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KAMPANIA PISANIA LISTÓW
Jest wiele rzeczy do zrobienia i wiele sposobów do 
okazywania wsparcia dziennikarzom; podniesienie 
globalnej świadomości i powiedzenie stop przemocy to 

jedne z efektywnych działań. Uważamy, że 
rozpoczęcie kampanii pisania listów może być 

jednym z nich.

Uwięziony dziennikarz czuje, że odebrano mu 
wolność za zwykłe wykonywanie tak cennej pracy. 

Dziennikarze są rozdzieleni z rodziną i źle traktowani. Są 
ofiarami desperacji. W tym momencie list szczery,  

płynący z głębi serca może być ich nadzieją i 
motywacją.

Oprócz wspierania dziennikarzy, taka 
kampania byłaby doskonałym sposobem 
przeciwstawienia się tej przemocy i 

podniesienia świadomości. Uwaga na 
historie tych dzielnych dziennikarzy może być 
jednocześnie cenna dla dziennikarzy, którzy 
doświadczyli straszne rzeczy. Może to być 

ciekawe dla studentów dziennikarstwa.

Lista prześladowanych dziennikarzy jest 
dostępna na stronie 4. Szczegółowe 
informacje na temat tego, jak działać, 
można znaleźć na stronie 5.

PRZEMOC WOBEC DZIENNIKARZY
Pomimo wyraźnej witalności wolnej prasy, wolność mediów jest naruszana. 
Widzimy jak autorytarne rządy wykorzystują luźno 
zdefiniowane konstytucje, a nawet je zmieniają. 
Skutkuje to nieistotnymi ograniczeniami wolności 
słowa i strasznymi naruszeniami praw człowieka. 
Dziennikarze doświadczają przemocy w wielu 
formach. Czasami są zastraszani, więzieni, porywani, 
a nawet torturowani lub zabijani. A czasami są 
wyganiani, narażani na przemoc polityczną, ich 
reputacja i prywatność jest naruszana.

WOLNA PRASA
Każdego roku 3 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. 
Wolność prasy to zdolność dziennikarzy do korzystania z wolności słowa 
jako podstawowego prawa człowieka w codziennej pracy, składając 
sprawozdania w interesie publicznym. Niewątpliwie jest to istotny wskaźnik 
demokracji. Czasem jest to przyjmowane za normalność, kiedy wolność 
prasy jest codziennie zagrożona.
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Katerina Bakhvalova
Dziennikarka Biełsatu. Białoruscy Obrońcy Praw Człowieka 
nazwali ją „dziennikarzem roku”.10 grudnia 2020 roku została 
skazana na 2 lata więzienia za filmowanie antyrządowych 
protestów popierających martwego protestującego.

Julia Słucka
Niezależna dziennikarka. założycielka i prezes Press Club 
Belarus. Członkini Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. 
Została zatrzymana pod zarzutem uchylania się od płacenia 
podatków związanych ze sprowadzeniem pieniędzy za 
granicy na lotnisku w Mińsku. Słucka przybywała w areszcie 
przez miesiące i została skazana na siedem lat więzienia. Klub 
prasowy jest najbardziej znany z programu „Prasa pod presją”, 
obejmującego przypadki łamania wolności na Białorusi. Przez 
kilka lat Julia Słucka mieszkała w Warszawie. Utworzyła Biuro 
Informacji Solidarności w celu zwrócenia uwagi zagranicznych 
dziennikarzy na Białorusi.

Andrzej Poczobut, 
Białoruś

Katerina Bakhvalova 
W areszcie, Białoruś

#FreePatrick protesty,
Włochy

Andrzej Poczobut
Dziennikarz, członek Zarządu Głównego Związku 
Polaków na Białorusi. Został aresztowany 25 
marca przez białoruskie władze pod zarzutami 
„nielegalnych imprez masowych” i „podżeganie do 
nienawiści”. 

Levent Kenez
Czołowy dziennikarz. Były redaktorem naczelnym 
zamkniętej gazety Meydan Daily. Levent Kenez 
został aresztowany pod zarzutem „szerzenia 
propagandy terrorystycznej”. Obecnie mieszka na 
wygnaniu w Szwecji i pracuje jako zastępca 
dyrektora wykonawczego Nordic Research & 
Monitoring Network

Patrick Zaki
Obywatel Egiptu, student studiów 
podyplomowych, dziennikarz, działacz na rzecz 
praw człowieka. Został zatrzymany ponad rok 
temu, kiedy wylądował w Egipcie, aby odwiedzić 
swoją rodzinę. Od tego czasu jest zatrzymany pod 
zarzutem „rozpowszechniania fałszywych 
wiadomości” i „podżegania do protestu”.

Gabriele Del Grande
Włoski niezależny dziennikarz podróżniczy, pisarz, 
działacz na rzecz praw człowieka. W 2017 roku 
został aresztowany w pobliżu granicy turecko-sy-
ryjskiej. Został zwolniony po dwóch tygodniach i 
obecnie jest wolny.
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Katerina Borisevich
Białoruska dziennikarka pracująca dla portalu 
TUT.by. Przekazywała informacje o zabójstwie 
opozycyjnego działacza Ramana Bandarenki przez 
policyjnych tajniaków. Została skazana na 6 
miesięcy więzienia i ukarana grzywną. 

Andrei Alexandrov
Dziennikarz, menadżer mediów, założyciel i 
redaktor czasopisma Journalby. Były zastępca 
przewodniczącego Białoruskiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy. Członek stowarzyszenia Europejskiej 
Federacji Dziennikarzy. Był jednym z wielu 
aresztowanych wykonujących swoją pracę pod 
zarzutem „naruszenia porządku publicznego”.

Katerina Borisevich 
W areszcie, Białoruś

Wygnany, czołowy dziennikarz
 Can Dündar

Bülent Keneş
Autor i czołowy dziennikarz. Były redaktorem 
naczelnym zamkniętej gazety Today’s Zaman. Keneş 
otrzymał nakaz aresztowania pod zarzutem „obalenia 
rządu” za wykonywanie swojej pracy zawodowej w 2016 
r. Keneş obecnie mieszka w Szwecji teraz na wygnaniu, 
pracując jako dziennikarz dla TR724 i Politurco.com.

Deniz Yücel
Niemiecko-Turecki dziennikarz. Jest on znany z 
wkładów w wielu niemieckich publikacjach, w tym Die 
Tageszeitung i Die Welt. Korespondent niemieckiego 
dziennika "Die Welt" Yücel został aresztowany 2017 r. 
Przebywał w areszcie przez rok bez postawienia mu 
zarzutów. Został zwolniony w 2018 r. Obecnie mieszka 
w Niemczech.

Can Dündar  
Dziennikarz, felietonista, pisarz, były redaktor 
naczelny dziennika Cumhuriyet. Dündar jest 
laureatem Międzynarodowej nagrody wolności 
prasy od CPJ i otrzymał nagrodę za Wolność i 
Przyszłość Mediów. W 2016 roku usiłowano go 
zabić. Tego samego dnia Dündar został skazany 
na karę pozbawienia wolności na dwadzieścia 
siedem lat za „ujawnienie tajnych informacji 
państwowych”. Jest dziennikarzem na emigracji, 
obecnie mieszka w Niemczech.
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Bülent Keneş, 
Turcja
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21. Adem Yavuz Arslan
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23. Alla Sharko

24. Basri Doğan

25. Sergei Olshevsky
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Lista prześladowanych 
dziennikarzy



Jak możesz 
uczestniczyć?

2. Napisz list adresowany do nich.

Przeprowadź badanie i najpierw przeczytaj 
ich historię: co oni przeżyli. Pozdrów ich. 
Przedstaw swoje rozumienie ich sytuacji i 
uwzględnij określone elementy ich historii. 
Poinformuj ich, że są zgłaszane. Okaż 
wsparcie, złóż najlepsze życzenia.

3. Wyślij listy do nas.
Listy należy przesyłać na adres: 
pressfreedom2021@gmail.com przed 1 
lipca 2021 r. Prosimy wyraźnie wskazać, 
do kogo są kierowane. Należy pamiętać, 
że listy powinny być najlepiej napisane w 
języku dziennikarza, w języku polskim lub 
angielskim.  

1. Wybierz dziennikarza(ów) z listy.

To może być każdy; dziennikarze, których 
już obserwujesz, z którymi pracowałeś/aś 
lub po prostu, których znałeś/aś wcześniej.

4. Daj znać innym.
Poinformuj innych o kampanii. Zacznij od 
swoich bliskich przyjaciół, członków 
rodziny i członków lokalnej społeczności; 
osobiście poproś ich o udział. Napisz o 
kampanii w mediach społecznościowych.

www.dialoginstytut.pl /dunajinstytutdialogu

pressfreedom2021
@gmail.com
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