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Pr ise n e

Kvalitet, profesjonalitet og mot er egenskaper som kjenne-
tegner journalistene som mottar Gerd Bucerius-Förderpreis 
Fri presse Øst-europa og stiftelsen Fritt ords pressepris   
Fri presse russland. Zeit-stiftung har siden 2000 tildelt 
prisene til aviser og journalister som arbeider for å fremme 
en fri presse, det frie ord og et liberalt sivilsamfunn i over-
gangsstatene i Øst-europa. siden 2004 har Zeit-stiftung 
tildelt presseprisene i samarbeid med stiftelsen Fritt ord.
«Våre forslagsstillere, jurymedlemmer og begge  stiftelsene 
følger den økende spenningen i Øst-europa. den er foru-
roligende, også for journalistenes og medienes arbeid. 
arbeidsbetingelsene forverres. det ekstreme presset gjør 
det journalistiske arbeidet vanskeligere, spesielt den uav-
hengige journalistikken», sier theo sommer, juryleder for 
presseprisene. 
Gerd Bucerius-Förderpreis Fri presse Øst-europa og 
 stiftelsen Fritt ords pressepris Fri presse russland søker å 
styrke journalistenes uavhengige rolle, til tross for represa-
lier og økonomiske vanskeligheter, og deres vilje til ikke å la 
seg skremme av sensur og til å motstå selvsensur.
Årlig kan det tildeles flere priser til aviser eller internett-
medier, hvorav minst én til et medium i russland. i tillegg 
blir det vanligvis tildelt særskilte priser til journalister.
prisvinnerne bestemmer selv hva pengene skal brukes til, 
så lenge de kommer den enkelte avis eller journalist til 
gode.

| Mustafa Nayyem holder 
pristalen på vegne av 
presseprisvinnerne



U t lys n i n g

presseprisene er primært rettet mot aviser, internettmedier 
og journalister fra russland, Hviterussland, ukraina, Georgia, 
aserbajdsjan og armenia. stiftelsene ønsker å støtte aviser 
og journalister i større byer så vel som regionale medier for å 
styrke pressen i distriktene. 
avisene bør vise til bred redaksjonell satsning på minst tre 
områder, hvorav ett av disse er utenrikspolitikk. de bør kunne 
vise til balansert dekning av politiske, kulturelle, økonomiske 
og samfunnsmessige spørsmål. de må engasjere seg for 
demokrati, internasjonal forståelse og ytringsfrihet.
Forslag med begrunnelser kan sendes innen  
10.  november 2014, med avis- eller  artikkeleksemplarer 
 vedlagt (kontaktadresse: stiftelsen Fritt ord, Bente  roalsvig  
(bente.roalsvig@fritt-ord.no) eller Hanne Vorland  
(hanne.vorland@fritt-ord.no), uranienborgveien 2, n-0258 oslo). 
Forslaget må inneholde opplysninger om utgiver, redaksjo-
nell ledelse, opplagstall og avisens historie, sammen med 
en vurdering av avisen eller journalisten. det er ikke mulig å 
foreslå seg selv.
avgjørelsene tas av en uavhengig jury som består av Falk 
Bomsdorf, München; Jo Groebel, Berlin; Martin paulsen, 
 Bergen; stefanie schiffer, Berlin; theo sommer, Hamburg; 
Vibeke sperling, oslo/København; Michael thumann, Berlin; 
reinhard Veser, Frankfurt am Main.
prisene tildeles i juni 2015 i oslo. Juryens avgjørelse er 
endelig.

| Prisvinnerne i 2014 i Hamburg rådhus



Pr is v i n n e r e 2014

russland

Maria eismont (1974), Moskva, skriver for magasinet  
The New Times og er spaltist i avisen Vedomosti. Hennes 
hovedfokus ligger på sosiale spørsmål: hun skriver om 
brudd på menneskerettighetene, om det russiske retts-  
og fengselsvesen og om adopsjon.

Dozhd tv (Moskva) ble grunnlagt i 2010, og er den 
eneste uavhengige tV-kanalen i landet. internett-baserte 
Dozhd TV viser en stor variasjon av programmer og debat-
ter som er en motvekt til offisiell russisk propaganda. 
publikum får informasjon både gjennom analytiske og 
kritiske så vel som humoristiske programmer. stasjonen er 
stadig under press.

| Maria Eismont,  
Barbara Kisseler (Kultursenator 
i Hamburg)



Ukraina

Journalisten og aktivisten tetiana Chornovol (1979), Kiev, 
skriver for Ukrainska Pravda. det er spesielt verdt å merke 
seg hennes undersøkende reportasjer om nepotisme og 
maktmisbruk utført av ledende medlemmer av den tid-
ligere regjeringen. i desember 2013 ble tetiana chorno-
vol brutalt angrepet og hardt skadet av uidentifiserte 
gjerningsmenn.

yulia Mostova (1968), Kiev, har vært sjefredaktør for uke-
avisen Dzerkalo Tyzhnia/Zerkalo Nedeli siden 2011. det er 
en uavhengig, kritisk publikasjon som bærer hennes preg. 
Yulia Mostovas essays om innenriks- og utenrikspolitiske 
emner er alltid velbegrunnede. Hun anses for å være en 
av de mest kunnskapsrike analytiske journalistene, og hun 
har blitt kåret til «årets journalist» flere ganger.

Mustafa nayyem (1981), Kiev, er journalist og aktivist. 
Han skriver undersøkende artikler for Ukrainska Pravda, 
hvor han også er blogger. Mustafa nayyem, som ble født 
i Kabul, grunnla internettkanalen Hromadske.tv, som viste 
seg å bli en viktig nyhetskilde for det såkalte euromaidan. 
nayyems appeller på Facebook var med på å initiere de 
proeuropeiske demonstrasjonene på euromaidan.

| Aliaksandr Klaskouski  
| Tetiana Chornovol und Manfred Lahnstein  
(ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius)



Hviterussland

Journalisten og den politiske kommentatoren Aliaksandr 
Klaskouski (1958), Minsk, er en av de mest respekterte 
uavhengige politiske journalistene i Hviterussland. Han 
leder nyhetsbyrået BelaPANs analytiske prosjekter. som 
en skarpsindig observatør av situasjonen i Hviterussland 
bringer han en helt spesiell dybde inn i sine analyser. Han 
avstår ikke fra å kritisere politikken til landets politiske 
lederskap.

Aserbajdsjan

internettkanalen Objective tv (Baku) informerer publi-
kum i aserbajdsjan om brudd på menneskerettighetene 
og aktivitetene til kritiske borgere. til forskjell fra de åtte 
offisielle regjeringskontrollerte stasjonene i landet rap-
porterer Objective TV alternativt og fritt, uten å bygge opp 
under personkulten omkring president aliyev. Kanalen 
fokuserer på det gjennomgripende problemet korrupsjon.

Armenia

nyhetssiden epress.am (Yerevan) rapporterer jevnlig 
om protestkampanjer og synliggjør tvilsomme praksiser 
innenfor politistyrken og regjeringsadministrasjonen, 
spesielt i Kaukasus-regionen. nyhetssiden fokuserer på 
menneskerettighetssaker, og avslører feil i politiets under-
søkelser, korrupsjonssaker og maktmisbruk.

| Mikhail Zigar,  
Maria Eismont, Erik Rudeng 
(Stiftelsen Fritt Ord)



t i D li g e r e Pr is v i n n e r e

a1+, edik Baghdasaryan, epress.am, Marianna Grigoryan   
Armenia

antV online tV, azadliq, natiq cavadli, shahvalad 
chobanoglu, Zamin Haji, Mehman Huseynov, Khadija 
ismayilova, rauf Mirkadirov, objective tV, tahmina 
tagizade, turan Aserbajdsjan

sega Bulgaria

Batumelebi, liberali, resonansi, 24 saati georgia 

Belapan, Belarusskaja delovaja Gazeta, Belarusskij rynok, 
Borisovskije novosti, Brestkij Kurier, cdMaG, ejednevnik, 
Gazeta slonimskaja, intex-press, svetlana Kalinkina, Valerij 
Karbalevitsj, aliaksandr Klaskouski, Maryna Koktysh, Mikola 
Markevitsch, narodnaja Volja, nasha niva, novy chas, 
salidarnasts, svobodnyje novosti, asya tretjuk, Vitebskij 
Kurjer Hviterussland

diena, Veidas litauen



cristian tudor popescu romania

arsenjevskije Vesti, Mikhail Beketov, chernovik, Maria 
eismont, det russisk-tsjetsjenske nyhetsbyrået, dosH, 
dozhd tV, inform polis, natalja ivanishina, Victoria ivleva-
York, Kavkazskij uzel (caucasian Knot), Königsberger 
express, alexander Golts, elena Kostyuchenko, Veronika 
Koutsyllo, elena larionova, Julia latynina, Moy Gorod Bez 
Zenzury, nevskoje Vremja, the new times, novaja Gazeta, 
natalia novozhilova, novoje Vremja, semen novoprudskij, 
obschtschaja Gazeta, olga romanova, Veronika shakhova, 
roman shleynov, sovetskaya Kalmykiya segodnya, 
Zoya svetova, svesda, svobodny Kurs, Fatima tlisova, 
tsjetsjenskoje obsjestvo, Vyborgskiye Vedomosti, Yakutsk 
Vecherniy russland

tetiana chornovol, express, natalja ligachova, Molodej 
Bukowinez, sergey leschenko,Yulia Mostova, Mustafa 
nayyem, Vysokij Zamok, ukrainska pravda, ukrainskyi 
tyzhden, Zerkalo nedeli Ukraina



s t i f t e l se n fr i t t O r D

stiftelsen Fritt ord ble opprettet av narvesen Kioskkompani 
i 1974. stiftelsens fremste formål er å verne om og styrke 
ytringsfriheten og dens vilkår, særlig ved å stimulere den 
levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt ord 
forvalter midler til prosjekter innenfor programområdene 
informasjon og offentlig debatt, stipend og undervisning, 
Kunst og kultur og Medier og demokrati.
styret i stiftelsen Fritt ord består av tidligere høyesteretts-
dommer Georg Fr. rieber-Mohn (styreleder), professor  
Grete Brochmann (nestleder), adm. direktør christian  Bjelland, 
professor liv Bliksrud, advokat alexandra Bech Gjørv, 
professor og direktør Guri Hjeltnes, journalist og forfatter 
Frank rossavik og forfatter og utenriksmedarbeider sigrun 
 slapgard. stiftelsens direktør er Knut olav Åmås. Bente 
roalsvig er prosjektdirektør.



Zeit-stif tUng eBelin UnD gerD BUCeriUs

den allmennyttige Zeit-stiftung ebelin und Gerd Bucerius, 
som ble grunnlagt i 1971 av Gerd Bucerius, arbeider for 
å fremme utviklingen av det sivile samfunn. stiftelsens 
programområder omfatter Vitenskap og forskning, Kunst 
og kultur og Kunnskap og utdanning. Flaggskipene blant 
engasjementene er Bucerius law school i Hamburg og 
Bucerius Kunst Forum, som ligger i hjertet av hansabyen.
styret i Zeit-stiftung består av prof. dres. h.c. Manfred 
lahnstein (styreleder), dr. Karl-Joachim dreyer, Giovanni 
di lorenzo, dr. siegfried luther, prof. dr. dr. h.c. mult. 
Hubert Markl, prof. Jobst plog, christina rau, tidligere 
forbundskansler Helmut schmidt, prof. dr. dres. h.c. Karsten 
schmidt, peer steinbrück, carola von schmettow, dr. Henning 
Voscherau og dipl.-kfm. Bernd Wrede. stiftelsens ledelse 
består av prof. dr. Michael Göring (direktør), Michael Berndt 
og prof. dr. dres. h.c. Karsten schmidt.
Gerd Bucerius-Förderpreis Fri presse Østeuropa koordineres 
av Frauke Hamann, prosjektleder i Zeit-stiftung. stiftelsen 
Fritt ords pressepris Fri presse russland koordineres av 
Bente roalsvig, prosjektdirektør i Fritt ord.

Hamburg og oslo i september 2014
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