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JORNALISTAS PROFISSIONAIS MORTOS110

ASSASSINADOS OU ATACADOS PROPOSITADAMENTE  
jornalistas assassinados deliberadamente devido à sua 
profissão

MORTOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 
jornalistas mortos no terreno sem terem sido atacados devido 
à sua profissão

MORTOS SEM MOTIVO DEFINIDO
jornalistas mortos sem vínculo provado com sua profissão

Pelo menos 787 jornalistas foram mortos  
desde 2005 devido à sua profissão
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JORNALISTAS MORTOS EM 2015110

+ 27 jornalistas cidadãos
+ 7 colaboradores da mídia

36%
em zona  

de conflito

97%
de nacionais

3%
de estrangeiros 

64%
fora de zona  
de conflito

2 mulheres
 1 na Somália
  1 em França

Press

Jornalistas atacados deliberadamente  
ou mortos no terreno

O número extremamente alto de jornalistas mortos ao longo de 2015, que eleva a 787 o total de profissionais 
assassinados no exercício de suas atividades ou devido a elas desde 2005, se explica por uma violência 
dirigida de forma cada vez mais deliberada contra os jornalistas. Por outro lado, também revela o fracasso das 
iniciativas de proteção dos jornalistas. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmava, a 6 de 
agosto de 2015, no seu relatório anual sobre a segurança dos jornalistas e a questão da impunidade: “Estou 
muito preocupado pela incapacidade em reduzir a frequência e a magnitude dos atos de violência cometidos 
contra os jornalistas e pela impunidade quase total desse tipo de crimes.”

Se, por um lado, grupos não estatais perpetram crimes que visam especificamente os jornalistas, são 
demasiados os Estados que não respeitam as obrigações estipuladas pelo direito internacional. A 27 de maio 
de 2015, o secretário-geral de RSF, Christophe Deloire, solicitou perante o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas a criação de um mecanismo concreto de aplicação do direito internacional sobre a proteção 
dos jornalistas. Sem esse mecanismo, a resolução 2222, à semelhança da resolução 1738 adotada em 
2005, corre o risco de não ser mais do que uma disposição tão louvável quanto vã.

Em 2014, dois terços das mortes de repórteres no mundo haviam sucedido em zonas de conflito. Em 2015, 
a proporção inverteu-se: dois terços dos jornalistas foram assassinados em “tempos de paz”. Mesmo nas 
capitais longe de conflitos armados, os jornalistas podem ser atingidos, como aconteceu a 7 de janeiro com 
o ataque a Charlie Hebdo, em Paris. A 8 de outubro, Riss, diretor de Charlie Hebdo, declarava: “Raras foram 
as vezes em que enviámos jornalistas a uma zona de guerra (…) No dia 7 de janeiro, foi a guerra que veio 
até nós.”

Assassinatos relacionados ou não com a profissão? Os motivos por trás da morte de 43 repórteres ao longo 
do ano estão ainda por determinar, devido à ausência de investigações oficiais imparciais e aprofundadas, da 
falta de empenho dos Estados ou das dificuldades inerentes a regiões instáveis ou que escapam a qualquer 
legalidade. Esses “motivos indeterminados” refletem o problema da impunidade dos crimes cometidos contra 
os jornalistas em várias regiões do mundo (América Latina, Ásia-Pacífico, Médio Oriente e África subsaariana.)

http://es.rsf.org/rsf-celebra-una-decision-historica-27-05-2015,47940.html
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Em Alep (nordeste da Síria), os jornalistas apanhados entre dois fogos
Devastada pelas forças sírias de Bachar al Assad, os grupos radicais ou curdos e os 
bombardeamentos da coligação internacional, a cidade de Alep assume-se como um 
autêntico campo minado para os jornalistas profissionais e os jornalistas cidadãos na Síria. 
Encurralados pelos vários intervenientes no conflito desde 2011, correm o risco de ser 
vítimas colaterais da guerra, de serem sequestrados por um grupo não estatal (Estado 
Islâmico, Frente Al-Nosra, Exército Sírio Livre) ou ainda de serem presos pelo regime.

Mossul: sob o controle do Estado Islâmico
Controlada pelo grupo jihadista desde junho de 2014, a cidade iraquiana de Mossul é um 
“buraco negro da informação”. Só nesta cidade e em apenas dezoito meses, o Estado 
Islâmico levou a cabo 48 sequestros e 13 execuções de jornalistas e de jornalistas cidadãos. 
Cerca de 60 jornalistas (profissionais ou não) e colaboradores da mídia fugiram da cidade 
e aqueles que nela permanecem não exercem a sua profissão por receio de represálias. 
É nesse clima que reina a desinformação: os contatos com o exterior estão proibidos ou 
limitados pelo grupo, que controla as comunicações e a internet.

ZONAS MAIS MORTÍFERAS PARA OS JORNALISTAS5

O ataque contra Charlie Hebdo fez da França o terceiro país mais mortífero para os jornalistas em 2015. 
Trata-se de uma tragédia inédita: nunca um país ocidental tinha presenciado uma tamanha hecatombe. Desde 
o mês de janeiro, os jornalistas e colaboradores de Charlie Hebdo se encontram sob proteção. Alguns deles 
vêem-se obrigados a mudar regularmente de domicílio. A jornalista responsável pelas questões de religião e 
islamismo explicava no passado mês de maio que morava ora em hotéis ora em casa de amigos e familiares. 
Segundo ela, as ameaças dificultavam sobremaneira seu trabalho, sobretudo devido à impossibilidade de 
realizar reportagens com escolta policial.

 Iraque 11 

 Síria 10

 França 8

 Iêmen  8

 Sudão do Sul 7 

 Índia 9 

 México 8

 Filipinas 7

 Honduras  7

MORTOS NO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES

MORTOS SEM MOTIVO DEFINIDO

8

7

5 4

9 2

3 5

3 4

6 1

9 1

6  2



6 / BALANÇO DOS JORNALISTAS MORTOS NO MUNDO

Iêmen: as milícias houthis espalham o terror na capital
As milícias houthis apoderaram-se da capital iemenita, Sanaa, em setembro de 2014, após 
uma progressão fulgurante no nordeste do país. Ataques com armamento pesado contra 
os meios de comunicação, sequestros de jornalistas afiliados ao partido Al-Islah (clã rival 
dos Houthis)... Mais de um ano depois da conquista da capital, os únicos jornalistas que 
ainda trabalham em Sanaa são aqueles que estão a favor das milícias rebeldes. Em 2015, 
seis jornalistas e três colaboradores da mídia foram assassinados ou mortos no exercício 
de suas funções no Iêmen. Pelo menos 15 jornalistas profissionais, jornalistas cidadãos ou 
colaboradores da mídia se encontram atualmente nas mãos dos Houthis, que continuam a 
avançar em direção ao sul do país. Aqueles que escapam às milícias xiitas zaiditas temem os 
bombardeamentos da coligação dirigida pela Arábia Saudita contra o avanço dos Houthis.

A Índia perante o incremento da violência de origem mafiosa
Desde o início do ano, os jornalistas indianos são confrontados a um aumento da violência, 
sobretudo de origem mafiosa, contra aqueles que se atrevem a investigar sobre o crime 
organizado e suas relações com o poder político. Nove jornalistas foram assassinados num 
ano, dos quais quatro por motivos ainda por determinar, o que coloca a Índia no primeiro 
lugar dos países mais perigosos para a profissão de todo o continente asiático, à frente 
do Paquistão e do Afeganistão. Entre as nove vítimas, RSF destaca dois assassinatos 
relacionados com reportagens sobre as explorações mineiras ilegais – uma questão 
ambiental sensível na Índia. As autoridades indianas reagem muito timidamente, reforçando 
uma atmosfera de impunidade da violência cometida sobre jornalistas. Após o assassinato 
de Sandeep Kothari (oitavo jornalista morto por motivos profissionais em dois anos), RSF 
exortou o governo indiano a criar um plano nacional de proteção dos jornalistas. É vital que 
as autoridades dêem uma resposta à altura dos problemas que afetam a profissão.

No México, já não há refúgio para os jornalistas
Com oito jornalistas mortos em 2015, dos quais cinco por motivos ainda por estabelecer, o 
México permanece no topo dos países mais letais da América Latina para a profissão. Os 
estados de Veracruz e de Oaxaca, no sul do país, assumem-se como os mais perigosos para 
os repórteres, ameaçados pelos cartéis e pelas personalidades políticas locais na sequência 
de denúncias de corrupção. Até agora, os jornalistas podiam fugir desses estados e colocar-
se a salvo em regiões mais “calmas”, mas o assassinato de Rubén Espinosa na capital, a 
31 de julho de 2015, demonstrou que já não existem portos seguros para os jornalistas 
ameaçados.

http://en.rsf.org/environmental-journalism-in-an-26-11-2015,48582.html
http://en.rsf.org/inde-call-for-national-safety-plan-24-06-2015,48027.html
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ATROCIDADES QUE MARCARAM O ANO5

O atentado contra Charlie Hebdo (França)
A 7 de janeiro, dois homens encapuzados e armados, Saïd e Chérif Kouachi, penetraram 
nas instalações de Charlie Hebdo, em Paris. Doze pessoas foram abatidas, entre as quais 
oito jornalistas: os cartunistas Charb, Cabu, Tignous, Wolinski e Honoré, os jornalistas Elsa 
Cayat, Mustapha Ourad e Bernard Maris. Dias depois, a filial de Al Qaeda na Península 
Arábica (AQPA) reivindicou o ataque, alegando uma “vingança” pela publicação frequente 
de caricaturas de Maomé no jornal satírico. Esses atentados orquestrados por uma ideologia 
extremista, que não tolera a blasfêmia, confirmam a necessidade de lutar contra a noção de 
“difamação das religiões”.

  

O assassinato encenado de Kenji Goto (Síria)
A 31 de janeiro, o Estado Islâmico publicou o vídeo da execução do jornalista japonês Kenji 
Goto. Este repórter independente havia sido capturado no fim de outubro de 2014, quando 
cobria a guerra na Síria e tentava localizar seu colega Haruna Yukawa (executado uma 
semana antes). Numa encenação macabra idêntica às anteriores execuções de jornalistas 
estrangeiros, um dos carrascos se dirigia diretamente ao Primeiro-ministro japonês e 
afirmava que a execução de Kenji Goto era uma represália pela participação do Japão 
na coligação internacional contra o Estado Islâmico. Atualmente, são dez os jornalistas 
estrangeiros capturados por grupos não governamentais na região.

2015
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Odioso massacre de blogueiros (Bangladesh)
No último ano, quatro blogueiros foram assassinados de forma selvagem em Bangladesh. 
Avijit Roy (a 26 de fevereiro), Ananta Bijoy Das (30 de março), Washiqur Rahman (12 
de maio) e Niloy Chakrabarti (7 de agosto) eram blogueiros laicos, imbuídos dos valores 
de tolerância, de liberdade de expressão e de pensamento. Seus assassinatos foram 
reivindicados pela filial de Al Qaeda no continente asiático, Ansar al Islam, e pelo grupo 
radical Ansarullah Bangla Team. A passividade das autoridades perante este banho de 
sangue alimentou uma atmosfera de impunidade perigosa para os jornalistas cidadãos. Até 
hoje, o trabalho da polícia e da justiça não conduziu à detenção e condenação de todos dos 
autores e mandantes desses crimes ominosos.

Rubén Espinosa, a tomada de consciência? (México)
A 31 de julho de 2015, o repórter fotográfico Rúben Espinosa foi encontrado sem vida e 
com aparentes sinais de tortura, juntamente com os corpos de quatro mulheres em um 
apartamento da Cidade do México. O jornalista havia fugido do estado de Veracruz após 
ter recebido ameaças de morte e se refugiara na capital. Seu assassinato levantou uma 
onda de indignação e uma tomada de consciência acerca da gritante falta de proteção dos 
jornalistas no México. Em vigor no distrito da Cidade do México desde o dia 10 de agosto, a 
lei de proteção dos jornalistas precisa de ser ampliada ao conjunto dos estados do país e de 
receber financiamento adequado para ser eficaz.

Hindia Mohamed, mais uma vítima dos atentados contra os jornalistas (Somália)
Hindia Mohamed é uma das duas mulheres assassinadas no mundo devido à sua atividade 
jornalística. Jornalista da televisão e da rádio nacionais, sucumbiu às feridas infligidas por 
um atentado com um carro-bomba em Mogadíscio, a 3 de dezembro de 2015, em uma 
ação típica das milícias islamistas Shebab. Seu marido e também jornalista Liban Ali Nur 
já havia sido vítima de um atentado reivindicado pelo mesmo grupo radical em setembro 
de 2012. Na Somália, a impunidade dos crimes cometidos contra os jornalistas é total e 
contribui à proliferação desses odiosos assassinatos. Em diversas ocasiões, RSF solicitou 
às autoridades somalis que conduzissem investigações independentes e aprofundadas para 
que os responsáveis de tais ataques fossem julgados – no entanto, até hoje a segurança dos 
jornalistas não parece fazer parte das prioridades do governo.

Avijit Roy Ananta Bijoy Das Washiqur Rahman Niloy Chakrabarti

http://en.rsf.org/bangladesh-fourth-blogger-on-radical-islamist-07-08-2015,48205.html
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OS JORNALISTAS PRESOS OU REFÉNS
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Para mais informações 
sobre atos de violência 
contra jornalistas, consulte o 
balanço 2015 dos jornalistas 
reféns, prisioneiros ou 
desaparecidos

http://es.rsf.org/balance-de-rsf-2015-54-periodistas-15-12-2015,48643.html
http://es.rsf.org/balance-de-rsf-2015-54-periodistas-15-12-2015,48643.html
http://es.rsf.org/balance-de-rsf-2015-54-periodistas-15-12-2015,48643.html
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PARA MELHORAR A PROTEÇÃO DOS JORNALISTAS

A fim de aperfeiçoar os instrumentos para a proteção dos jornalistas no mundo, 
RSF endereçou várias recomendações ao secretário-geral, ao Conselho de 
Segurança e à Assembleia Geral das Nações Unidas:

A criação de um representante especial sobre a proteção dos jornalistas junto do secretário-
geral da ONU. Este representante teria como principal missão verificar que os Estados-membros das 
Nações Unidas respeitam suas obrigações em matéria de direito internacional e disporia de um peso 
político e da capacidade de alerta necessários para defender eficazmente os jornalistas. De modo a 
obter rapidamente uma resolução para a criação desse cargo, RSF leva a cabo há vários meses uma 
ativa campanha internacional no intuito de angariar apoios no seio do sistema das Nações Unidas e dos 
Estados-membros.

A competência do Tribunal Penal Internacional (TPI) no que respeita a crimes de guerra 
cometidos contra jornalistas, após indicação do Conselho de Segurança. No passado dia 27 
de abril, RSF pediu ao Conselho de Segurança que delegasse a situação dos jornalistas na Síria e no 
Iraque à procuradora do Tribunal Penal Internacional. O Conselho de Segurança é a única instância que 
pode, em nome da manutenção da paz e da segurança internacional, solicitar ao TPI que investigue e 
acuse os responsáveis pelos crimes de guerra contra os jornalistas nos países que não aderiram aos 
estatutos do Tribunal.

Acerca de RSF

Repórteres sem Fronteiras assegura a promoção e a defesa da liberdade de informar em todo o mundo. 
Sediada em Paris, a organização dispõe de delegações no estrangeiro (Berlim, Bruxelas, Genebra, 
Helsinque, Madrid, Rio de Janeiro, Estocolmo, Túnis, Viena e Washington) e de correspondentes 
em 130 países. Goza de um estatuto consultivo na Organização das Nações Unidas, na Unesco, no 
Conselho da Europa e na Organização Internacional da Francofonia (OIF).


