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Правото да знам бе темата на тазгодишния Световен ден на свободната преса, 

който ЮНЕСКО отбелязва традиционно на 3 май 2010 г. По този повод в Брисбейн, 

Австралия се проведе международна конференция. Участниците приеха декларация. С 

нея се призовават държавите – членки на ООН да гарантират ефективното упражняване 

на правото на информация чрез намаляване на ограниченията, въвеждане на ясни и 

прости процедури за подаване на заявления и независим и ефективен контрол. 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БРИСБЕЙН 

 

Свобода на информацията: Право да знам 

 

Ние, участниците в конференцията на ЮНЕСКО по повод Световния ден на свободната 

преса, Брисбейн, Австралия, 3 май 2010: 

 

Припомняйки Член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, където се казва: 

„ Всеки има право на свобода на мнение и изразяване; това право включва свобода да 

се отстоява мнение без намеса и да се търси, получава и предава информация и идеи 

чрез всяка медия и без оглед на граници.” 

 

Подчертавайки принципите, зададени в декларациите от Уиндхок, Алма-Ата, Сана, 

Сантяго и София които определят свободните, плуралистичните и независими медии 

като крайъгълен камък за демократичните общества и развитие;  

 

Потвърждавайки принципите и препоръките на декларацията от Доха от 3 май 2009 г. 

за възможностите  на медиите за диалог, взаимно разбирателство и помирение, и 

декларацията от Мапуту от 3 май 2008 г. за насърчаване на свободата на словото, 

достъпа до информация и овластяването на хората; 

 

Припомняйки срещите на върха за информационно общество в Женева (2003) и Тунис 

(2005), които потвърдиха свободата на словото и универсалния достъп до информация 

като основополагащи за обществата на знанието; 

 

Потвърждавайки, че правото на информация е неразделна част от правото на 

свободно слово и, че двете са основата на демокрацията и всички други права и 

свободи; 

 

Определяйки правото на информация като право на всеки на достъп до информация, 

съхранявана от обществените институции на всички нива, местно, национално и 

международно; 

 

Наблягайки върху това, че правото на информация е съществено за информираното 

взимане на решения, за участието в демократичния живот, за мониторинг на 

публичните дейности и за по-голяма прозрачност и отчетност, и представлява мощен 

инструмент за борба с корупцията;  

 

Подчертавайки това, че правото на информация способства за овластяване на хората 

и засилено гражданско доверие и за насърчаване равенството между всички 

обществени групи, включително жени и хора в неравностойно положение; 
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Отбелязвайки, че подобреният достъп до информация допринася за засилавне на 

пазарите, нарастване на инвестициите, намаляване на финансовата зависимост и по-

голяма ефективност на помощите за развитие; 

 

Признавайки възможностите на информационните и комуникационните технологии, 

когато са достъпни за всички, да улесняват пълното реализиране на правото на 

информация за всички хора, включително жените и хора в неравностойно положение;  

 

Приветствайки повишеното световно признаване на правото на информация, 

намерило място в международни становища, конвенции и право, както и в значителна 

скорошна тенеденция да се приемат национални закони за правото на информация;  

 

Съзнавайки, че повечето държави по света все още не са приели законодателство, 

което да признае това основно право; 

 

Загрижени, че дори в държавите, където са приети закони за правото на информация, 

тяхното изпълнение се сблъсква със значителни предизвикателства, включително 

политическа и бюрократична съпротива; 

 

 

 Почитайки журналистите и медийните личности, които съдействат за свободата на 

печата и правото на информация чрез тяхната работа, често смело рискувайки своя 

живот; 

 

Осъждайки заплахата, атаките, арестите и убийствата, пред които са изправени 

журналисти и медийни личности по цял свят, които драматично нарушават техните 

основни права и правото на всеки да получава разнообразна информация и идеи.  

 

 

Призоваваме страните-членки: 

 

Да приемат законодателство, гарантиращо правото на информация в съответствие с 

международно признатите принципи за максимално разкриване;  

 

Такова законодателство трябва да въведе по-малко ограничения, активно задължение за 

предоставяне на информация, ясни и прости процедури за подаване на заявления, 

независима и ефективна система за контрол и адекватни промоционални мерки;    

 

Да гарантират ефективното упражняване на правото на информация чрез определяне на 

достатъчно финансови и човешки ресурси за структури и системи, които са 

необходими за успешното прилагане на законодателството;   

 

Да гарантират, че по-широката законова среда е съвместима и подпомага правото на 

информация, включително защита свободата на словото и свободата на печата, чрез 

създаване на други системи за разкриване, и чрез привеждане на правилата за 

секретност в съответствие с принципите за максимално разкриване на информация;    

 

Да насърчават общественото познаване на правото на информация и да развиват 

капацитета на всеки за упражняване на това право, наблягайки върху хората в 
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неравностойно положение, включително жени, малцинствени езикови групи, хора с 

увреждания; 

 

Да дадат възможност за достъп до засекретена информация,  отнасяща се до нарушения 

на човешките права, включително достъп до информация от съвременните и 

исторически архиви. 

 

Да овладеят властта на информационните комуникационни технологии, за да 

реализират правото на информация и да насърчат плурализма в информационните 

потоци; 

 

Да скъсят разстоянието между дигиталния свят и знанието чрез преодоляване на 

неграмотността и лошите интернет връзки, и чрез достъпност на информацията на 

местни езици и във форма, лесна за възприемане от разнообразна аудитория;  

 

Да подтикнат международните организации, в които членуват да приемат изпълнимо и 

ефективно право на информационни политики, основаващи се на принципите за 

максимално разкриване;  

 

Да дадат ново ускорение на публичния дебат за ролята на журналистиката и 

независимите медии в изграждането на култура на демократичен плурализъм, чрез 

журналистика, която е прозрачна, правдоподобна, съответна и със степен на отчетност, 

основана на принципите на саморегулиране, което ще изгради обществено доверие в 

журналистиката и независимите медии;    

 

Да упражняват, след консултация с всички участници, различни форми на подкрепа на 

медиите, включително подпомагане на иновации за развитие на медиите, насърчавайки 

разследващата и етична журналистика и поощрявайки ценностите публичната услуга в 

журналистиката, като се гарантира, че предоставянето на помощ не се конфронтира с 

издателската независимост и журналистическата свобода;    

 

Да насърчават медийната грамотност и познаването на правото на информация, 

включително чрез въвеждане на тези теми в училищните програми, курсовете във 

висшите учебни заведения и обученията за държавни служители;   

 

Призоваваме професионалните организации, разпространителите и индустрията:   

 

Да повишат познатостта на свободата на словото и правото на информация;  

 

Да насърчават и подкрепят разследващата журналистика и да разясняват ролята, която 

играе чрез правото на информация в журналистиката;   

 

Да изпълняват иновативни стратегии, насочени към съобщаване на съответната 

информация на маргинализирани и непредставени групи и към популяризиране на 

разнообразието на работното място;   

 

Да съдействат за разпространението на добри практики и опит, представяйки пряката 

връзка между правото на информация, журналистиката, демокрацията и качеството на 

живот;   
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Да бъдат водещи в поддържането на принципите на прозрачност и отчетност чрез 

приемане на политики за разкриване на информация в медийната индустрия, особено 

по отношение на собствеността, приходите от официални реклами и други форми на 

финансиране;   

 

Да насърчат социалния диалог между работодатели и работещите в медиите, насочени 

към изграждане на партньорства, за да се засили прилагането на етичните стандарти и 

да се осигури прозрачност, отчетност и съответствие при предоставянето на 

информация;   

 

Да зачитат свободата на сдружаване и същността на стандартите на труд, да работят за 

подобряване на сигурността и условията на труд на журналисти и служителите в 

медиите и да предоставят адекватни възможности за обучение;   

 

Да насърчават и засилят формите на саморегулация и нови форми на преглед на работа 

на медиите, които да гарантират и подпомагат етичната журналистика, с цел 

изграждане на обществено доверие; 

 

 

Призоваваме ЮНЕСКО:  
 

Да изостри чувствителността на страните-членки, публичните институции, 

гражданското общество и гражданите за свободата на словото и правото на 

информация и тяхната централна роля в  демократичното общество;  

Да предостави помощ и да насърчи синхрона между съответните участници за развитие  

и изпълнение на закони и политики, свързани със свободата на словото и правото на 

информация, със специално внимание върху потребностите на малките островни 

държави;  

 

Да подкрепя инициативи, насочени към популяризиране на професионалните и етични 

стандарти в журналистиката и да популяризира нов подход  за медийна отчетност, 

базирана на принципите на саморегулацията;  

 

Да популяризира свободния обмен на информация и идеи чрез интернет и да порицава 

цензурата и други нарушения на свободата на словото в интернет пространството;    

 

Да подкрепя усилията за по-голяма медийна и информационна грамотност и познаване 

правото на информация чрез включването на тези теми в различните нива на 

образователните и обучителни системи;    

 

Да поощрява изследването, документирането и споделянето на добри практики при 

прилагане правото на информация;  

 

Да гарантира включването на свободата на словото, свободата на печата и правото на 

информация и свързаните теми, към които е адресирана Декларацията като ключови 

теми в програмата за развитие и да улесни дискусията и да координира подхода по тези 

въпроси агенциите на Обединените нации другите участници;  

 

Да приеме рамка на ЮНЕСКО, която да улесни  упражняването на правото на 

информация и да гарантира приемането на подобни политики от други агенции на 
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Обединените нации;  

 

Да разпространи тази Декларация за разглеждане в страните-членки и други 

международни и регионални организации;  

 

Да използва тази Декларация като препоръка за дейностите на ЮНЕСКО в областта на 

свободата на словото и правото на информация.   

 


