
 

 

 

           Pressivabaduse seire 

Pressivabaduse rikkumiste seires on olulisel kohal teave, mida annavad ajakirjanikud 

ise ja neid ühendavad organisatsioonid. Rikkumistest või ka ohtudest teatamine tagab, 

et Pressivabaduse Kiirabi projekt (Media Freedom Rapid Response, MFRR) saab kiirelt 

ja asjakohaselt reageerida pressivabaduse ohtudele ning toetada ajakirjanikke 

moraalselt ja reaalselt.  

 

Kui teie või teie kolleegi õigusi vabalt ja takistamatult ajakirjanikuna oma tööd teha 

rikutakse, tasub minna Mapping Media Freedom lehele ja sellest märk maha jätta, 

kasutades nuppu Report it. Samas näeb ka teiste esitatud raporteid.   
 

 Pressivabaduse rikkumised    

           MFRR jälgib järgmisi rikkumisi:  

 

 

https://www.mappingmediafreedom.org/


Esitatud raport peab sisaldama:   

  

• Kuupäeva, mil intsident toimus  

• Kohta, kus intsident aset leidis  

• Selle ajakirjaniku, kelle õigusi rikuti, nime  

• Pressivabaduse rikkuja nime  

• Pressivabaduse rikkumise konteksti  

• Ajakirjanikku ähvardavaid tagajärgi  

 

Iga avaldust kontrollitakse enne selle kinnitamist ja avaldamist – kui võimalik, siis 

otse ajakirjanikult, kelle õigusi rikuti või mõnest teisest usaldusväärsest allikast. 

Üheks väga oluliseks allikaks on kohalikud ajakirjanike esindusorganisatsioonid, meil 

Eesti Ajakirjanike Liit, mis on Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni täisliige. Reeglina 

peab kontrolli allikaid olema kolm.   

Seire raportite alusel analüüsib MFRR pressivabaduse olukorda Euroopa Liidu liikmes- 

ja kandidaatriikides – kes, mis olukorras ja millises ohus ajakirjanikest on. Analüüsi 

tulemused avaldatakse MFRR kodulehel kõigile kasutamiseks. Samuti teeb MFRR 

seireraportite alusel lobitööd Euroopa Liidu otsustajate seas.   

Raporti esitamise link https://www.mappingmediafreedom.org/report-it/  
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------   

Pressivabaduse Kiirabi (Media Freedom Rapid Response MFRR) on üleeuroopaline projekt, mis jälgib ajakirjandus- ja pressivabaduse rikkumisi ELi liikmes- ja 

kandidaatriikides, kogub neist teavet ja reageerib neile. MFRR pakub ajakirjanikele ja meediatöötajatele juriidilist ja praktilist tuge, teeb lobitööd ajakirjanike 

kaitseks ja jagab teavet pressivabaduse rikkumistest. Projektis töötavad Euroopa Ajakirjandus- ja  
Meediavabaduse Keskuse (European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF) juhtimisel ARTICLE 19, Euroopa Ajakirjanike  
Föderatsioon (European Federation of Journalists ,EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Leipzigi Ülikooli Rakendusinformaatika Instituut  
(Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig, InfAI), Rahvusvaheline Pressiinstituut (International Press Institute, IPI) ja Transeuroopa Balkani ja 

Kaukaasia Vaatluskeskus (CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa OBCT). Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon.   

www.mfrr.eu    

 

 

https://www.mappingmediafreedom.org/report-it/

