Declaració de mitjans de comunicació en català
Davant de la detenció de nou directius del diari en euskara "Euskaldunon
Egunkaria" i del precintat de les seves seus al País Basc i Navarra, els mitjans de
comunicació en català volem expresar:
1. La nostra preocupació per la detenció dels periodistes i directius d?Euskaldunon
Egunkaria, i molt especialment de Martxelo Otamendi i Iñaki Uria amb els quals
hem compartit jornades de treball a l?Associació de Diaris en Llengües
Minoritàries d'Europa (Midas), per a tots els quals reclamem la pressumpció
d'innocència.
2. La convicció que "Euskaldunon Egunkaria" és un mitjà de comunicació que
defensa, des de la seva línia editorial, plantejaments democràtics.
3. La detenció de periodistes, el precinte de seus i el tancament de diaris (ahir no
funcionava la web del diari basc) és un fet especialment greu donat que afecta
directament dos puntals bàsics de la democràcia: la llibertat d'expressió i el dret a
la informació.
4. És preocupant la identificació que es preten fer, des d'instàncies
governamentals, entre el dret legítim a fer periodisme en llengua basca i a la
defensa del dret a l'autodeterminació d?un pais, amb una pressumpta complicitat
amb els violents.
5. El tancament d?un mitjà de comunicació produeix un dany irreparable a la
democràcia doncs la pluralitat informativa i d'opinió és un element clau per a
l'existència d'un país lliure.
6. Són els lectors els que han de decidir sobre la pervivència dels mitjans de
comunicació.
7. És inacceptable l'adopció de mesures preventives de tancament de diaris doncs
causen un mal irreparable com ja s'ha demostrat en altres casos, en què després
de cinc anys de tancament, resulta impossible tornar enrere malgrat la decisió
judicial favorable.
8. El dret a tenir mitjans de comunicació en la llengua propia del país és un dret
inalienable que es troba en perill amb les mesures policials contra "Euskaldunon
Egunkaria".
9. Cal recordar que "Euskaldunon Egunkaria" és l'únic mitjà de comunicació en
llengua basca que apareix cada dia als quioscos del País Basc.
10. Reclamem un aclariment immediat de les acusacions que pesen sobre les

persones detingudes i les entitats intervingudes perquè només poden ser
perseguides les conductes delictives, però mai l'expressió democràtica de les
idees.
20 de febrer de 2003
Firmen aquesta declaració els següents diaris i mitjans de comunicació:
Diari Avui
El Periódico de Catalunya
El Punt
Regió 7
El 9 Nou
El Nou Punt
El 9, diari esportiu
Diari Segre
Vilaweb
Diari de Balears

