
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2014  

 
AFP HOMENAGEIA JAMES FOLEY  

 

APÓS A DIFUSÃO DE UM VÍDEO QUE REIVINDICA A EXECUÇÃO DO JORNALISTA JAMES FOLEY,  

A AFP PRESTA UMA HOMENAGEM E EXPRESSA SUA SOLIDARIEDADE À FAMÍLIA. 
 

 
James Foley, de nacionalidade americana, foi sequestrado por homens armados em 22 de novembro de 

2012 em Taftanaz, uma localidade do norte da Síria.  

 

Aos 40 anos, era um repórter experiente e havia realizado a cobertura do conflito na Líbia antes de viajar à 

Síria, onde acompanhou a insurreição contra o regime de Bashar al-Assad para o site de informações 

americano GlobalPost, para a Agence France-Presse e outros veículos de comunicação. Seu trabalho 

permitiu enriquecer a cobertura do conflito sírio, realizado por enviados especiais da agência e seus 

escritórios na região. 
 

« O inaceitável e a raiva se abatem mais uma vez e de forma muito dura sobre a profissão de informar, que 

James Foley transformou em sua razão de viver e não de morrer. Não é apenas uma tragédia, é antes de 

tudo uma barbárie. Denunciá-la não é apenas um dever, mas também um combate para todos aqueles que 

acreditam que a liberdade de informar é um valor supremo de nossas sociedades democráticas », declarou 

o Presidente-Diretor-geral da AFP, Emmanuel Hoog. 

 

« Todos os funcionários da AFP receberam com enorme pesar esta notícia e expressam sua solidariedade 

à família de James Foley neste momento de dor. Os jornalistas da agência que o conheceram e apreciavam 

o seu trabalho descrevem Foley como um colega humilde e corajoso, que sabia traduzir a dimensão 

humana por trás da informação. Suas imagens e a qualidade de seu trabalho jornalístico representam uma 

contribuição maior à cobertura do conflito na Síria. Os jornalistas não têm outras armas a não ser suas 

palavras e imagens para cumprir sua missão, que é a de informar. Atentar contra sua liberdade e vida é um 

crime covarde e hediondo », acrescentou a Diretora de Informação da AFP, Michèle Léridon. 

 
 

Sobre a AFP:  

A AFP é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, confiável, imparcial e completa dos 
acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, e gráficos animados/estáticos. A cobertura da AFP 
não tem limites, incluindo conflitos, política, mudanças climáticas, saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.260 colaboradores, 
de 80 nacionalidades diferentes, localizados em 150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 línguas, 24 horas por 
dia durante os 365 dias do ano. 

 

Siga-nos em: 
 

 
Contato AFP: Sandra Chevalier Tel.: +33 (0)1 40 41 45 60 - sandra.chevalier@afp.com 
 


