
 
A Pegasus projekt kapta a Daphne Caruana Galizia
újságírói díjat
 
A Parlament újságírói díját idén a Pegasus projekt nyerte, amely feltárta, hogy a
kormányok újságírók, politikusok és mások után kémkedtek, ezzel széles körben
visszaéltek a kémprogrammal.
 

A díjkiosztó brüsszeli megnyitóján David Sassoli, a Parlament elnöke azt mondta: „Az
átláthatóság megteremtésével az oknyomozó újságírás lehetővé teszi a választók számára,
hogy megalapozott döntéseket hozzanak. Az újságírók védelme és támogatása a demokratikus
társadalmak létfontosságú eleme.”
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Sandrine Rigaud és Laurent Richard a konzorciumot képviselték.
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A 29 tagú zsűri nevében Anthony Bellanger, az Újságírók Nemzetközi Szövetségének főtitkára
adta át a 20 000 eurós díjat Sandrine Rigaudnak és Laurent Richardnak, akik a konzorciumot
képviselték.
 
 
 
A nyertesről 
 
A Pegasus Project nemzetközi újságírói kezdeményezés, a Forbidden Stories nevű újságírói
konzorcium koordinálása alatt, amelynek feladata a meggyilkolt, bebörtönzött vagy fenyegetett
újságírók ügyeinek kivizsgálása.
 
 
2021. júliusában 10 ország 17 médiaszervezetének több mint 80 riportere hozta
nyilvánosságra, hogy a Pegasus kémprogramokat az izraeli kiberhírszerző vállalat, az NSO
Group Technologies kormányoknak adta el, és legalább 50 000 ember ellen használták szerte a
világon. A kiszivárgott adatok azt mutatták, hogy legalább 180 újságírót, valamint emberi jogi
jogvédőket, vallási vezetőket, politikusokat és katonai személyzetet figyeltek meg olyan
országokban, mint India, Mexikó, Magyarország, Marokkó és Franciaország.
 
 
 
Az újságírók munkájának elismerése 
 
2020. október 16-án, Daphne Caruana Galizia halálának 3. évfordulóján indította útjára az EP
azt a díjat, amely a kiemelkedőt alkotó és az Európai Unió értékeit képviselő újságírókat ismeri
el.
 
 
Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31. Pályázni a díj honlapján lehet.
 
 
„A Daphne Caruana Galizia újságírói díj felhívja a figyelmet az újságírók kulcs szerepére a
demokráciánk megőrzésében, és a szabad sajtó fontosságára emlékeztet. A díj célja, hogy
segítse az újságírókat létfontosságú és gyakran veszélyes munkájukban, és biztosítsa az
oknyomozó újságírókat az Európai Parlament támogatásáról"- mondta Heidi Hautala (zöldpárti,
finn), az EP alelnöke.
 
 
 
20 ezer euró díjazás 
 
A 20 000 euróval járól díjra nemzetiségtől függetlenül olyan újságírók, vagy újságírócsoportok
pályázhatnak, akiknek alapos, tényfeltáró munkáját az Európai Unióban működő médiumok
egyikében publikálták vagy közvetítették. A pályázókat és a díjazottat egy független szervezet
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https://daphnejournalismprize.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/2054/HEIDI_HAUTALA/home


választja ki.
 
A díjátadó ünnepséget 2021. októberében tartják az Európai Parlamentben.
 
 
 
Ki volt Daphne Caruana Galizia? 
 
Daphne Caruana Galizia máltai újságíró, blogger, korrupcióellenes aktivista volt, akinek
munkája főként a korrupciós ügyek feltárására, pénzmosási esetekre, szervezett bűnözésre, a
máltai állampolgársági papírok eladására és a kormány Panama-iratokhoz fűződő viszonyára
koncentrált. Számos zaklatás és fenyegetés érte, míg 2017. október 16-án az autójába rejtett
pokolgéppel meggyilkolták.
 
 
A hatóságok nyomozása az ügyben óriási felháborodást keltett és végül Joseph Muscat
miniszterelnök lemondását eredményezte.
 
 
A képviselők 2019 decemberében elfogadott állásfoglalásukban aggasztónak találták a Daphne
Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatos nyomozás hitelességét és kérték a Bizottságot,
hogy tegyen lépéseket.
 
 
 
Az április 28-án közzétett jelentés szerint a Tanácsnak az újságírás védelmével és az újságírók
biztonságával foglalkozó platformján 201 olyan esetet listáztak 2020-ban, mikor súlyosan
megsértették a médiaszabadságot. Ez az adat 2019-hez képest 40% -os növekedést jelent és a
platform 2014-es létrehozása óta ez a legmagasabb szám. Rekordszámú riasztás fizikai
erőszakkal (52 eset) és zaklatással vagy megfélemlítéssel (70 eset) foglalkozott.
 
 
Az EP egy 2018 májusában elfogadott állásfoglalásában határozottan kiáll a szabad sajtó
mellett, felszólítva a tagállamokat a megfelelő állami finanszírozás biztosítására, valamint a
sokszínű, független és szabad média támogatására. A koronavírus-járvány kitörésekor pedig
hangsúlyozta, hogy a félretájékoztatás súlyos közegészségügyi problémát jelent, és minden
európai számára elérhetővé kell tenni a megbízható információforrást.
 
 
Facebook live interjú a Daphne Caruana Galizia újságíró díjról.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191212IPR68925/most-kellene-lemondania-a-maltai-miniszterelnoknek-mondja-a-parlament
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1007326436446455&ref=watch_permalink


További információ
Jogalkotási menetrend: a média szabadsága és sokszínűsége az EU-ban
Mi tesz az EP az álhírek terjedése ellen?
Európai Bizottság: Médiaszabadság és pluralizmus (angolul)
Sajtóközlemény - A Daphne Caruana Galizia újságírói díj hivatalos indulása (2021.06.18.,
angolul)
Sajtóközlemény -
A Pegasus projekt kapta az első Daphne Caruana Galizia újságírói díjat (2021.10.14.)
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-media-freedom-and-pluralism
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/felretajekoztatas
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210617IPR06477/join-the-official-launch-of-the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210617IPR06477/join-the-official-launch-of-the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211008IPR14514/a-pegasus-projekt-kapta-az-elso-daphne-caruana-galizia-ujsagiroi-dijat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211008IPR14514/a-pegasus-projekt-kapta-az-elso-daphne-caruana-galizia-ujsagiroi-dijat

