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Alert
Date: January 11, 2010
Person/ institutions: Anthony 
Masiku, Francis Chapotera
Violation/ issue: Detained
Police in Kasungu district arrested 
Anthony Masiku (29) and Francis 
Chapotera (30) for operating a 
radio station called Rhodes FM 
without a license from the country’s 
communications regulatory body, the 
Malawi Communications Regulatory 
Authority (MACRA). 

Alert
Date: January 11, 2010
Person/ institutions: Lucius Banda, 
MBC
Violation/ issue: Banned, Censored
State-controlled broadcaster the Malawi 
Broadcasting Corporation (MBC) has 
banned the latest album of the country’s 
celebrated musician Lucius Banda, from 
enjoying airplay on the station’s airwaves. 
The album, known as Fifteen Fifteen, 
critically stressed political developments 
taking place in the country. 

Malawi Communiqué  
Date: January 13, 2010
Person/ institutions: Charles Nsaliwa, 
MACRA
Violation/ issue: Victory
The Malawi Communications Regulatory 
Authority (MACRA) appointed a new 
Director General, Charles Nsaliwa, with 
effect from 9 December 2009. Nsaliwa 
replaced Alexon Chiwaya.

Communiqué 
Date: January 13, 2010

Person/ institutions: Leckford Thotho, 
Employees, MBC, TVM
Violation/ issue: Threatened
Information Minister, Leckford Thotho, 
denied rumours that employees of the 
country’s state-broadcasters, the Malawi 
Broadcasting Corporation (MBC) and 
Television Malawi (TVM) were living 
in fear following news that the two 
broadcasters would soon be merged 
leaving some of them jobless. He said all 
affected employees would be absorbed 
in government structures.

Communiqué
Date: February, 24, 2010
Person/ institutions: Journalists, 
MCM
Violation/ issue: Victory
Journalists in Malawi were to be issued 
accreditation cards for easy recognition 
and identification by members of the 
public. This follows the launching of 
ethics and accreditation booklets on 19 
February 2010 by the Media Council of 
Malawi (MCM), a body that looks into 
issues of journalism ethics, complaints, 
arbitration and accreditation. 

Communiqué
Date: February 25, 2010
Person/ institutions: MACRA
Violation/ issue: Victory
Eligible and qualified individuals and 
organizations had an opportunity to 
own broadcasting stations in Malawi 
following advertisement by the country’s 
Communications and Regulatory 
Authority (MACRA) for broadcasting 
applications on 17 February 2010. 
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Alert
Date: March 9, 2010
Person/ institutions: Bingu wa 
Mutharika, Private Media
Violation/ issue: Banned
MISA-Malawi issued an appeal on 4 
March 2010 to the country’s President 
Bingu wa Mutharika to intervene on 
reports that government departments 
have been given a directive to stop 
advertising with some private media 
houses in the country, among them, 
Nation Publications Limited (NPL), 
publishers of The Nation, Weekend 
Nation, Nation On Sunday and Fuko. 

Communiqué 
Date: June 15, 2010
Person/ institutions: Journalists, 
Child Justice Court.
Violation/ issue: Legislation
Malawian journalists risked arrest for 
disclosing the name, address or school of 
a child involved in any proceedings in the 
Child Justice Court. A new bill on Child 
Care, Protection and Justice expected 
which was to be tabled in Parliament 
proposed that journalists who identify 
a child involved in proceedings of the 
Child Justice Court will be jailed for six 
months or in default pay up to K20, 
000 (US$ 133), while media houses that 
publish the details risks a K100, 000 
(US$666) fine.

Communiqué
Date: July 21, 2010
Person/institution: MACRA, Media 
Violation/issue: Legislation
The Malawi Communications Regulatory 
Authority (MACRA) on 19 July 2010 

brought together media managers and 
parliamentary committee on Media and 
Communications to review the country’s 
Communications Act. The current Act, 
which was enacted in 1998, has several 
shortfalls and fails to address innovations 
and products that have sprouted recently 
such as the internet.

Communiqué
Date: August 13, 2010
Person/institution: Parliament, 
MISA-Malawi
Violation/issue: Legislation
MISA-Malawi on 11 August 2010 appeared 
before the Media and Communications 
Committee of parliament to update 
the committee on the campaign on 
enactment of the Access to Information 
(ATI) Bill. The committee assured that the 
Bill will be tabled during the next sitting 
of the National Assembly in November 
2010, or in the first quarter of 2011.

Communiqué 
Date: September 22, 2010
Person/institution: MACRA, Radio 
Stations
Violation/issue: Banned
The Malawi Communications Regulatory 
Authority (MACRA) has since January 
2010, closed eight pirate radio stations in 
four districts. The regulatory body’s Public 
Relations Officer Zadziko Mankhambo 
told The Daily Times newspaper that one 
radio station has been closed in Mulanje 
and four in Machinga, both districts 
situated in Southern Malawi; and each 
in Kasungu, Mchinji and Dowa in Central 
Malawi. 

Alert 
Date: September 22, 2010
Person/institution: MACRA, 
G-Mobile.
Violation/issue: Banned, Victory
The Malawi Communications Regulatory 
Authority (MACRA) has revoked a 
license the regulatory body issued to 
what would have been the county’s 
third mobile phone company, Globally 
Advanced Integrated Networks Limited 
(G-Mobile).
 October 17, 2010: The country’s 
third mobile phone network operator, 
G-Mobile, has breathed a sigh of 
relief after the high court in Zomba, 
Eastern Malawi, granted the company 
an injunction, stopping the Malawi 
Communications Regulatory Authority 
(MACRA) from revoking its license.

Communiqué 
Date:  October 11, 2010
Person/institution: Media Council of 
Malawi
Violation/issue: other
The Media Council of Malawi (MCM) 
elected new members for its National 
Governing Council who will be in office 
for the next two years. 

Alert
Date: October 18, 2010
Person/institution: Hetherwick 
Ntaba, Raphel Tenthani, Democratic 
Progressive Party 
Violation/issue: Threatened
Spokesperson for ruling Democratic 
Progressive Party (DPP) Dr. Hetherwick 
Ntaba, on 11 October 2010 attacked 
veteran journalist Raphael Tenthani over 
his column arguing that the journalist 
has been paid to tarnish the image of 
the DPP.

Communiqué 
Date: November 8, 2010
Person/institution: MBC  
Violation/issue:  Other                                
Tension and anxiety gripped staff at the 
State-controlled Malawi Broadcasting 
Corporation (MBC) radio and television 
on 4 November 2010, following 
announcement of names for positions 
of Controller and Station Managers 
at the state-owned broadcaster. The 
new positions were announced on 3 
November, 2010, four months after 
MBC radio and Television Malawi (TVM) 
merged. 

Alert 
Date: November 8, 2010 
Person/institution: The High, The 
Weekend Times
Violation/issue: Victory
The High Court in Blantyre, on 2 
November 2010, granted an injunction 
to Blantyre Newspapers Limited (BNL), to 

Malawi



6R�7KLV�LV�'HPRFUDF\���201044 � 6R�7KLV�LV�'HPRFUDF\���2010

 

45

continue publishing The Weekend Times 
pending judicial review of the order by 
the National Archives of Malawi for BNL 
to stop publishing and circulating the 
paper.

Alert
Date: November 23, 2010
Person/institution: Bingu Wa 
Mutharika, MISA- Malawi 
Violation/issue: Legislation
MISA-Malawi wrote to President Bingu 
Wa Mutharika, seeking an audience to 
discuss a number of issues pertaining 
to media freedom and freedom of 
expression in the country. The meeting 
was expected to take place in December 
2010. Key issues on the agenda include 
challenges being faced by the media 
such as threats on journalists’ lives 
as well as threats of closure of media 
houses. The meeting was also supposed 
to discuss the proposed amendments 
to Section 46 of the Penal Code 
that empower government to ban 
newspapers. The proposed amendment 
reads: “If the minister has reasonable 
grounds to believe that the publication 
or importation of any publication would 
be contrary to the public interest, he 
may, by order published in the Gazette, 
prohibit the publication or importation 
of such publication.” Before the proposed 
amendments, the section only prohibited 
importation of seditious publication. 
Meanwhile, human rights activists and 
media freedom advocates described 
the proposed amendment as the most 
unfortunate development the country 
has seen in recent times.

Communiqué 
Date: November 29, 2010
Person/institution: Bharti Airtel
Violation/issue: Other
One of the country’s mobile network 
providers, Zain Malawi, rebranded for the 
third time since 1999. The Company is 
now known as Bharti Airtel.

Communiqué 
Date: November 29, 2010
Person/institution: MACRA, Fixed 
Phone Companies
Violation/issue: Victory
Plans were underway by the Malawi 
Communications Regulatory Authority 
(MACRA) to allow fixed phone companies 
to start operating full mobile networks. 
This was after the regulatory body 
announced that it was working on a new 
telecommunications licensing system 
which would be technologically neutral.

Alert 
Date: December 7, 2010
Person/institution: Gabriel Kamlomo, 
Lilongwe Magistrate Court
Violation/issue: Victory
The Lilongwe Magistrate court has set 
free Gabriel Kamlomo, online editor for 
Zodiak Broadcasting Station (ZBS), a 
privately owned radio station. Kamlomo 
was accused of publishing ‘false 
information likely to cause public alarm. 
Making her ruling on 2 December 2010, 
Senior Resident Magistrate Vikochie 
Ndovi said the court found Kamlomo 
with no case to answer.

Communiqué 
Date: December 7, 2010
Person/institution: Penelope 
Kakhobwe, MCM
Violation/issue: Victory
The Media Council of Malawi (MCM) 
appointed new Executive Director, 
Penelope Kakhobwe, to replaced Baldwin 
Chiyamwaka.

LIBERDADE 
DE ACESSO A 
INFORMAÇÃO  
GERAL  
por Ian Malera 

(Advogado, T & Partners F, ex-membro 
do Comitê de Ética, Reclamações e 
Disciplina do Conselho de Comunicação 
Social do Malawi (MCM) Nacional do 
Conselho do BCE) 

O ano de 2010 começou com uma nota 
muito ruim quando a emissora estatal 
controlada proibida a reprodução em seu 
ondas da música de um músico popular 
críticos do governo. Uma das canções 
questionou a maneira pela qual a 
sucessão dentro da hierarquia do partido 
no poder estava sendo tratada. 

No final do ano, o Conselho de 
Comunicação Social do Malawi, em sua 
tentativa de ser independente e auto-
regulação dos media, lançou o Código de 
Ética e Conduta Profissional bem como a 
Política de Credenciamento de Imprensa 
e Cartão Scheme. O Código é destinado 
a reger a conduta dos jornalistas 
e proprietários dos meios de casa, 
enquanto o credenciamento destina-se 
a separar aqueles reconhecidos como 
jornalistas aqueles que apenas disfarce, 
como tal, de modo a promover a 
integridade e profissionalismo. 

Embora o Malawi Autoridade Reguladora 
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das Comunicações (MACRA) reconheceu 
o importante papel das mídias e gerentes 
envolvidos na análise de mídia da lei 
Communications Act, os líderes políticos 
continuam a ameaçar a liberdade de 
imprensa por jornalistas e até mesmo 
castigar os ameaçam com prisões e 
fechamento das casas de seus meios de 
comunicação. 

Como o ano chegou ao fim, o país viu 
uma alteração à lei penal para permitir a 
proibição por um ministro da publicação 
ou importação de qualquer publicação 
onde ele tiver motivos razoáveis para 
acreditar que a mesma seria contrária ao 
interesse público. 

Os acontecimentos do ano mostrou que 
enquanto a mídia tomou medidas para 
regular a si mesmos de modo a funcionar 
melhor e controlar a conduta dos 
personagens rebeldes, líderes do partido 
dominante tentou e, provavelmente, 
conseguiu instilar o medo em praticantes 
de mídia, não obstante a presença do 
artigo 36 da Constituição da República 
do Malawi, que afirma que a imprensa 
tem o direito de informar e publicar 
livremente. 

A mídia de impressão 

A relação entre o Estado ea mídia não 
tem sido invejável. A proibição foi feita 
contra a publicidade nos meios de 
comunicação considerados críticos do 
governo. Nação Publications Limited 
(NPL), um dos meios de casas de 
impressão maior, tinha os jornalistas 
impedidos de ir a funções de governo, 

mesmo que o convite foi estendido a eles 
por outros interessados. Em resposta, 
NPL emitiu um comunicado consultando 
o desenvolvimento. Na sua reacção, 
através da imprensa oficial presidencial, 
o governo argumentou que não era 
obrigado pela Constituição a anunciar 
em todos os meios de comunicação e, 
como tal, poderia anunciar através de 
um médium de sua escolha. 
  
Além da proibição da propaganda, os 
membros do partido governante realizou 
uma conferência de imprensa onde 
acusou NPL de apenas publicar artigos 
negativos sobre o governo. 

Em uma outra ocasião, o porta-voz 
do partido do governo atacaram um 
colunista do Jornal Blantyre Limited 
(BNL), outra instituição principais meios 
de comunicação e mais antigas do país, 
para um artigo que tinha publicado na 
marginalização percebida pelo Presidente 
do Vice-Presidente. 

Em outra ocasião, um jornalista BNL 
teve de ser levada para a segurança por 
policiais armados, quando ele havia sido 
ameaçado de lesão por fanáticos partido 
político depois que ele pediu ao Chefe de 
Estado sobre a escassez de combustível e 
forex limitada no país. 

Num outro desenvolvimento, o Arquivo 
Nacional proibiu a publicação do BNL do 
“Weekend Times”, um jornal da tarde de 
sexta-feira o fundamento de que não foi 
registrada com o seu gabinete ainda o 

papel tinha sido em circulação por quase 
um ano. 

Estes desenvolvimentos lamentável 
não só afetam as operações das casas 
mídia como entidades empresariais, mas 
também levaram à supressão da liberdade 
de imprensa ea liberdade de expressão. 
Os jornalistas não podem expressar-se 
livremente sobre questões de interesse 
nacional por medo de represálias. Nestas 
águas turbulentas, os proprietários 
dos meios que tinham negócios com o 
governo que vem a caminho tinha que 
encontrar um equilíbrio entre reportar 
a “negativa” de histórias e afundar-se e 
relatar a moderado, se não os indiferentes 
e continuar navegando e eles pareciam 
ter optado por este último . No processo, 
o povo do Malauí foi recusado o acesso 
à informação. 

Os organismos de radiodifusão 

A principal mudança do ano foi a fusão 
entre as casas de mídia controlada 
pelo estado, o Malawi Broadcasting 
Corporation (Radio 1 e Radio 2) e 
da Televisão Malawi. Não há muita 
informação foi colocada no domínio 
público sobre a fusão de uma criatura 
legal e uma companhia limitada 
aumentando assim tantas perguntas 
sem respostas na mente do público. 

Infelizmente, a instituição continuou a 
ser usado como porta-voz do governo 
e até mesmo atacaram casas privadas 
de comunicação social. Ela tem sido 
usada por membros do partido político 
dominante, bem como membros da 

instituição de pessoal para ridicularizar 
e degradar os líderes dos partidos 
da oposição, bem como aqueles que 
mantêm pontos de vista opostos dentro 
do partido. 

Felizmente, as emissoras privadas 
continuaram a oferecer uma plataforma 
para visões alternativas apesar de 
terem feito à custa das propagandas do 
governo perder. 

O Papel da MACRA 

Durante o ano em análise, a Autoridade 
Reguladora das Comunicações do Malawi 
fechado um número de estações de 
rádio pirata. Os infratores foram presos 
e processados e MACRA empreendeu 
um programa de sensibilização, a fim de 
informar o público sobre os perigos de 
operar estações de rádio de forma ilegal. 
Ele também convidou os interessados a 
solicitar licenças de radiodifusão e trinta 
e seis candidatos responderam. Esta foi 
uma clara indicação de que havia muitos 
jogadores em potencial na indústria e no 
final do dia, o homem comum poderia 
beneficiar a qualidade do serviço que 
vem com a concorrência. 

No entanto, é preocupante que MACRA 
atrasou a emissão dos certificados de 
merecimento candidatos negando assim 
o acesso das pessoas à informação. 
Acesso à informação 

MISA-Malawi realizou uma pesquisa 
entre os departamentos e ministérios 
governamentais para determinar a 
função de governo mais e menos 
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acessíveis. O Ministério da Agricultura 
e Segurança Alimentar foi encontrado 
para ser mais acessível, enquanto a 
Diretoria de Trânsito Rodoviário foi o 
menos acessível. 

A luta pela liberdade de imprensa eo 
acesso à informação foi um duro golpe 
quando a Comissão Parlamentar de Mídia 
e Comunicações informou a novembro 
sessão do Parlamento que o acesso à 
informação Bill ainda não tinha sido 
elaborado como tinha que ser precedida 
pelo desenvolvimento de uma política . 
Era outra acreditava pelos meios que a 
lei já havia sido elaborado. 

O Papel dos Tribunais 

No final do ano, no que foi visto como 
um passo importante na protecção e 
promoção da liberdade de imprensa, o 
tribunal absolveu um jornalista acusado 
de publicar um artigo que era susceptível 
de provocar medo e alarme no público. O 
tribunal considerou o artigo equilibrado 
e justo e também tomou conhecimento 
da necessidade de promover a liberdade 
de imprensa constitucionalmente 
garantido se malauianos foram para 
acessar informações. 

Enquanto órgãos de comunicação 
continuam a ser levado a tribunal por 
difamação, a presença do Conselho de 
Comunicação Social do Malawi tem 
ajudado a reduzir o número de processos 
judiciais, o Conselho prevê resolução 
alternativa de litígios através de sua 
Ética, Reclamações e Disciplina. 

As alterações legislativas 

A principal alteração legislativa foi a 
alteração do artigo 46 do Código Penal 
para permitir que um ministro para 
proibir a publicação ou importação de 
qualquer publicação que tenha motivos 
razoáveis para crer não é de interesse 
público. 

O Ministério da Justiça argumenta que 
enquanto a seção originalmente deu o 
poder absoluto com o ministro, a alteração 
trouxe o “teste de razoabilidade” e foi, 
como tal, progressiva. Embora isso possa 
ser verdade, é igualmente verdadeiro que 
a prestação ainda pode ser facilmente 
abusado por políticos para suprimir a 
liberdade de imprensa. 

Sexo e Mídia 

No ano em análise, uma senhora 
jornalista recebeu um prêmio da CNN 
para uma história que ela havia publicado 
em uma estação de rádio privada, Zodiak 
Broadcasting Station. Enquanto ela 
reconheceu o apoio que recebeu de seus 
colegas, bem como a equipa de gestão, 
não há dúvida de que há necessidade 
de fazer mais se os jornalistas mulheres 
estão a operar em um ambiente que 
poderia trazer o melhor neles e ser aceito 
por seus colegas homens como sendo 
igualmente competente, se não melhor, 
como o caso. 

TIC e Digitalização 

Os esforços dos MACRA para digitalizar 
estão em curso, mas o ritmo tem sido 
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bastante lenta. Isso significa que vai 
demorar muito antes de os organismos 
de radiodifusão começa a desfrutar do 
maior frequência e que pode levar a 
demora por MACRA a emitir licenças 
para os novos jogadores no setor, pois 
podem não ser facilmente acomodado 
no ambiente operacional vigente. 

Conclusão e perspectivas para 
o próximo ano 

Reconhece-se que, em grande 
medida jornalistas Malauí desfrutar 
de liberdade de imprensa. Contudo, 
os eventos que tiveram lugar no ano 
mostra que a liberdade de imprensa 
pode ser facilmente suprimida e não 
há necessidade de falar sempre que há 
perigo. meios de comunicação privados 
podem ser utilizados para destacar os 
jornalistas pressão política e gestores em 
casas de mídia controlada pelo Estado e 
estão sujeitas a defender a mudança. 

A aplicação do Código de Ética da 
Mídia, bem como os procedimentos de 
acreditação pode significar um passo 
importante na mídia auto-regulação. 
No próximo ano, o Conselho de 
Comunicação Social do Malawi deve 
acompanhar de perto o comportamento 
de jornalistas e gerentes de mídia da casa 
e os proprietários e tomar as medidas 
necessárias contra os infratores nos 
termos das disposições do Código. Isso 
ajudaria a mídia ganhar a confiança 
daqueles que, de outra forma desejo a 
polícia eles. 

O Malawi Autoridade Reguladora das 

Comunicações deve participar do 
processo de digitalização com um senso 
de urgência para que o país não ficar 
para trás no setor de comunicação. Além 
disso, os certificados devem ser emitidos 
para os candidatos elegíveis para ajudar 
a indústria crescer em benefício dos 
cidadãos comuns. 

O reconhecimento de jornalistas do sexo 
feminino deve inspirar os outros a fazer 
melhor e incentivar a duvidar gerentes 
masculinos mídia para proporcionar um 
ambiente muito mais propício para os 
seus colegas do sexo feminino.


