
Repórteres sem Fronteiras conserva seu estatuto consultivo na 
UNESCO e denuncia uma operação de desinformação 
 
 
Repórteres sem Fronteiras desmente as informações segundo as quais a organização teria sido 
“excluída” da UNESCO, a 8 de março de 2012 – na sequência da última sessão do Conselho 
Executivo da instituição da ONU – devido a uma suposta “falta de ética”. Esta notícia falsa foi 
infelizmente difundida por alguns meios de comunicação, em especial na América Latina, sem a 
menor verificação. 
 
“Nossas parcerias com a UNESCO foram proveitosas e eficazes. O apoio à instalação de um 
centro de Internet móvel para as populações deslocadas do terramoto no Haiti, ou a publicação – 
desde há mais de vinte anos – do Guia Prático do Jornalismo, são dois bons exemplos. O rumor 
segundo o qual teríamos sido ‘excluídos’ da UNESCO não é mais do que pura desinformação. 
Nosso estatuto nunca foi colocado em causa, declarou Olivier Basille, diretor-geral de Repórteres 
sem Fronteiras. Lamentamos não ter obtido a promoção ao nível de organização ‘associada’ junto 
da UNESCO, devido à aversão histórica de certas delegações a nosso respeito. No entanto, 
continuaremos trabalhando ativamente com a instituição em prol da liberdade de informar.” 
 
Na realidade, no decorrer da última sessão do Conselho Executivo da UNESCO, que teve lugar 
de 27 de fevereiro a 10 de março em Paris, Repórteres sem Fronteiras viu sua promoção ao 
estatuto de “organização associada” rejeitada pelas delegações de alguns países. Essa promoção 
havia sido recomendada pela diretora-geral da UNESCO, Irina Bokova, numa carta que nos foi 
enviada a 3 de fevereiro (documento disponível). Em termos práticos, o estatuto de Repórteres 
sem Fronteiras junto da UNESCO, obtido em 1996 e renovado por duas vezes, em 2002 e 2009, 
permanece inalterado (http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215536f.pdf). Repórteres 
sem Fronteiras continua contando com a confiança da UNESCO, que lhe foi confirmada no final 
da sessão. 
 
No âmbito de sua reforma interna, a UNESCO modificou os diferentes estatutos das relações que 
estabelece com as ONG. Até ao momento, existiam três: “operacional”, “associado” e “consultivo”. 
No novo modelo, só foram mantidos os dois últimos. Foi nesse contexto que Repórteres sem 
Fronteiras deveria passar do estatuto consultivo ao estatuto associado. No decurso da última 
sessão do Conselho Executivo, alguns países ocidentais, em especial europeus, abandonaram o 
debate para protestar contra a presença da Síria entre as delegações presentes. Assim, quando a 
questão do estatuto de Repórteres sem Fronteiras foi levantada, a Venezuela, com o apoio da 
China e de Cuba, conseguiu bloquear facilmente a promoção solicitada pela direção-geral da 
UNESCO. 
 
Mais grave ainda, a notícia falsa deu origem na Internet à propagação de ataques caluniosos já 
antigos contra Repórteres sem Fronteiras, por parte da agência de propaganda governamental 
cubana Prensa Latina. Essas acusações de “espionagem” ou de “ações a soldo dos Estados 
Unidos” – de quem também denunciamos os ataques à liberdade de informação – têm origem na 
paranóia habitual dos regimes repressivos ou de seus aliados. Repórteres sem Fronteiras admite 
que um acordo de cooperação foi no passado subscrito entre seu ex secretário-geral e uma 
organização humanitária controversa – Center for a Free Cuba -, pertencente à dissidência 
cubana no exílio. Esse acordo foi revogado em 2008, a pedido de trabalhadores de Repórteres 
sem Fronteiras, aquando da última mudança de direção na nossa organização. Repórteres sem 
Fronteiras sabe reconhecer seus erros e evoluir, ao contrário de seus mais fanáticos detratores. 
Terão estes últimos a coragem de retificar suas mentiras? 


