
 
Pegasus Project zwycięzcą Nagrody dziennikarskiej
im. Daphne Caruany Galizii
 
Nagrodę dziennikarską Parlamentu Europejskiego otrzymuje Pegasus Project -
inicjatywa, która ujawniła, że rządy szpiegują dziennikarzy, polityków i nie tylko.
 

Otwierając ceremonię wręczenia nagrody w Brukseli, przewodniczący PE David Sassoli
powiedział: „Przynosząc przejrzystość, dziennikarstwo śledcze umożliwia wyborcom
podejmowanie świadomych decyzji. Ochrona i wspieranie dziennikarzy ma wielkie znaczenie
dla społeczeństw demokratycznych”.
 
W imieniu 29 członków jury, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy
Anthony Bellanger wręczył nagrodę w wysokości 20 000 euro Sandrine Rigaud i Laurentowi
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Sandrine Rigaud i Laurent Richard, reprezentujący zwycięzcę  Nagrody dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii - Pegasus Project.
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Richardowi reprezentującym Pegasus Project.
 
O zwycięzcy 
Pegasus Project to międzynarodowa inicjatywa dziennikarska koordynowana przez Forbidden
Stories, konsorcjum dziennikarzy, których misją jest przeprowadzanie śledztw w sprawie
zamordowanych, uwięzionych lub zagrożonych dziennikarzy.
 
W lipcu 2021 r. ponad 80 reporterów z 17 organizacji medialnych w 10 krajach ujawniło, że
izraelska firma zajmującą się wywiadem cybernetycznym NSO Group Technologies sprzedała
oprogramowanie szpiegujące „Pegasus” rządom różnych krajów, które wykorzystały je
przeciwko co najmniej 50 000 osób na całym świecie. Wyciek danych pokazał, że na celowniku
oprogramowania znalazło się co najmniej 180 dziennikarzy, a także obrońcy praw człowieka,
przywódcy religijni, politycy i personel wojskowy w krajach takich jak Indie, Meksyk, Węgry,
Maroko i Francja.
 
Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii 
Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii, ustanowiona 16 października 2020 r., w
rocznicę śmierci publicystki, jest przyznawana za wybitne treści dziennikarskie
odzwierciedlające wartości UE.
 
O nagrodę mogą ubiegać się dziennikarze lub zespoły dziennikarzy dowolnej narodowości,
których materiały zostały opublikowane lub wyemitowane przez media z siedzibą w Unii
Europejskiej. Kandydaci do oraz laureat lub laureatka nagrody są wybierani przez niezależne
jury.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk


Kim była Daphne Caruana Galizia? 
Daphne Caruana Galizia była maltańską dziennikarką, blogerką i aktywistką antykorupcyjną,
która szeroko opisywała problem korupcji, prania pieniędzy, przestępczości zorganizowanej,
sprzedaży obywatelstwa i udziału rządu maltańskiego w aferze ,,Kwity z Panamy”. Po serii
prześladowań i gróźb została zamordowana 16 października 2017 r. w wybuchu bomby w
samochodzie.
 
Oburzenie wywołane sposobem prowadzenia przez władze śledztwa w sprawie jej morderstwa
doprowadziło ostatecznie do złożenia dymisji przez premiera Josepha Muscata.
 
Krytykując uchybienia w śledztwie, w grudniu 2019 r. posłowie do PE wezwali Komisję
Europejską do podjęcia konkretnych działań.
 
W raporcie opublikowanym 28 kwietnia „Platforma na rzecz ochrony dziennikarstwa i
bezpieczeństwa dziennikarzy” Rady Europy wymieniła 201 poważnych naruszeń wolności
mediów w 2020 roku. To oznacza 40% wzrost w stosunku do 2019 r. i jest najwyższą liczbą
odnotowaną od momentu utworzenia platformy w 2014 r. Rekordowa liczba wpisów dotyczyła
napaści fizycznej (52 przypadki) oraz nękania lub zastraszania (70 przypadków).

Maltańska dziennikarka śledcza Daphne Caruana Galizia zginęła w wybuchu bomby samochodowej 16 października 2017 roku.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_PL.html
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report-2021


Parlament zdecydowanie opowiada się za wolną prasą i wzywa państwa członkowskie UE do
zapewnienia odpowiedniego wsparcia z funduszy publicznych, a także do promowania
pluralistycznych, niezależnych i wolnych mediów. W rezolucji przyjętej w maju 2018 r.
Parlament ponownie podkreślił znaczenie wolności prasy w kontekście pandemii COVID-19.
 
Obejrzyj nasz wywiad na żywo na Facebooku o nagrodzie im. Daphne Caruany Galizii.
 
Więcej informacji
Projekt Pegasus laureatem Nagrody Dziennikarskiej za rok 2021
Dołącz do oficjalnej inauguracji Nagrody Dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii [EN]
Stan prac legislacyjnych: Wolność i pluralizm mediów w UE [EN]
Posłowie do PE chwalą pracę Daphne Caruana Galizia i wzywają Komisję do podjęcia
konkretnych działań [EN]
Jak Parlament Europejski przeciwdziała dezinformacji
Wolność i pluralizm mediów [EN]

Artykuł

PL Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

4 I 4

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/1007326436446455
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211008IPR14514/projekt-pegasus-laureatem-nagrody-dziennikarskiej-za-rok-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210617IPR06477/join-the-official-launch-of-the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism
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/pl/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/dezinformacja
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom

