram 
calados por três anos. Sem contato por parte dos sequestradores.
 

OS JORNALISTAS REFÉNS5
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A Síria, fábrica de reféns estrangeiros 

Até onde sabemos, há hoje sete jornalistas estrangeiros mantidos reféns na Síria. 
Três dos quais suportam esse calvário há mais de cinco anos.  Austin Tice, jornalista 
americano que colaborava com o Washington Post e a Al Jazeera English e Bachar al-
Kadumi, jornalista palestino-jordaniano do canal Al-Hurra desapareceram em agosto de 
2012. O primeiro, num subúrbio de Damasco, o segundo, em Alepo. De acordo com as 
informações que obtivemos, Austin Tice não foi capturado por um grupo islamista.
Alguns meses mais tarde, em novembro, John Cantlie foi também sequestrado com seu 
compatriota James Foley, assassinado pelo Daesh em 19 de agosto de 2014. O repórter 
britânico não é mais um refém como os outros. Instrumentalizado por seus captores, 
que o utilizam como porta-voz para sua propaganda midiática, John Cantlie aparece, 
ocasionalmente, em vídeos concebidos para glorificar o Daesh, a cada vez, um pouco mais 
magro e marcado. Sua última aparição, nas ruas de Mossul, foi em dezembro de 2016.
Assim como para os jornalistas locais, o destino dos repórteres estrangeiros sequestrados 
permanece praticamente desconhecido. A identidade exata dos sequestradores é, por 
vezes, difícil de se conhecer. Uma equipe da Sky News Arabia, formada pelo jornalista 
mauritano Ishak Moctar e pelo câmera libanês Samir Kassab, que realizava uma 
reportagem em Alepo, foi dada como desaparecida em outubro de 2013. Seis meses 
depois, o jornal libanês Al Joumhouria garantia que estavam vivos e que haviam sido 
levados para a província de Raca, sem dar mais detalhes. Desde então, nada mais. Um 
jornalista japonês freelancer, Jumpei Yasuda, também está como refém desde o verão de 
2015. Hoje, a única prova de vida é um vídeo gravado em março de 2016, dia do seu 42o 
aniversário. Sua mensagem não continha nenhuma indicação sobre seus sequestradores. 
O mesmo mistério envolve o sequestro, bem no início de 2017, do fotojornalista 
independente sul africano Shiraaz Mohamed, que trabalhava para a Fundação Gift of 
the Givers. Ele foi sequestrado com dois funcionários da ONG por indivíduos que se 
apresentaram como «representantes de todos os grupos armados da Síria» para «desfazer 
um mal-entendido». Os funcionários foram liberados. Ele, não, e a ONG e seus familiares 
e amigos esperam ainda por uma prova de vida.

Austin Tice 
© Christy Wilcox / AFP

Samir Kassab 
DR. LBCI

Bachar al-Kadumi 
©Ahmad Gharabli / AFP

Yasura Junpei
© Khalil Mazraawi / AFP

John Cantlie 
DR. Uffingtonpost.com

Shiraaz Mohame 
© Marco Longari / AFP

Ishak Moctar 
DR. Twitter
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Dois jornalistas dados como desaparecidos em 2017 assim permanecem até hoje. 
Ambos são oriundos do continente asiático. Somente um jornalista burundinês, 
Jean Bigirimana, desapareceu no ano passado.  

Samar Abbas é tido como desaparecido desde 7 de janeiro de 2017, no Paquistão.
Nos primeiros dias de janeiro de 2017, cinco blogueiros paquistaneses foram 
sequestrados. Após várias semanas de cativeiro, quatro deles foram libertados. Samar 
Abbas jamais reapareceu. Baseado em Karachi, o blogueiro de 38 anos havia fundado 
a Aliança Progressiva Civil do Paquistão, um grupo em defesa dos direitos humanos e da 
liberdade de culto, cujas páginas na Internet visam trazer uma informação independente 
para contrabalançar o relato oficial das forças de segurança e dos extremistas religiosos. 
Em 7 de janeiro de 2017, Samar Abbas foi a Islamabad, capital do país. Sua família 
relata ter estado em contato ininterrupto com ele até esse dia, após o qual seu telefone 
celular ficou desligado. Uma queixa foi prestada em 14 de janeiro. Desde então, sua 
mulher e seus três filhos permanecem sem notícias. Apesar de as autoridades negarem, 
os serviços de informação do exército paquistanês foram acusados por um dos blogueiros 
libertados, hoje no exílio. Os outros três se recusam a fornecer detalhes sobre seu local 
de cativeiro.

Utpal Das foi dado como desaparecido em 10 de outubro de 2017, em Bangladesh.
A mãe do jornalista permaneceu todo o dia 31 de outubro ao lado do telefone, com 
esperança de que seu filho ligasse no dia de seu 29o aniversário. Mas o telefone nunca 
tocou e permaneceu desligado como está desde o dia 10 de outubro, data na qual este 
grande repórter do portal de notícias purboposhchimbd.news, baseado em Daca, deixou 
seu escritório, ao redor das 16 horas. Seu pai prestou queixa em 23 de outubro, no dia 
seguinte a outra queixa prestada por seu redator chefe. Até o momento, as investigações 
não deram resultado algum. O jornalista era especializado em assuntos políticos e 
investigava, sobretudo, a Liga Awami, partido no poder em Bangladesh. Uma centena de 
jornalistas formaram uma corrente humana em Daca, em 8 de novembro passado, para 
denunciar esta situação e pedir pela intervenção da primeira ministra Sheikh Hasina, 
transmitindo assim as demandas da família do jornalista.

A RSF considera que um jornalista é dado como desaparecido quando não há 
elementos suficientes para determinar que ele foi vítima de um homicídio ou de um 
sequestro e quando nenhuma reivindicação confiável foi divulgada.
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Utpal Das 
DR newagebd.net

Samar Abbas 
DR Tribune.com
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Forbidden Stories, uma defesa contra a censura 

Novamente em 2017, a violência contra jornalistas atentou contra o direito à informação 
de milhões de cidadãos. Os principais problemas do mundo (corrupção, escândalos 
ambientais, extremismo violento...) não podem ser resolvidos sem o trabalho essencial 
dos jornalistas. É urgente que estes possam realizar seu trabalho em um ambiente seguro 
e que seja dado um fim à impunidade de autores das violências contra os jornalistas.

É nesse espírito que a RSF e a Freedom Voices Network lançaram em novembro passado 
o Forbidden Stories, um projeto para apoiar o jornalismo investigativo e contornar a 
censura. O objetivo é colocar em segurança os dados dos jornalistas, resultados de suas 
investigações, para que se possa dar sequência ao seu trabalho nos casos extremos em 
que sejam presos ou assassinados.

A Forbidden Stories propõe a cada jornalista que se sinta ameaçado a possibilidade 
de colocar em segurança seu material graças a meios de comunicação criptografados. 
Se um jornalista for ameaçado e não puder continuar sua investigação, as equipes 
da Forbidden Stories poderão acessar suas informações sensíveis e compartilhá-las 
com uma rede de meios de comunicação internacionais que colaborará para concluir 
a investigação e publicá-la o mais amplamente possível. O Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos (ICIJ) é um dos parceiros do projeto.

Protegendo e continuando o trabalho de jornalistas que não possam mais investigar, a 
Forbidden Stories deseja enviar uma mensagem contundente aos inimigos da liberdade 
de informação: «Vocês podem tentar calar o mensageiro, mas não poderão calar a 
mensagem.»    

AS AÇÕES DA RSF 7
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Da necessidade de reforçar os mecanismos de proteção 
internacionais

2017 foi um ano importante para a maior conscientização internacional sobre a 
necessidade da existência de mecanismos concretos para a proteção dos jornalistas ao 
redor do mundo, em parte graças ao trabalho da RSF com a coalizão #ProtectJournalists. 
Em novembro, Antonió Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas, anunciou a criação 
de normativas dentro dos principais programas, agências e missões da ONU. O objetivo: 
compartilhar informações sobre os casos de jornalistas em perigo, coordenar e harmonizar 
estratégias relativas à sua proteção em todo o mundo. Alguns meses antes, Ana-Maria 
Menendez, alta conselheira política do secretário geral, havia sido nomeada ponto focal 
para a segurança dos jornalistas em seu gabinete, para transmitir casos urgentes de 
jornalistas em perigo a instâncias superiores e facilitar uma resposta rápida em âmbito 
internacional - conforme defendido pela RSF e a coalizão #ProtectJournalists.

Esta iniciativa é uma primeira etapa importante, uma vez que o Plano de ação e as 
numerosas resoluções adotadas na ONU sobre a proteção dos jornalistas e a luta contra 
a impunidade haviam, até então, permanecido no papel. Para avançar ainda mais, a 
coalizão insta sem cessar a ONU e os Estados Membros a criarem um Representante 
Especial do Secretário Geral das Nações Unidas para a Segurança dos Jornalistas. 
Dotado de um mandato específico, de uma capacidade de agir rapidamente e de um 
verdadeiro peso político para coordenar pontos focais, ele será capaz de fazer pressão 
sobre os governos em relação à suas obrigações. Vários países já expressaram seu 
apoio à proposta da RSF e grupos de amigos para a causa da segurança dos jornalistas, 
reunindo estados membros da ONU e da UNESCO, foram criados em Nova York, 
Genebra e Paris.
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