Jogi támogatás újságírók, médiaszakemberek és informátorok számára
Ahol az újságírók és médiaszakemberek munkavégzését akadályozzák, vagy ahol nem tudják
munkájukat biztonságban végezni, az emberekhez nem jutnak el olyan pártatlan és fontos információk,
amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy az őket körülvevő társadalom teljes értékű tagjai
lehessenek. A Media Freedom Rapid Response (MFRR) projekt részeként a Free Press Unlimited
szervezet és a European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) gyakorlati támogatást nyújt az
EU-tagállamokban és tagjelölt országokban működő újságírók és médiaszakemberek számára. Olyan
médiaszakemberek támogatására van lehetőségünk, akik – miközben rendkívül fontos munkájukat
végzik – sokféle fenyegetésnek vannak kitéve, ideértve az erőszakot, a zaklatást és a megfélemlítést
is.

Támogatási lehetőségek
A veszélyben lévő médiaszakemberek és szervezetek az alábbi területeken fordulhatnak támogatásért
az MFRR-hez:

MEGÉLHETÉSI
KÖLTSÉGEK
ORVOSI ELLÁTÁS
Az újságírói munka során
szerzett sérülések esetére

MUNKAFELTÉTELEK
BIZTOSÍTÁSA
Digitális eszközök, például VPNek az online védelem
érdekében, és munkaanyagok
kivételes esetekben

PSZICHOLÓGIAI
TÁMOGATÁS

Rövid távú támogatás
munkaképtelen újságírók
számára, illetve a biztonságot
veszélyeztető vagy
kiszolgáltatott helyzetekből
való átmeneti meneküléssel
összefüggő költségek
megtérítésére

Tanácsadás, konzultáció és
anyagi támogatás
pszichoszociális
segítségnyújtáshoz, ideértve a
poszttraumás stressz-szindróma
(PTSD) és a másodlagos traumás
stressz-szindróma (STSD)
kezelését is

CSALÁDTÁMOGATÁS

MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK

Átmeneti támogatás a
munkaképtelen, bebörtönzött
vagy elhunyt újságírók
családtagjai számára

Források és anyagok, amelyek
segítségével az újságírók
megvédhetik magukat mind az
online, mind az offline
fenyegetésektől

A támogatás tartalma
Az MFRR mechanizmuson keresztül kínált gyakorlati támogatás számos helyzetre kiterjedhet. Minden
esetet részleteiben, a saját környezetében vizsgálunk meg, és a támogatást úgy alakítjuk ki, hogy az
az adott újságírót a legmegfelelőbben szolgálja. Mivel a támogatásra való jogosultságnak nincs előre

megszabott kritériuma a fenyegetés természetére vonatkozóan, eddig az alábbi körülmények esetén
nyújtottunk gyakorlati támogatást:
●
●

●

●

●

Anyagi támogatás rendőrök, biztonsági őrök vagy harmadik személyek által tönkretett újságírói
felszerelések pótlására;
Digitális eszközök, például VPN-ek, titkosított merevlemezek, kétfaktoros azonosítókulcsok és
webkamera-takarások biztosítása olyan újságírók számára, akik megfigyelése és lehallgatása a
biztonságukat, adataik biztonságát és digitális integritásukat veszélyezteti;
Védőfelszerelés biztosítása magas kockázattal járó helyzetben lévő – például
konfliktusövezetekben és a konfliktus utáni helyzet sújtotta övezetekben dolgozó, vagy
tiltakozásokkal és választásokkal foglalkozó – újságírók és médiaszakemberek számára;
Az újságíró munkájához kapcsolódó, fizikai erőszakból, megfélemlítésből, jogi eljárásokból vagy
cenzúrázásból adódó fenyegetések eredményeképp kialakuló, biztonságot veszélyeztető
helyzetekből való átmeneti meneküléssel összefüggő költségek megtérítése;
A fizikai és mentális egészséghez kapcsolódó segítségnyújtáshoz való hozzáférés támogatása egy
esetleges támadás vagy traumatikus eseményt követően. Ebbe beletartozhat a poszttraumás
stressz-szindróma (PTSD) és a másodlagos traumás stressz-szindróma (STSD) kezelésének
támogatása is.

Követelmények
●
●
●
●
●

EU-tagállambeli vagy tagjelölt országbeli (az Egyesült Királyságot is ideértve) médiaszervezet
vagy hivatását gyakorló médiaszakember;
A veszélyhelyzet a médiaszakemberként végzett munka közvetlen eredménye;
Annak elismerése, hogy ez a támogatás nem minősül strukturális támogatásnak;
Annak elismerése, hogy a támogatás célja a munkavégzés mihamarabbi folytatása;
Az adott helyzetet az érintetten kívül legalább két megbízható forrás is alátámasztja.

Jelentkezés
A támogatást biztonságos jelentkezési lapunk kitöltésével igényelheti:
https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-the-media
További információt a helpdesk@ecpmf.eu vagy reportersrespond@freepressunlimited.org e-mail
címeken kérhet

---------------------------------------------------A Media Freedom Rapid Response (MFRR) egy egész Európára kiterjedő mechanizmus, amelynek célja az EU-tagállamokban
és a tagjelölt országokban előforduló, a sajtó- és médiaszabadság megsértésére irányuló esetek kinyomozása, nyomon követése
és válaszreakciók indítása. A projekt jogi és gyakorlati támogatást, nyilvános érdekképviseletet és információkat nyújt az
újságírók és médiaszakemberek védelme érdekében. Az MFRR mechanizmust a European Centre for Press and Media Freedom
(ECPMF) által vezetett konzorcium szervezte meg, melynek tagjai a következő szervezetek: az ARTICLE 19, az European
Federation of Journalists (EFJ), a Free Press Unlimited (FPU), a Institute for Applied Informatics (InfAI), a International Press
Institute (IPI) és a CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). A projekt az Európai Bizottság
társfinanszírozásával valósul meg. www.mfrr.eu

