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Премія РБK за свободу преси 2019 року: оголошені
номінанти напередодні проведення церемонії в Берліні
Церемонія вручення премії «Репортерів без кордонів» (РБK) за свободу преси
відбудеться 12 вересня в Берліні з нагоди 25-річчя німецького відділення організації.
Журналісти і ЗМІ з 12 країн були номіновані в трьох категоріях: відвага, вплив і
незалежність журналістики.
З моменту свого створення у 1992 році премія РБK за свободу преси присуджувалася
особливо сміливим і незалежним журналістам, чия робота мала значний вплив на
суспільство.
За два тижні до проведення церемонії, яка відбудеться в Берліні 12 вересня на честь
25-річчя німецької секції організації, РБK представляє список кандидатів, журналістів і
ЗМІ з 12 країн, що претендують на три міжнародних призи.
«Багатьом з цих кандидатів неодноразово погрожували або ув'язнювали за їхню
роботу, однак вони не дозволяють підкупити себе, продовжують висловлюватися проти
зловживання владою, корупції та інших злочинів. Замість того щоб сіяти в нас
песимістичні настрої, виключно важке становище цих журналістів вселяє в нас
оптимізм і рішучість. Відвага, поставлена на службу ідеалам журналістики, є
величезним фактором підтримки для всіх тих, хто має намір вирішувати найважливіші
проблеми людства», – сказав генеральний секретар організації «Репортери без
кордонів» Крістоф Делуар.
Серед номінантів – російський журналіст-розслідувач, який вже піддавався декільком
нападам, в'єтнамський журналіст, якого побили і посадили до в'язниці за свою роботу, і
найстаріша газета в Пакистані, яка зазнає постійних переслідувань з боку офіційної
влади.

На премію «За відвагу» висуваються наступні журналісти:

Ігор Рудников (Росія) – засновник газети «Нові Колеса». На нього було скоєно кілька
нападів через розслідування корупції та незаконного привласнення державних коштів.
Також через його діяльність він був заарештований і провів майже два роки в СІЗО.

Еман аль Нафджан (Саудівська Аравія) – блогер і журналіст, вона проводила активні
кампанії за те, щоб жінкам дозволили керувати машиною і дали більше інших прав.
Арештована разом з іншими активістами, вона була умовно-достроково звільнена.
Однак вона вважається «зрадницею» і їй загрожує до 20 років в'язниці.

Паоло Боррометі (Італія) – його сміливі розслідування проти мафії коштували йому
регулярних загроз життю і змушували його жити під постійним захистом поліції.

Лола Аронович (Бразилія). Ця жінка-блогер відома по всій країні своїми
феміністськими текстами і участю в боротьбі за права жінок. «Закон Лоли», названий
так на честь її боротьби з насильством в інтернеті, дозволяє федеральній поліції
проводити розслідування, пов'язані з кіберзлочинністю з боку жінконенависників. Тим
не менш, вона продовжує регулярно піддаватися цькуванню і сотнями отримує через
Мережу погрози життю.

На премію «Вплив» (Impact) номіновані наступні ЗМІ та
журналісти:

Сайт Bihus.info (Україна). Колектив журналістів, об'єднаний Денисом Бігусом, виявив
приклади корупції і зловживання владою високопоставленими політиками. Деякі з
посадовців були притягнуті до відповідальності і змушені були піти у відставку.

Фам Доан Транг (В'єтнам) – засновник веб-журналу Luật Khoa. Вона живе в одній з
найбільш репресивних країн світу. Своїми статтями вона допомагає співвітчизникам
боротися за свої громадянські права. Також Фам Доан Транг є активним прихильником
прав ЛГБТ. Через її публікації її неодноразово били і незаконно затримували.

Sudanese Journalists Network (Судан). Ця мережа суданських журналістів повідомляє
в Твіттері про порушення свободи преси і є рупором ув'язнених журналістів.

Лу Гуан (Китай) – відомий фотожурналіст, він документує соціальні та екологічні
проблеми, викликані інтенсивністю промислового розвитку. Житель Нью-Йорка з 2005
року, він був заарештований 3 листопада 2018 року під час відвідин Китаю. З тих пір
його сім'я і колеги більше ніколи про нього не чули.

На премію «За незалежність» номіновано наступні ЗМІ та
журналісти:

Керолайн Маскат (Мальта) – після вбивства своєї сестри Дафни Каруани Галіції в
2017 році вона заснувала The Shift News – незалежне агентство з розслідувань онлайнЗМІ, яке, зокрема, вивчає корупцію. Незважаючи на численні випадки тиску, які вона
відчуває, Маскат послідовно продовжує свою роботу.

Dawn (Пакистан) – найстаріша газета країни, а також єдина, яка продовжує чинити опір
владі військових. Її поширення було заборонене під час виборів 2018 року. Цього року
уряд наказав рекламодавцям не розміщувати в газеті свої матеріали.

Амаду Вамульке (Камерун) – директор державного радіо протягом дев'яти років, він
регулярно засуджує інформаційну монополію державного телеканалу і кримінальні
переслідування працівників ЗМІ. Його заарештували у 2016 році – офіційно за
розкрадання мільйонів євро державних коштів.

Confidencial (Нікарагуа). Цей незалежний тижневик прославився завдяки своїм
розслідувальним репортажам і поглибленому аналізу політичної системи, через що у
нього виникло чимало ворогів. Після декількох загроз життю, його редактор Карлос
Фернандо Чаморро покинув країну і влаштувався в Коста-Ріці, де зараз і працює.

27-я щорічна премія РБK за свободу преси
Створена в 1992 році «Премія РБK за свободу преси» стала подією, щорічно
відзначалися у Франції. У 2018 році церемонія була вперше проведена в Лондоні, а в
цьому році в зв'язку з 25-річчям німецької секції організації вона проводиться в Берліні.
«Ми дуже раді вітати Премію РБK за свободу преси в Берліні. Для мене велика честь
віддати данину поваги мужності журналістів у всьому світі і привітати деяких з них тут, –
заявив офіційний представник РБK в Німеччині Міхаель Pедискe, – премія РБK це
посил репресивним режимам: робота відважних жінок і чоловіків впливає в усьому світі
і ми не залишаємо на їх милість тих, хто піддає їх загрозам, переслідуванням і
тюремного ув'язнення».
Переможці будуть оголошені 12 вересня на малій сцені Kammerspiele Німецького
театру в Берліні. Вони будуть обрані журі до складу якого входить заслужений рада
РБK і президенти всіх підрозділів організації.
Будучи історичним партнером Премії РБK за свободу преси, телеканал TV5Monde
підтримує цю подію і вручає нагороду «За незалежність». Нагорода «За відвагу»
підтримується веб-месенджером Posteo. Спонсором премії «Вплив» є медіа-група
Intan.

