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na podstawie doniesień medialnych1 powziąłem informację o pobiciu polskiego

dziennikarza Pana Tomasza Surdela, do jakiego doszło na terenie Wenezueli. Z informacji
upublicznionych przez poszkodowanego wynika, że sprawcami najprawdopodobniej byli
członkowie wenezuelskiej policji, a pobicie było motywowane pracą dziennikarza
i publikacjami dotyczącymi sytuacji politycznej w tym kraju. Opisana sytuacja budzi
ogromny niepokój z punktu wolności prasy i stanowi bardzo poważne naruszenie praw
człowieka. Wydaje się, że powinna się ona spotkać ze stanowczą reakcją polskich władz
konsularnych i dyplomatycznych oraz publicznym podkreśleniem znaczenia wolności prasy
dla demokratycznego porządku.
Doceniam podejmowane przez Pana Ministra i kierowany przez Pana resort działania
związane z ochroną praw polskich obywatelskich przebywających za granicą. W jednak
mojej ocenie zasadne byłoby podejmowanie przez polski rząd aktywniejszych działań
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa polskich dziennikarzy pracujących poza
granicami kraju.

1 Zob. strona internetowa: http://wyborcza.p1/7,75399,24550577,dziennikarz-gazety-wyborczej-tomasz-surdel-pobityprzez-wenezuelska.html.
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Zagranicznych szerszego upowszechnienia informacji o funkcjonowaniu prowadzonej przez
Radę

Europy

platformy

na
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zapewnienia
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dziennikarzom:

https://www.coe.int/en/web/media-freedom/the-platfonri. Platforma ta jest przestrzenią
publiczną

ułatwiającą

kompilację,

przetwarzanie

i
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informacji

o poważnych obawach dotyczących wolności mediów i bezpieczeństwa dziennikarzy
w państwach członkowskich Rady Europy, co gwarantuje art. 10 Europejskiej konwencji
praw człowieka. Ma na celu poprawę ochrony dziennikarzy, lepsze reagowanie na
zagrożenia i przemoc wobec pracowników mediów oraz wspieranie mechanizmów
wczesnego ostrzegania i zdolności reagowania w ramach Rady Europy. Zakres działania
platformy ograniczony jest do państwa Rady Europy, lecz z pewnością może służyć jako
wzór działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa dziennikarzom i wymiany informacji
dotyczących innych krajów świata.
Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179), zwracam
się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o działaniach podjętych
we wskazanym wyżej zakresie.

