
 
Skicka in bidrag till Europaparlamentets
journalistpris
 
Europaparlamentets journalistpris har tilldelats till Pegasus-projektet som avslöjat att
regeringar spionerat på journalister, politiker och andra.
 

- Genom att skapa öppenhet möjliggör undersökande journalistik för väljarna att fatta
välgrundade beslut. Att skydda och stödja journalister är en grundläggande intresse för
demokratiska samhällen, sade talman Sassoli vid prisutdelningen i Bryssel.
 
Å den 29 medlemmar stora juryns vägnar presenterade generalsekreteraren för den
Internationella journalistfederationen, Anthony Bellanger, den 20 000 euro stora prissumman till
Sandrine Rigaud och Laurent Richard, som representerade konsortiet. 
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Om vinnaren 
Pegasus-projektet är ett internationellt journalistinitiativ som samordnas av Forbidden stories,
ett journalistkonsortium som har som uppdrag att undersöka mördade, fängslade och hotade
journalister.  
 
I juli 2021 avslöjade mer än 80 reportrar från 17 mediaorganisationer i 10 länder att
spionprogramvaran "Pegasus" sålts av det israeliska företaget NSO Group Technologies till
regeringar och använts mot åtminstone 50 000 människor runt om i hela världen. Den läckta
informationen visade att åtminstone 180 journalister, plus människorättsaktivister, religiösa
ledare, politiker och militär personal har drabbats i bland annat Indien, Mexiko, Marocko och
Frankrike.
 
Daphne Caruana Galizias journalistpris 
Daphne Cuarana Galizias journalistpris instiftades den 16 oktober 2020, på årsdagen av
hennes död och belönar framstående journalistik som speglar EU:s värden. Det är öppet för
enskilda journalister eller ett journalistteam oavsett nationalitet vars reportage publicerats eller
sänts av någon mediakanal inom den Europeiska unionen. Kandidaterna och den eventuella
vinnaren väljs ut av en oberoende jury.
 
Prisutdelningen kom
 
Daphne Caruana Galizia var en maltesisk journalist, bloggare och anti-korruption aktivist som i
stor utsträckning rapporterade om korruption, penningtvätt, organiserad brottslighet, försäljning
av medborgarskap och den maltesiska regeringens kopplingar till Panamadokumenten. Efter
trakasserier och hot mördades hon av en bilbomb den 16 oktober 2017.
 
Protester mot myndigheternas hantering av hennes mordutredning ledde till slut att
premiärminister Joseph Muscat avgick
 
Efter kritik mot brister i utredningen uppmanade parlamentsledamöterna i december 2019 att
EU-kommissionen bör vidta åtgärder.
 
Fler allvarliga övergrepp mot journalister 
I en rapport som publicerades den 28 april 2021 listade den av Europarådet inrättade
”plattformen för att främja skydd av journalister och journalisters säkerhet” 201 allvarliga
övergrepp mot mediernas frihet 2020. Den siffran innebär en ökning med 40 procent jämfört
med 2019 och är det största antalet som registrerats sedan plattformen inrättades 2014. Ett
rekordstort antal fysiska överfall (52 fall) och trakasserier eller försök att tysta genom skrämsel
(70 fall).
 
Parlamentet är en stark förespråkare av fri press och uppmanade EU-länderna i en resolution i
maj 2018 att trygga tillräcklig offentlig finansiering samt att främja en pluralistisk, oberoende och
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_SV.html
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report-2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_SV.html


fri media. Parlamentet har också återigen nyligen betonat vikten av pressfrihet inom ramen för
Covid-pandemin
 
 
 
Titta på vår Facebook Live
 
 om Dapnne Caruana Galizias journalistpris med ledamöterna.
 
Se vad ledamöterna säger om pressfrihet och journalistpriset i sociala medier.
 
Mer information
Pressmeddelande: "Pegasusprojektet får Daphne Caruana Galizias journalistpris", 2021-10-14
Pressmeddelande: "Join the official launch of the Daphne Caruana Galizia Prize for
Journalism", 2021-06-18 (en)
Interaktiv grafik: "Media freedom and pluralism" (en)
Pressmeddelande: "MEPs praise Daphne Caruana Galizia and call for concrete actions" 2017-
10-24 (en)
Temasida: "Hur tacklar man desinformation?"
EU-kommissionen: "Media freedom and pluralism"
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1007326436446455&ref=watch_permalink
https://www.epnewshub.eu/#/?_k=a6vx2f
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211008IPR14514/pegasusprojektet-far-daphne-caruana-galizias-journalistpris
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210617IPR06477/join-the-official-launch-of-the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/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/sv/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom

