
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРАВОТО ДА ЗНАМ:

ПРАВНА ИНИЦИАТИВА  НА ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО ОТБЕЛЯЗВА
ПОСТИГНАТОТО ОТ ГЛОБАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ  ЗА СВОБОДА НА

ИНФОРМАЦИЯТА  ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

Ню Йорк, 28 септември 2007 г. – Правна Инициатива на Отворено Общество празнува
днес  28  септември  –  Международният  ден  на  правото  да  знам,  като  подчертава
постигнатите успехи през изминалата година в реализацията на това право по света. 

“Въпреки, че глобалното движение  за свобода на информацията срещна някои спънки
през  2007  г.,  като  цяло  резултатите  са  положителни,  особено  в  Китай,  Латинска
Америка  и  Западна  Африка”,  казва  Сандра  Коливър,  главен  юрист  в  областта  на
свободата на информацията и изразяване в Правна Инициатива на Отворено Общество.
“Дори  в  Съединените  щати,  където  свободата  на  информация  пострада  от
администрацията  на  Джордж  Буш,  приемането  на  Закона за  отвореното  управление
създаде надежда”.
 
Важно  е  да  се  отбележат  тези успехи,  много  от  тях  постигнати  благодарение  на  не
малък  брой от  гражданските  организации  – членове  на  Мрежата  на  застъпниците  за
свобода на информацията и други партньори на Правна Инициатива. 
Честито на всички!

От , 28 септември 2006 г. до днес се случиха следните неща или за една година – от
28 септември 2006 г. до днес ...: 

В Африка

Народното събрание на  Нигерия прие  Проект на  Закон за  свобода на  информацията
през  февруари 2007 г.  Президентът  Обасаньо  обаче, отказа  да  го  подпише,  въпреки
дългогодишната  публична  подкрепа,  която  той  засвидетелстваше  за  подобно
законодателство. След изборите през април тази година, Проектът на Закон за свобода
на  информацията  получи  нов  тласък:  Миналата  седмица  Коалицията  за  свобода  на
информацията  в  Нигерия  започна  събирането  на  подписи  в  подкрепа  на  петиция  за
проектозакона – събрани са повече от половин милион подписа досега. 

В  Кения Проектът  на  Закон  за  свобода  на  информацията  е  пред  гласуване  в
парламента.  Правителствата  на  Гана и  Танзания са  в  процес  на  разглеждане  на
Проектозакони за свобода на информацията.
 
Африканският център за свобода на информацията – който ще подкрепя кампаниите за
приемане, прилагане и подобряване на законите в цяла Африка – бе открит в Лагос на
28 септември. Центърът бе основан от група от 30 неправителствени организации от 16
страни и се управлява от Управителен съвет от шест организации:  Мрежа за човешки
права,  Уганда;  Инициатива  за  човешки  права  на  Британската  общност,  Гана;
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Международната  комисия  на  юристите,  Кения;  Международната  федерация  на
журналистите, Сенегал; Инициатива  за гражданско управление, Камерун; Програма за
медийни права, Нигерия.
 
В Америка

Със  свое  решение,  съдът  в  Парагвай  за  пръв  път  призна,  че  Конституцията  на
Парагвай защитава  правото  на  достъп  до  информация,  съхранявана  от  държавата.
Делото бе  започнато, след  като  на  служител  на  Офиса на  обществения  защитник бе
отказана  два  пъти  информация  за  критериите,  въз  основа  на  които  Националният
университет в Асунсион отпуска стипендии. 

В определение от август 2007 г. по делото Касас Кордеро и други срещу Националната
митническа служба, Върховният съд в Чили изрази становището, че правото на достъп
до правителствена информация  е  защитено  от конституционната гаранция  за свобода
на изразяването и принципите на демократичната република. С това определение, Чили
се присъединява към  Коста  Рика и  Парагвай,  в  които  конституционният  статус на
правото на достъп до информация е признат, независимо че това право не се гарантира
изрично от техните конституции. Делото бе започнато от чилийската неправителствена
организация  ProAcceso, която бе инициатор и на делото Клауде Рейес, което доведе до
епохалното решение на Интерамериканския съд по правата  на човека от 19 септември
2006  г.,  което  призна  правото  на  достъп  до  информация  като  част  от  правото  на
изразяване  и това, че „достъпът до информация, съхранявана от държавата, позволява
участието  в  държавното  управление”.  Очаква  се  законодателната  власт  в  Чили  да
приеме Закон за свобода на информацията в следващите няколко месеца – инициатива,
подкрепена силно от управляващата партия на президента Мишел Бачелет.

По  дело,  заведено  от  Института  за  пресата  и  обществото,  Конституционният  съд  в
Перу реши,  че  министърът  на  правосъдието  на  Перу  е  нарушил  конституционното
право  на  достъп  и  Закона  за  свобода  на  информацията,  като  е  поискал  такса  за
копиране,  която  надвишава  реалната  стойност  на  разходите.  По  друго  дело  на
Института  за  преса  и  общество,  Окръжният  съд  в  Лима  застъпи  становището,  че
публикуването  на  подробна  имотна  декларация  не  нарушава  правата  на  лична
неприкосновеност.  Съдът  реши,  че  въпреки  разпоредбите  за  конфиденциалност  в
съответното законодателство, съдът  има  право  да  отмени  решение на  институция  по
дело  за  достъп до информация,  когато  съдът  установи неправомерност  на  отказа на
информация. 

Хондурас и  Никарагуа приеха  закони,  които  гарантират  правото  на  достъп  до
информация.  Граждански  организации  и  в  двете  страни  работят  за  ефективното
прилагане  на  тези  закони,  но  изразяват  опасения  от  опитите  да  се  политизира
назначаването на комисар по информацията в Хондурас и нарастващата централизация
на контрола върху информацията на изпълнителната власт в Никарагуа. 

Двете камари на Конгреса в САЩ приеха закон, чиято цел е разрешаването на няколко
проблема,  свързани  с  Американския  закон  за  свобода  на  информацията.  Очаква  се
консултациите по закона и приемането му да са факт до края на годината. 

Кайманските  острови, територия под суверенитета на Великобритания, известна със
строгите  си  закони  за  банкова  тайна  и  благодатни  условия  за  офшорни  компании,
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приеха Закон за  свобода на  информацията. Прилагането  на  закона трябва  да започне
през 2007 г., с назначаването на служители по информацията във всяко министерство, а
влизането на закона в сила ще стане до 2009 г. 

В Азия

Държавният  съвет  на  Китай прие  закон за  достъп до информация, който  ще  влезе  в
сила  през  2008  г.  и  който,  според  служител  от  правителството,  ще  гарантира
„общественото  право  на  информация,  правото  на  участие  и  контрол”,  както  и  „ще
помогне ограничаването на корупцията в нейния зародиш”.
 
Законодателната  власт  на  Индонезия е  склонна  да  приеме  Закон  за  свобода  на
информацията,  като дава приоритет на това законодателство над приемането на закон
за държавните тайни. 

В Европа

Съветът на Европа продължава работата по Конвенция, която ще се превърне в първия
международен договор, който признава и развива в детайли основното право на достъп
до  официална  информация.  Организациите  Access  Info  Europe,  Article  19  и  Правна
Инициатива  на  Отворено Общество събраха подписи от повече от 180 организации и
170 застъпници  за  свобода на  информацията от  Европа  и  целия  свят, в  подкрепа на
предложенията  за  включване  на  международно  утвърдени  стандарти  за  правото  на
достъп в текста на Конвенцията.  

По света

Граждански организации в повече от 60 страни отбелязват Деня  на  правото да знам  с
пресконференции,  театрални  постановки,  публикации,  кампании  за  подписки,
семинари,  големи  обществени  форуми,  награди  (включително  негативните  награди
„Златен  катинар”  в  България  и Южна Африка и  положителните  „Златни ключове” в
няколко други страни), представяне на доклади и дори рок концерт. 

Най-добри пожелания за всички за Деня на правото да знам!
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