
 
De Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek
gaat naar het Pegasus Project
 
De journalistiekprijs van het Parlement gaat naar het Pegasus Project voor het onthullen
van spionage van journalisten, politici en anderen door de regering.
 

Tijdens de opening van de plechtigheid zei Parlementsvoorzitter David Sassoli: “Door
transparantie te creëren, maakt onderzoeksjournalistiek het voor kiezers mogelijk om
geïnformeerde beslissingen te maken. De bescherming van en steun aan journalisten is in het
essentieel belang van democratische maatschappijen.”
 
In naam van de 29 juryleden reikte algemeen secretaris van de Internationale Federatie van
journalisten Anthony Bellanger de prijs van €20 000 uit aan Sandrine Rigaud en Laurent
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Richard, die het consortium vertegenwoordigden.
 
Over de winnaar 
Het Pegasus Project is een internationaal journalistiek initiatief gecoördineerd door “Forbidden
Stories”, een consortium van journalisten met een missie om moorden, gevangenisstraffen en
bedreigingen van journalisten te onderzoeken.
 
In juli 2021, onthulden meer dan 80 reporters van 17 mediaorganisaties in 10 landen dat
“Pegasus” spyware door het Israelische cyberintellegentiebedrijf NSO Group Technologies
verkocht werd aan regeringen, en ingezet werd tegen ten minste 50 000 mensen wereldwijd. De
gelekte data toonde aan dat ten minste 180 journalisten, maar ook mensenrechtenverdedigers,
religieuze leiders, politici en militair personeel in onder andere India, Mexico, Hongarije,
Marokko en Frankrijk getroffen werden.
 

De Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek 
De Daphne Caruana Galizia-prijs werd gelanceerd op 16 oktober 2020, de derde verjaardag
van haar dood, om uitmuntende journalistiek die de EU-waarden weerspiegelt te belonen.
 

Op 16 oktober 2017  werd Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia door een autobom gedood.
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De jaarlijkse prijs staat open voor journalisten of teams van journalisten van elke nationaliteit
wier diepgaande verhalen gepubliceerd of uitgezonden werden door een media-outlet in de
Europese Unie. De genomineerden en de uiteindelijke winnaar worden gekozen door een
onafhankelijk panel.
 
Daphne Caruana Galizia was een Maltese journaliste, blogger en anti-corruptie activiste die
uitgebreid schreef over corruptie, witwaspraktijken, georganiseerde misdaad, de verkoop van
staatsburgerschap en het verband tussen de Maltese regering en Panama Papers. Na
intimidatie en bedreigingen, werd ze op 16 oktober 2017 door een autobom gedood.
 
De verontwaardiging over de manier waarop de autoriteiten omgingen met het
moordonderzoek, leidde uiteindelijk tot het ontslag van premier Joseph Muscat.
 
Kritisch over de tekortkomingen van het onderzoek, vroegen de Europarlementsleden in
december 2019 aan de Commissie om actie te ondernemen.
 
In een rapport dat op 28 april werd gepubliceerd, vermeldde het 'Platform ter bevordering van
de bescherming van journalistiek en veiligheid van journalisten' van de Raad van Europa 201
ernstige schendingen van de mediavrijheid in 2020. Dit cijfer is een stijging met 40 procent ten
opzichte van 2019 en is het hoogste cijfer geregistreerd sinds de oprichting van het platform in
2014. Een recordaantal waarschuwingen betrof fysiek geweld (52 gevallen) en pesterijen of
intimidatie (70 gevallen).
 
Het Europees Parlement is een sterke pleitbezorger van het belang van persvrijheid, en riep
EU-landen via een resolutie in mei 2018 op om hiervoor voldoende overheidsfinanciering te
verzekeren en pluralistische, onafhankelijke, vrije media te ondersteunen. Het Parlement
benadrukte dit jaar nogmaals het belang van persvrijheid in het kader van de coronapandemie.
 
Bekijk ons Facebook live interview over de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek.
 
Meer informatie
Doe mee met de officiële lancering van de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek
Wettelijke procedure: Persvrijheid en pluralisme in de EU
EP-leden prijzen Daphne Caruana Galizia en vragen concrete actie
Het Europees Parlement in de strijd tegen desinformatie
Mediavrijheid en pluralisme
Persbericht: prijsuiteiking
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/1007326436446455
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210618IPR06502/de-daphne-caruana-galizia-prijs-oproep-tot-het-insturen-van-inzendingen
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/en/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/desinformatie /disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20211008IPR14514/the-pegasus-project-awarded-the-2021-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism

