Praktiline tugi ajakirjanikele ja meediatöötajatele
Kui ajakirjanike ja meediatöötajate tööd takistatakse või seda ei saa teha ohutult, kui
avalikkus ei saa erapooletut ja olulist teavet, mis on vajalik nende osalemiseks ümbritsevas
ühiskonnas, pakub Pressivabaduse Kiirabi (Media Freedom Rapid Response, MFRR) koostöös
Free Press Unlimited’i ning Euroopa pressi- ja meediavabaduse keskusega praktilist abi. Tuge
võivad taotleda EL-i liikmes- ja kandidaatriikide ajakirjanikud ning meediatöötajad.
MFRR pakub toetust neile ajakirjanikele ning meediatöötajaile, kes on kokku puutunud
mitmesuguste ähvardustega, sealhulgas vägivalla, ahistamise ja hirmutamisega oma eluliselt
olulise töö tõttu.
Toetused
MFRR pakub järgmisi toetusi:

MEDITSIINIABI
Ajakirjandusliku töö
käigus saadud
vigastuste ravi

TÖÖVAHENDID
Digitaalsed turvasüsteemid,
näiteks VPN,
erakordsetel juhtudel
töövahendid

ELAMISKULUD
Lühiajaline tugi
ajakirjanikele,
kes on kaotanud
võimaluse töötada
või peavad ajutiselt
põgenema ohtlikust või
kahjulikust olukorrast

PERETOETUS
Ajutine toetus
töövõimaluseta,
vangistatud või
hukkunud ajakirjaniku
pereliikmetele

PSÜHHOLOOGILINE TOETUS
Nõuanded, soovitused
ja rahaline tugi
psühholoogilise abi
saamiseks, sealhulgas
posttraumaatilise
stressihäire ja
sekundaarse trauma korral

ENNETAVAD
OHUTUSMEETMED
Ressursid ja materjalid,
mis aitavad ajakirjanikel
kaitsta end ähvarduste
eest nii veebis kui ka
väljaspool seda

Mida toetatakse
MFRR-i kaudu pakutav praktiline tugi hõlmab mitmesuguseid olukordi. Iga juhtumi üksikasju
uuritakse hoolikalt, tagamaks igale abivajajale sobivaimat tuge. Oht, mille korral abi
antakse, ei ole täpselt määratletud. Abi on antud:
•
•
•
•
•

Politsei, turvatöötajate või tundmatute isikute poolt rikutud töövahendite
asendamiseks.
Digitaalsete turvatööriistade soetamiseks (nt VPN, kahefaktorilised krüptitud
kõvakettad, autoriseerimisvõtmed ja veebikaamera katted) neile ajakirjanikele, kelle
turvalisus, privaatsus ja digitaalset privaatsust ohustab jälgimine ja pealtkuulamine.
Kõrge riskiga piirkondades, näiteks konfliktipiirkondades töötavatele, meeleavaldusi
ja valimisi kajastavatele ajakirjanikele kaitsevahendite hankimiseks.
Oma töö tõttu füüsilise vägivalla, hirmutamise, kohtuprotsessi ohtu sattunud ja
nende eest ajutiselt põgenenud ajakirjaniku kulude katmiseks.
Rünnaku või traumaatilise sündmuse läbi elanud ajakirjanikule füüsilise ja vaimse
terviseabi andmiseks. Abi võib hõlmata nt posttraumaatilise stressihäire(PTSD) ja
sekundaarne traumaatiline stressihäire (STSD) ravikulusid.

Nõuded
• EL-i liikmes- või kandidaatriigi (ka Ühendkuningriigi) meediaorganisatsiooni töötaja
või seal töötav vabakutseline ajakirjanik
• Töö ajakirjanikuna on otseselt põhjustanud hädaolukorra
Abi saaja peab mõistma, et
• Abi ei ole järjepidev ja pole mõeldud muude tööülesannete toetamiseks.
• Toetust antakse selleks, et ajakirjanik saaks oma tööd jätkata võimalikult kiiresti.
• Abisoovija olukorda võiksid kinnitada vähemalt kaks usaldusväärset ja teineteisest
sõltumatut allikat.

Toetuse turvaline taotlusvorm: https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reportersrespond-emergency-funding-for-the-media

Lisateave helpdesk@ecpmf.eu või reportersrespond@freepressunlimited.org
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