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Free Press Unlimited ontvangt extra
Tegel als eerbetoon voor jarenlange
werk
Free Press Unlimited heeft vanavond een extra Tegel ontvangen
vanwege hun jarenlange werk op het gebied van persvrijheid. De
organisatie prees Free Press Unlimited’s inzet om de
onafhankelijke journalistiek wereldwijd te beschermen en de
toegang tot betrouwbare informatie in stand te houden.
De Tegel is de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Eén keer eerder werd
er buiten die categorieën een aparte prijs uitgereikt, dat was een oeuvreprijs voor JL
Heldring in 2013. Volgens het Tegelbestuur zijn de omstandigheden voor de
journalistiek op dit moment van dien aard, dat het eerbetoon op zijn plaats is.
“Free Press Unlimited speelt een essentiële rol in het signaleren en adresseren van
omstandigheden die de vrije journalistiek in gevaar brengen. Daarom is juist nu een
eerbetoon aan deze organisatie meer dan gewenst. We zijn trots dat met deze extra
Tegel te kunnen uitdrukken,” zegt bestuursvoorzitter Bart Brouwers.
Free Press Unlimited strijdt al sinds 2011 voor de vrijheid en veiligheid van
journalisten, en het recht van ieder mens op toegang tot betrouwbare informatie.
“Persvrijheid staat wereldwijd onder enorme druk. Journalisten worden in grote mate
bedreigd, aangevallen of zelfs vermoord, ook in democratische landen. Dit is een
grote bedreiging voor de betrouwbare informatievoorziening, en de democratie, en
daarom zetten wij ons hiervoor in,” zegt Ruth Kronenburg, algemeen directeur van
Free Press Unlimited.
Journalisten beschermen - overal ter wereld
Het bestuur van De Tegel wil met de toekenning niet alleen het maatschappelijke
belang van vrije journalistiek onderstrepen, maar tevens de rol die Free Press
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Unlimited - vaak in extreem moeilijke omstandigheden - speelt om dat doel te helpen
verwezenlijken.
Zo speelde Free Press Unlimited een grote rol in de evacuatie van Afghaanse
journalisten na de val van Kabul, waarbij 87 Afghaanse journalisten en hun families in
veiligheid werden gebracht. En sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn de Free
Press Unlimited teams in Amsterdam en Praag, en haar partners in de regio, dag en
nacht bezig geweest om journalisten in veiligheid te brengen en ze te voorzien van
essentiële zaken om hun belangrijke werk te kunnen voortzetten.
Ruth Kronenburg: “Free Press Unlimited werkt samen met meer dan 120 partners in
54 landen aan de bescherming van journalisten en het behoud van persvrijheid. We
zijn enorm trots op ons werk, en vereerd met deze erkenning door het bestuur van De
Tegel.”
____________________________________________________________________

Noot voor de redactie
Over de Tegel:
De Tegel, Jaarprijzen voor de Journalistiek is een initiatief van NDP-Nieuwsmedia, de
Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Genootschap van
Hoofdredacteuren, NOS en RTL Nederland, verenigd in Stichting Jaarprijzen voor de
Journalistiek. Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte de maatschappelijke functie
van de journalistiek te benadrukken en het vak een meer kwalitatieve, positieve
uitstraling te geven bij het grote publiek.

Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Mensen hebben die
informatie nodig om invloed uit te oefenen op hun levensomstandigheden en de juiste beslissingen
te nemen. Persvrijheid en vrijheid van informatie zijn daarbij onmisbaar. Daarom ondersteunt Free
Press Unlimited lokale mediaprofessionals en journalisten, vooral in landen met beperkte
(pers)vrijheid. Zij staan dichtbij hun publiek en zijn de beste garantie voor een duurzaam,
professioneel en divers medialandschap. We stellen ze in staat om mensen toegang te geven tot de
informatie die hen helpt te overleven, zichzelf te ontwikkelen en waarmee ze hun overheden kunnen
controleren.
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