O início desta década, que começou no ano de 2020,
ficará definitivamente associado à pandemia de Covid-19
que, em apenas alguns meses, causou a morte de mais de um milhão de pessoas ao redor do mundo,
perturbou as economias e isolou as populações.
Nós, profissionais e cientistas da comunicação de diferentes continentes,
nos comprometemos a não poupar esforços no exercício de nossas responsabilidades.
Nos comprometemos a agir de maneira solidária,
colocando em prática as ações necessárias para permitir a todos os povos do mundo
uma transição harmoniosa em direção a um mundo seguro, sustentável e melhor.
Nossas memórias ficarão marcadas pelo sofrimento da humanidade,
pelo isolamento do confinamento amplamente imposto,
pelas imagens das principais metrópoles do mundo transformadas em cidades fantasmas, cidades fechadas,
revelando um planeta gravemente atingido e frágil.
Enquanto o vírus se infiltrava em todas as regiões do sul e do norte,
semeando a fome e o desespero, exacerbando as taxas de mortalidade já elevadas entre os mais desfavorecidos,
colocando em evidência as disparidades endêmicas por muito tempo ocultadas,
de todos os cantos do planeta, a necessidade urgente de assistência e de medidas estratégicas, unificadas e globais se manifestou.
Nos comprometemos
a cumprir nossa responsabilidade em matéria de informação e de comunicação,
diante das crises que se multiplicam, como a do clima e de outras pandemias que já podem ser pressentidas.
Afirmamos que todos devem ter a mesma proteção, sem distinção de origem, grupo, riqueza, gênero ou etnia.
Nos comprometemos
a apoiar uma informação aberta e plural, contra o medo e o ódio,
a orquestrar uma comunicação que gere diálogo, que seja participativa, solidária e que gere oportunidades em um mundo incerto.
Nos comprometemos
a exercer nosso papel, acompanhando as sociedades
na transição necessária para novos modos de vida,
preocupados com a natureza e os seres humanos,
que respeitem a biodiversidade e protejam a Terra, sem, no entanto, querer dominá-la e controlá-la.
Nós, profissionais e cientistas da comunicação,
reconhecemos assim a necessidade do desenvolvimento e da transmissão de conhecimento e experiências entre nós,
da renovação contínua baseada no saber livre de todo pensamento sectário ou ideologia do ódio,
de uma comunicação responsável, baseada na autenticidade, na transparência, na sustentabilidade, na escuta.
Nós reconhecemos a força de um diálogo vivo, inclusivo, que repouse na ética e na equidade,
de uma comunicação ativa que apoie um mundo mais seguro, sustentável, melhor,
em todas as esferas de nossas atividades.
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Lançado simultaneamente em seis línguas
· Francês · Inglês · Espanhol · Português · Italiano · Alemão ·
Durante a pandemia global de Covid-19
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