
 
Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto
myönnettiin Pegasus-projektille
 
Parlamentin journalismipalkinto myönnettiin Pegasus-projektille, joka on paljastanut
hallitusten vakoilleen toimittajia, poliitikkoja ja muita.
 

Brysselissä järjestetyssä palkintoseremoniassa puhunut parlamentin puhemies David Sassoli
sanoi: ”Tutkiva journalismi lisää läpinäkyvyyttä ja antaa näin äänestäjille mahdollisuuden tehdä
tietoon perustuvia päätöksiä. Toimittajien suojeleminen ja tukeminen on ensisijaisen tärkeää
demokraattiselle yhteiskunnalle.”
 
Tuomariston edustaja, kansainvälisen journalistiliiton pääsihteeri Anthony Bellanger antoi 20
000 euron palkintosumman Pegasus-projektia tilaisuudessa edustaneille Sandrine Rigaud’lle ja
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Laurent Richardille.
 
Voittaja 
Pegasus-projekti on kansainvälisen Forbidden Stories -toimittajaryhmän aloite, jonka
tavoitteena on tutkia murhattujen, vangittujen tai uhkailun kohteeksi joutuneiden toimittajien
tapauksia.
 
Heinäkuussa 2021 yli 80 toimittajaa 17 mediaorganisaatiosta kymmenessä maassa paljasti, että
israelilainen kybervakoiluyritys NSO Group Technologies on myynyt ”Pegasus”-vakoiluohjelmaa
hallituksille. Ohjelmaa on käytetty ainakin 50 000 ihmisen vakoilemiseen eri puolilla maailmaa.
Vuodetut tiedot osoittivat, että ainakin 180 toimittajaa, ihmisoikeusaktivistia, uskonnollista
johtajaa, poliitikkoa tai armeijan työntekijää on joutunut kohteeksi mm. Intiassa, Meksikossa,
Unkarissa, Marokossa ja Ranskassa.
 

Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto 
Daphne Caruana Galizian muiston kunniaksi perustetulla palkinnolla tuetaan journalismia, joka
vaalii EU:n periaatteita ja arvoja.
 

Maltalainen tutkiva toimittaja Daphne Caruana Galizia kuoli autopommin räjähtäessä 16. lokakuuta 2017.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201012IPR89133/parlamentti-perustaa-daphne-caruana-galizia-journalismipalkinnon


Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle toimittajalle tai toimittajaryhmälle, joiden journalismia on
julkaistu EU:ssa sijaitsevassa mediassa. Vaikka palkinto on parlamentin perustama ja
ylläpitämä, itsenäinen organisaatio valitsee palkintoehdokkaat ja voittajan.
 
Daphne Caruana Galizia oli maltalainen tutkiva toimittaja, aktivisti ja bloggaaja. Hän oli
erikoistunut korruptioon, rahanpesuun ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviin aiheisiin.
Galizia murhattiin autopommi-iskussa 16.10.2017.
 
Kritiikki viranomaisten tavasta hoitaa Galizian murhatutkimuksia johti lopulta pääministeri
Joseph Muscatin eroon. Epäonnistuneisiin tutkimuksiin pettyneet mepit vaativat komissiota
toimimaan joulukuussa 2019.
 
Euroopan neuvosto julkaisi 28. huhtikuuta 2021 raportin, jonka mukaan Euroopassa tapahtui
201 vakavaa lehdistönvapauden loukkausta vuonna 2020. Luku on 40 prosenttia suurempi kuin
vuonna 2019.
 
Parlamentti tukee voimakkaasti lehdistönvapautta. Toukokuussa 2018 hyväksytyssä
päätöslauselmassa mepit vaativat EU-maita takaamaan moniäänisen, itsenäisen ja vapaan
lehdistön toimintaedellytykset.
 
 
Katso Facebook-livelähetyksen tallenne Daphne Caruana Galizia -palkinnosta. 
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote: Vuoden 2021 Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto Pegasus-projektille
(14.10.2021)
Parlamentti toimii disinformaatiota vastaan
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_FI.html
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/annual-report-2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_FI.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1007326436446455&ref=watch_permalink
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211008IPR14514/vuoden-2021-daphne-caruana-galizia-journalismipalkinto-pegasus-projektille
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211008IPR14514/vuoden-2021-daphne-caruana-galizia-journalismipalkinto-pegasus-projektille
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/disinformaatio

