Gazeteciler, Medya Çalışanları ve Haber Kaynakları için Yasal
Destek
Çoğu zaman gazeteciler ve medya çalışanları, sadece işlerini yaptıkları için adli yargılamaların
tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunlara karalama ve ihbarlar, gizlilik yasalarının ihlal edildiği
iddiası ve aşırı daraltılmış medya ve basın yasaları da dahil olabiliyor. Bu gibi örnekler medya
özgürlüğüne ilişkin özel tehditlerdir ve bu nedenle MFRR yasal temsil (avukat ve mahkeme ücretleri),
görüş bildirimi ve tavsiye için maddi destekte bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, MFRR basın ve medya
özgürlüğünü hedef alan yasalara meydan okumak için yasal reform hareketlerine de destek
sunmaktadır.

Destek önerileri
İhtiyaç halindeki medya çalışanları ve daha iyi bir mevzuat için hak savunuculuğu yapan örgütler
aşağıdaki konularda MFRR’ın desteğine başvurabilirler:

GENEL REHBERLİK

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Mevcut veya olası yasal tehditler, riskli
durumlar ve seçeneklere ilişkin genel
rehberlik

İlgili kanun, dava veya davaya hazırlık
stratejileri hakkında hukuki danışmanlık almak

UZMAN DESTEĞİ

ADLİ SÜREÇLER VE DAVA TAKİBİ

Reform veya yasama süreçlerinin bir
parçası olarak siyasi plan ve yasa tasarıları
hakkında uzman kişilere erişim

Bu destek programı, hem ulusal hem de
uluslararası davalarda adli temsile erişimi
(doğrudan veya dolaylı olarak) finansal
olarak desteklemeyi içerir

Neler bu desteğe dahildir?
MFRR aracılığıyla sunulan bu yasal destekler, bir dizi durumu kapsar. Her vaka bireysel olarak
gazeteciyi ya da medya haber kaynaklarını en iyi şekilde destekleyecek biçimde ayrıntıları ile Avrupa
Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) ve Hukuki İşler Komitesi tarafından incelenir. Tehlikenin
niteliği açısından karşılanması gereken bir kriter olmamakla birlikte, aşağıdaki durumlarda yasal
destek sağlanmaktadır:







İftira, gizlilik ihlali iddiaları, kaynak ve gazetecilik materyallerinin korunması, ihbar ve zorbalık
veya taciz konularında adli bir dava ile tehdit ediliyorsanız, siz ve iş arkadaşlarınızın hukuki
temsilini güvenceye almak için (dava başına 1.000 ila 5.000 Avro aralığında) fon;
İfade ve basın özgürlüğü ile ilgili temel yasalara, reformlara veya yasal değişikliklere dayalı
hukuki analiz veya görüşler için uzman görevlendirme;
Gazetecilerin, medya çalışanlarının ve yayın kuruluşlarının iş planlaması yapmalarına ve yasal
tehditlere maruz kalmamalarına yönelik hukuki rehberliğe erişim;
İfade ve basın özgürlüğünü güçlendiren yasal reform, yürürlükten kaldırma veya kampanya
oluşturma için kamuouyu oluşturmaya yönelik analiz ve tavsiyelerin paylaşılması üzerinden
yasal dayanak oluşturmak.

Desteğe dahil olmayanlar
Fon üzerindeki baskılar ve davaların karmaşıklığı nedeniyle, bu fon iş uyuşmazlıkları veya Hukuk
İşleri Komitesi tarafından nefret söylemi veya şiddeti kışkırtıcı olarak değerlendirilen konulara destek
için kullanılamaz. Çok sınırlı durumlarda, gazetecinin veya medya çalışanının hukuki işlem başlattığı
vakalar desteklenebilir. Ancak bu, Hukuk İşleri Komitesi tarafından incelenecek ve belirlenecektir.

Başvuraya uygun kişi ve kuruluşlar







Avrupa Birliği ülkesi veya aday ülkesinin (Birleşik Krallık dahil) medya çalışanıysanız,
Tam zamanlı veya serbest çalışan bir gazeteciyseniz,
İfade özgürlüğü aktivisti veya savunucusuysanız,
Blogger iseniz,
İfade özgürlüğünü destekleyen bir organizasyonsanız,
Medyayla konuşan veya medyaya belge sunan bir kaynak iseniz.

Başvurmak için
Desteğe bu formdan ulaşabilirsiniz: https://www.ecpmf.eu/support-programmes/legal-support/
Fon ile ilgili tüm kriterler için: https://www.ecpmf.eu/wpcontent/uploads/2020/03/how_to_apply_for_legal_support.pdf
Daha fazla bilgi için lütfen legal@ecpmf.eu iletişime geçiniz.

---------------------------------------------------Media Freedom Rapid Response (MFRR) Avrupa Birliği üye devletleri ve aday ülkelerde basın ve medya özgürlüğü
ihlallerini izleyen, takip eden ve bunlara yanıt veren Avrupa çapında bir mekanizmadır. Bu proje, gazetecileri ve medya
çalışanlarını korumak için yasal ve pratik destek, kamu savunuculuğu ve bilgi akışı sağlamaktadır. MFRR, European
Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) liderliğinde ARTICLE 19, European Federation of Journalists (EFJ), Free
Press Unlimited (FPU), Institute of Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute
(IPI) ve CCI / Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT)’nin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından
düzenlenmektedir. Avrupa Komisyonu, bu projenin finanse edilmesine katkı sağlayan ortak donörlerden biridir.
www.mfrr.eu

