WE THE PEOPLE BELIEVE IN THE POWER OF A FREE PRESS
We believe fact-based news reporting informs us all, revealing important truths
about our communities, bolstering our understanding of civic life from school
boards and city council meetings to national elections, and enabling us to speak
truth to power about the issues that matter most.
We believe a free press underpins democracy, uncovering stories that
expose injustice and corruption, fostering knowledge for holding the powerful
accountable, and cultivating space for dialogue and participation.
We believe journalists elevate our humanity through storytelling, inspiring
individuals to come together, celebrating heroes, and identifying opportunities to
engage across differences in ideas, politics, arts, and culture.
In sharing this belief, we come together today and every day to protect
journalists and defend a free press for all the ways they touch our lives.
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NOUS, LE PEUPLE, CROYONS AU POUVOIR D’UNE PRESSE LIBRE
Nous croyons que les informations fondées sur les faits nous informent
tous, révèlent des vérités importantes sur nos communautés, renforcent notre
compréhension de nos devoirs civiques dans les écoles, les conseils scolaires et
municipaux, et les élections nationales, et nous permettent de dire la vérité au
pouvoir sur les questions les plus importantes.
Nous croyons qu’une presse libre est le fondement de la démocratie, en dévoilant
des informations exposant l’injustice et la corruption, en renforçant la connaissance
permettant de tenir les autorités responsables, et en cultivant un espace de
dialogue et de participation.
Nous croyons que les journalistes contribuent à l’épanouissement de notre
humanité par leurs récits, en nous encourageant à nous réunir, à commémorer nos
héros et à créer des rencontres qui nous permettent de transcender les différences
dans les idées, la politique, les arts et la culture.

En nous unissant aujourd’hui et tous les jours pour défendre cette conviction, nous nous
réunissons pour protéger les journalistes et défendre la liberté de la presse.

NOSOTROS EL PUEBLO CREEMOS EN EL PODER DE LA PRENSA LIBRE
Creemos que los reportajes basados en hechos nos informan a todos,
revelan verdades importantes sobre nuestras comunidades, refuerzan nuestro
entendimiento de la vida cívica desde en nuestros consejos escolares y reuniones
del ayuntamiento hasta en las elecciones nacionales, permitiéndonos decir “la
verdad al poder” sobre los temas que más importan.
Creemos que la prensa libre cementa la democracia, destapando noticias que
exponen injusticias y corrupción, fomentando el conocimiento que permite
hacer responsables a aquellos en poder y cultivando espacios para el diálogo y la
participación.

Creemos que los periodistas elevan nuestra humanidad a través de la narración,
inspirando a individuos a acercarse el uno al otro, a celebrar héroes y a identificar
oportunidades para trascender divisiones gracias a las ideas, política, arte y cultura.

Compartiendo esta convicción, nos unimos hoy y todos los dias para proteger a los
periodistas y defender la prensa libre por todas las formas en que tocan nuestras vidas.

