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İstanbul saatiyle 22.09.2016 saat 11:00 e kadar yayın yasağı vardır

Cumhuriyet Gazetesi, 2016 Right
Livelihood Ödülü’ne (Doğru Yaşam
Ödülü) değer görüldü.  
  

Cumhuriyet Gazetesi, “Baskılara, hapis cezalarına ve ölüm tehditlerine rağmen sürdürdüğü
bağımsız ve korkusuz yayıncılığı araştırmacı gazeteciliği ve ifade özgürlüğüne bağlılığı”
nedeniyle ödüle değer görüldü.
Ödül bugün Right Livelihood Ödülü Vakfı İcra Kurulu Başkanı Ole von Uexkull ve Kurul Üyesi
Marianne Andersson tarafından açıklandı. Cumhuriyet, 50 ülkeden 125 aday arasından
uluslararası bir juri tarafından seçildi.
Ole von Uexkull, “Ülkedeki insanlarının geçirdiği bu zor dönemde, çok büyük riskleri göze
alan Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye’de ifade özgürlüğünün bayrağını taşımaktadır. Right
Livelihood Ödülü, Cumhuriyet’in Türkiye’de ve tüm dünyada basın özgürlüğüne sunduğu
katkıyı alkışlarken, gazetenin araştırmacı gazeteciliğe verdiği önemin de altını çizmektedir”
diyerek Cumhuriyet’i kutladı.
Cumhuriyet, Türkiye’nin en eski gazetesi. Bağımsız haberciliğe ve kamunun yararını
gözetmeye derinden bağlı bir gazetedir. İnsan hakları, cinsiyet eşitliği, laiklik ve çevrenin
korunması gibi konulara önem vermektedir. Cumhuriyet çalışanları yaptıkları cesur gazetecilik
yüzünden hapis cezalarına çarptırılmakta, tehditler almakta, suikaste uğramaktadır.
Türkiye’de ifade özgürlüğünün giderek tehlikeye girdiği bir zamanda Cumhuriyet çok önemli
haberlerle ulusal ve uluslararası kamuoyunu etkilemektedir. Cumhuriyet’in demokrasinin
sesinin korunmasındaki önemi, yeterince ifade edilemez.
Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç ödülü kabul ederken, “Daha iyi bir yaşam için çaba
harcayanlara verilen Doğru Yaşam Ödülü'nün çok özel bir önemi var. Özverili okularımız
olmasaydı bu ödülü alamazdık. Cumhuriyet insan haklarına, kadın haklarına, düşünce ve
basın özgürlüğüne, laiklik İlkesine en fazla önem veren gazete olma özelliğini koruyageldi.
Çabalarımız nedeniyle yazarlarımız öldürüldü, hapislere atıldı,saldırılara uğradı, can
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güvenlikleri tehlikeye girdi. Darbeler, darbe girişimleri, sıkıyönetimler, olağanüstü haller
yaşadık. Ama okurlarımızın "bilgilenme hakkı"nın kısıtlanmasına izin vermedik” dedi.
1980 yılında verilmeye başlanan Right Livelihood Ödülleri, küresel sorunların köklerine inerek
öngörülü, örnek oluşturacak çözümler bulan cesur insanlara ve örgütlere verilmektedir.
Alternatif Nobel olarak da bilinen ödüle bugüne kadar 68 ülkeden 166 kişi değer görüldü.
Right Livelihood Ödülü Vakfı, ödülün yanı sıra, özellikle yaptıkları iş yüzünden tehlikede
olabilecek ödül sahiplerinin çalışmalarını da desteklemektedir.
Cumhuriyet Gazetesi’ne ödülle birlikte 350 bin İsveç Kronası (80 bin Avro) verilecek.
Cumhuriyet Gazetesi’nin ödülü almasıyla birlikte Right Livelihood Ödülü Birsel Lemke (2000)
ve Hayrettin Karaca’nın(2012) ardından 3. Kez Türkiye’ye verilmiş oldu.
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