Hemen yayınlanmak üzere;

Dört gazeteci, basın özgürlüğüne olan bağlıkları için ödüllendirildi
Ekvador, Mısır, Türkiye ve Vietnam’dan kazananlar selam gönderiyor

New York, 27 Kasım 2013 – Ekvador, Mısır, Türkiye ve Vietnam’dan dört gazeteci, Gazetecileri
Koruma Komitesi’nin (CPJ) 23. Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülleri gecesinde baskı ve
sansüre karşı çalışmaları için onurlandırıldılar.
CPJ’nin yönetim kurulu başkanı Sandra Mims Rowe, “Bu cesur bireyler bize ilham verdi, onur
duymamızı sağladı,” diye konuştu. Rowe, “Burada adı geçen her bir gazeteci için, dışarıda bir o
kadar, hatta daha fazla tehlikede olan gazeteci var” dedi.
Huffington Post’un kurucusu Arianna Huffington, anavatanı Ekvador’da öne çıkan bir televizyon
muhabiri ve sunucu olan Janet Hinostroza’ya ailesine ve kendisine karşı tehditlere rağmen
araştırmalarına devam ettiği için aldığı ödülünü sundu. Mısırlı hicivci Bassem Yusuf, sert
eleştiriler, yasal yaptırımlar ve görevden almalara rağmen bağımsız ve eleştirel tonunu koruyan
siyasi hiciv programı için verilen ödülünü Jon Stewart’tan aldı. Getty Images’ın kurucularından
Jonathan Klein, muhabirliği nedeniyle terörle ilgili suçlamalardan 15 yıl hapis cezası ile karşı
karşıya olan Türkiye’nin önde gelen araştırmacı gazetecisi Nedim Şener’e ödülünü verdi. Ödül
alanlardan biri, Vietnamlı blogger Nguyen Van Hai, devlete karşı propaganda yapmaktan 12
yılllık hapis cezasını çektiği için ödülünü almaya gelemedi. Aynı zamanda yardım yemeğine de
ev sahipliği yapan CBS’ten Scott Pelley, gece orada bulunanları Van Hai’nin serbest bırakılması
için imza vermeye çağırdı. İnternetten de erişilebilen imza dilekçesi gecenin sonunda yaklaşık
7000 imzaya ulaştı.
Time Inc’in idari başkan yardımcısı ve baş içerik sorumlusu Norman Pearlstine, ProPublica’nın
kurucu genel yayın yönetmeni ve The Wall Street Journal’ın eski haber koordinatörü Paul
Steiger‘e bansın özgürlüğüne hayat boyu bağlılığı için Burton Benjamin Memorial ödülünü
verdi.
Bu sene Ağustos ayında CPJ, detaylı kayıt tutmaya başladığı yıl olan 1992’den bu yana
öldürülen 1000. gazeteciyi kayıt altına aldı. Salı günkü etkinlik için Univision tarafından yapılan
bir video bu kayıpları anlatıyor. CPJ İdari Müdürü Joel Simon “İhtiyacımız olan haberleri
alabilmek için güveneceğimiz şey gazetecilerin bu haberleri bize getirmek için hayatlarını
tehlikeye atma iradeleri olmamalı,” dedi.
Ödül yemeğine Bloomberg’in CEO’su ve başkanı Daniel L. Doctoroff başkanlık etti.
New York’ta Waldorf – Astoria otelde verilen yemekte CPJ’in tüm dünyadaki basın özgürlüğü
çalışması için 1.65 milyon doların üzerinde para toplandı. Seçkin davetlilerin pek çoğu gece
sonundaki özel bir kampanyayla destekte bulundular. Bu fonlar John S. Ve James L: Knight
Vakfı tarafından ikiye bir olarak eşleştirildi.

Editörlere not: Ödül sahiplerinin ve ödül yemeğinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları CPJ ve
Getty Images tarafından basına dağıtılacaktır. Ödül sahiplerinin video profillerine ve yemekteki
konuşmalarına buradan erişilebilir.
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