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2015, ‘Index on Censorship’ İfade Özgürlüğü ödülleri için adaylıklar 

açıktır. 
 

• Ödüller, dünya genelinde sansüre karşı savaşan gazeticeleri, kampanyacıları ve sanatçıları 
onurlandırır 

• Şu web sitesinde kendi adayınızı gösterelibilirsiniz; www.indexoncensorship.org/nominations  
 
Yıllık, 2015 ‘Index on Censorship’ İfade Özgürlüğü mükafatları için adaylıklar şimdi açıktır. Son 14 seneden 
beri, ‘Index on Censorship’ İfade Özgürlüğü ödüllerleri, dünya çapında ifade özgürlüğü için mücadele veren en 
cesur savaşçılardan bazılarını onurlandırmıştır – bunlar arasında tanınmış simalardan orkestra şefi Daniel 
Barenboim ve eğitim aktivisti Malala Yusufzay’dan, daha az tanınmış parlak kişilere kadar, örneğin Suriyeli 
karikatürist Ali Farzat ve Azerbaycan'ın en son kalan bağımsız gazetesi, Azadliq zikredilebilir. 
 
Ödüller, dikkatleri en tehlikeli ve zor şartlar altında bile ifade özgürlüğü için mücadele veren fertler üzerine 
toplar. 2012 ödül sahibi, İdrak Abbasov’un dediyi gibi: “Azerbaycan'da, gerçekleri anlatan bir gazeteci hayatını 
kaybedebilir... Bu hak uğruna, ailelerimizin hayatlarının’da, bizim kendi hayatlarımız kadar tehlikede olduğunu 
kabul ediyoruz. Yine’de, hedef buna değer. Alt tarafı gerçeği bilmek ve söyleyebilmek gerçeğin bilinmediği 
veya inkar edildiği bir hayattan daha iyidir.” 2014 ödüllerinden birinin sahibi olan Pakistanlı ınternet hakları 
savaşçısı Shahzad Ahmed’in dediği gibi, "Bu ödüller bizim Hükümetimize ve halkımıza, tüm dünyanın bizi 
gözetlediğini ihtar ediyor.” 
  
Index, halkı, NGO’ları ve medya kuruluşlarını bu etkin akran grubunun bir parçası olmaya layık olduğuna 
inandıkları her hangi birisini aday göstermeye davet eder: onlar ki, sansürle savaşta mücadalede on hattı 
oluşturan şahısları barındırır. Ödül dört kategoride verilir: Kampanyacılar (Doughty Street Chambers 
sponsorluğunda); Dijital Aktivizim (Google sponsorluğunda); Gazetecilik (The Guardian sponsorluğunda) ve 
Güzel Sanatlar. Adaylık önerileri şu web sitesi vasıtası ile yapılabilir: 
http://www.indexoncensorship.org/nominations  
 
Kazananlar, 18 Mart 2015’te ‘The Barbican’da’ yer alacak merasim için Londra’ya davet edileceklerdir. Buna 
ilaveten İfade Özgürlüğünün 15’inci yıl dönümünü kutlamak için, Index, bu ödüllerin yararlarını genişletmek 
için devreye bir ‘Ödüllendirme Heyeti’ oluşturuyor. Bunun üyeliği bütün ödül sahiblerine açık olup, onların 
özgür ifade konusundaki gayretlerini daha fazla genişletmek için onlara eğitim ve destek sunacaktır. Üyeler, 
sansür tehdidine en etkili bir şekilde karşı koyan, uluslar arası bir kampanyacılar, aktivistler ve sanatkarlar 
örgütünün bir parçasını oluşturacaklardır.  
 
Index’in genel müdürü Jodie Ginsberg şöyle dedi: “Index Freedom of Expression ödülleri, seslerinin 
susturulmaya çalışılanların, seslerini duyurmak için bir fırsattır. Ben, dünyanın neresinde olursa olsun, herkesi, 
bir özgür ifade kahramanı adayı önermeye davet ediyorum.” 
 
2015 ödülleri için finale kalanlar, Ocak ayında açıklanacaktır. Hakemlerin arasında gazeteci Mariane Pearl ve 
insan hakları avukatı Sır Keir Starmer de bulunmaktadır. Google Digital Activism ödülünü kazanan, 2015 Ocak 
ayı başlarından itibaren halk oyuna sunulacak olan bir halk oylaması ile belirlenecektir. Sır Kier şöyle dedi: 
“İfade Özgürlüğü medeni ve demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Index on Censorship ödülleri, 
bu gibi özgürlükleri geliştirmede ve dünya genelinde sansüre karşı savaşanları hem takdir etmede, hem de 
onları savunmada gözle görülür bir şekilde etkilidir. Doughty Street Chambers’ın, Index’i, onların en gözde 
hayır kurumu olarak seçmesinin sebebi budur.” 
 
Daha fazla bilgi icin şu email adresi arayınız: davidh@indexoncensorship.org  

http://www.indexoncensorship.org/nominations
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Editör için notlar 
 
Index on Censorship hakkında bilgiler: 
Index on Censorship özgür ifade haklarını ilerleten ve koruyan uluslararası bir kurumdur. Şair Stephen 
Spender’in bir ilhami olan Index, Demir Perde gerisinde ve daha ötelerdeki direnişçilerin hiç duyulmamış 
hikayelerini yayınlamak için 1972 yılında kuruldu. Bugün biz, nerede ve ne zaman olursa olsun sansüre karşı 
ifade özgürlüğü için mücadele vermekteyiz. Index, özgür ifadenin özgür toplumun temeli olduğuna inanır, ve 
“Herkesin özgür düşünce ve ifade hakkı vardır” diyen Evrensel İnsan Hakları Deklerasyonunun 19’uncu 
madesini onaylar.  
 
Index on Censorship İfade Özgürlüğü ödülleri hakkında bilgiler: 
Index on Censorship İfade Özgürlüğü ödülleri, kendi seçtikleri alanda en etkili oldukları düşünülenleri takdir 
eder.  
 
Ödül kategorileri: 
Gazetecilik – bütün yayın dünyasında en etkili, orijinal, ve ödün vermeyen gazetecilik için, (The Guardian 
sponsorluğunda). 
Savaşçı – sansüre karşı savaşmış ve politikal baskıya karşı duran kampanyacılar ve aktivistler için (Doughty St. 
Chambers sponsorluğunda). 
Digital Aktivizim – sansürü aşmak için moderin teknolojinin büyük bir maharetle kulanılması ve tartışmaya 
destek için (Google sponsorluğunda). 
Güzel Sanatlar – eserlerinin sanatın özgürlüğünü savunan, baskıya ve haksızlığa karşı savaşan sanatkar ve 
prodüşerler için. 
 
Daha önce ödül kazanların arasında: 
Gazetecilik: Azadliq (Azerbaycan), Kostas Vaxevanış (Yunanışdan), İdrak Abbasov (Azerbaycan), İbrahim Eissa 
(Mısır), Radio La Vöz (Peru), Sunday Leader (Sri Lanka), Arat Dink (Türkiye), Kareen Amer (Mısır), Sihem 
Bensedrine (Tunus), Sumi Khan (Bangladeş), Fergal Keane (İrlanda), Anna Politkovskaya (Rusya), Mashallah 
Shamsolvaezin (İran).   
 
Dijital/Yeni Medya: Başsel Khartabil (Filistin / Suriye), Freedom Fone (Zimbabve), Nawaat (Tunus), Twitter 
(ABD), Psiphon (Kanada), Centre4ConstitutionalRights (ABD), Wikileaks. 
 
Avukatlık/hukuk: Malala Yousafzai (Pakistan), Nabeel Rajab (Bahreyn), Gao Zhisheng (Çin), Heather Brooke 
(İngiltere), Malik İmtiaz Sarwar (Malezya), U.Gambira (Burma), Siphiwe Hlope (Swazıland), Beatrice Mtetwa 
(Zimbabwe), Haşhem Aghajarı (İran). 
 
Güzel Sanatlar: Zanele Muholi (Güney Afrika), Ali Farzat (Suriye), MF Huşain (Hindistan), Yael Lerer/Andalus 
Publishing House (İsrail), Şanar Yurdatapan (Türkiye). 
 
 


