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Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Ngày Tự do Báo chí thế giới 

Ngày 3 tháng 5 

Ngày Tự do Báo chí thế giới là ngày Liên Hiệp Quốc dành riêng để cổ vũ và nâng cao 

nhận thức về tầm quan trọng của Tự do báo chí trên toàn thế giới. 

Mục lục 

  

 1 Lịch sử 

 2 Ngày Tự do Báo chí thế giới và các chủ đề 

 3 Tham khảo 

 4 Liên kết ngoài 

Lịch sử 

Theo đề nghị của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, ngày 

20.12.1993 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố ngày 3 tháng 5 là "Ngày Tự do Báo 

chí thế giới" (Nghị quyết số 48/432)[1][2] để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do 

báo chí và nhắc nhở các chính phủ về bổn phận phải tôn trọng và duy trì quyền tự do ngôn 

luận theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và đánh dấu ngày kỷ niệm Tuyên 

ngôn Windhoek, một tuyên ngôn về những nguyên tắc tự do báo chí do các nhà báo châu 

Phi đưa ra năm 1991. 

Các tổ chức như Phóng viên không biên giới (RSF) đã dùng ngày này để chỉ ra những biện 

pháp bạo lực và độc đoán của các nhà cầm quyền đối với báo chí, như bắt giam và giết hại 

các nhà báo. Theo tài liệu hàng năm của tổ chức "Phóng viên không biên giới" xuất bản 

ngày 3.5.2005 ở Genève thì riêng năm 2004 đã có 19 nhà báo bị giết ở Iraq. Chỉ riêng 4 

tháng đầu năm 2005 trên thế giới đã có 22 nhà báo bị giết, trong đó có 9 người ở Iraq. Vào 

ngày 1 tháng Giêng năm 2005, trên thế giới có 107 người làm việc cho các phương tiện 

truyền thông bị cầm tù, chỉ tính riêng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 26 và Cuba là 22 

người. 

UNESCO đánh dấu "Ngày Tự do Báo chí thế giới" bằng việc nhắc tới Giải Guillermo 

Cano cho Tự do Báo chí trên thế giới trao cho một cá nhân, một tổ chức hay một cơ quan 

xứng đáng, đã có đóng góp xuất sắc vào việc bảo vệ hoặc làm tăng cao quyền tự do báo 
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chí trên khắp thế giới, nhất là khi việc này được thực hiện lúc phải đối mặt với sự nguy 

hiểm. Được thiết lập năm 1997, giải này đuợc trao theo sự tiến cử của một ban giám khảo 

độc lập gồm 14 chuyên gia về tin tức. Các tên ứng viên do các tổ chức phi chính phủ quốc 

tế và địa phương đấu tranh cho tự do báo chí và các nước thành viên UNESCO đề cử. 

Giải được đặt tên như vậy để vinh danh Guillermo Cano Isaza, một nhà báo người 

Colombia đã bị ám sát ngay trước trụ sở tòa báo El Espectador của ông ở Bogotá, ngày 

17.12.1986 vì ông viết nhiều bài tố cáo tội phạm của những ông trùm ma túy đầy thế lực ở 

Colombia. 

UNESCO cũng đánh dấu ”Ngày Tự do Báo chí thế giới” mỗi năm bằng cách tập hợp các 

chuyên gia phương tiện truyền thông, các tổ chức tự do báo chí và các cơ quan Liên Hiệp 

Quốc để đánh giá tình trạng tự do báo chí trên toàn thế giới và bàn luận các giải pháp để 

giải quyết những thách thức. Mỗi hội nghị tập trung vào một chủ đề liên quan đến tự do 

báo chí, bao gồm việc quản trị tốt, việc theo dõi đua tin của phương tiện truyền thông về 

nạn khủng bố, tinh trạng các tội phạm không bị trừng phạt và vai trò của các phương tiện 

truyền thông ở các nước sau khi xảy ra chiến tranh. 

Ngày Tự do Báo chí thế giới năm 2011 2011 World Press Freedom Day celebration được 

tổ chức ở Washington, D.C., Hoa Kỳ từ ngày 1-3 tháng 5. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ 

đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí thế giới. Chủ đề của ngày này năm nay là 

"Truyền thông thế kỷ 21: Các giới hạn mới, các rào cản mới". Ngày kỷ niệm này đã khẳng 

định các nguyên tắc cơ bản của phương tiện truyền thông tự do trong thời đại kỹ thuật số - 

khả năng của các công dân nói lên ý kiến của họ và khả năng truy cập các nguồn thông tin 

độc lập khác nhau - 20 năm sau Tuyên ngôn ban đầu được đưa ra ở Windhoek, Namibia. 

Chương trình và chương trình nghị sự Ngày Tự do Báo chí thế giới 2011 có thể xem ở đây 

here. 

Các Ngày Tự do Báo chí thế giới hàng năm được UNESCO và nước chủ nhà tổ chức vào 

ngày 3 tháng 5, thường khai mạc bằng thông điệp của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc với sự 

chủ tọa của Tổng Giám đốc UNESCO và Tổng thống hay Thủ tướng nước chủ nhà. 

Ngày Tự do Báo chí thế giới và các chủ đề 

 2011 : Washington D.C., Hoa Kỳ - "Media XXI century: new frontiers, new 

barriers." 

 2010 : Brisbane, Úc - "Freedom of information: the right to know". 

 2009 : Doha, Qatar - "Dialogue, mutual understanding and reconciliation." 

 2008 : Maputo, Mozambique - "Celebrating the fundamental principles of press 

freedom." 

 2007 : Medellín, Colombia - "The United Nations and the freedom of press." 

 2006 : Colombo, Sri Lanka - "The media as drivers of change." 

 2005 : Dakar, Senegal - "Media and Good Governance". 

 2004 : Belgrade, Serbia - "Who decides how much information?". 

 2003 : Kingston, Jamaica - "The Media and Armed Conflict." 

 2002 : Manila, Philippines - "Covering the War on Global Terrorism." 

 2001 : Windhoek, Namibia - "combating racism and promoting diversity: the role 

of free press." 
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 2000 : Genève, Thụy Sĩ - "Reporting the News in a Dangerous World: The Role of 

the Media in conflict settlement, Reconciliation and peace-building." 

 1999 : Bogota, Colombia - "Turbulent Eras: Generational Perspectives on Freedom 

of the Press." 

 1998 : London, Anh - "Press Freedom is a Cornerstone of Human Rights." 

 

Tham khảo 

1. ^ Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc Verbatim Report cuộc họp 85 phiên họp 48 trang 29 

(được truy cập ngày {{{date}}}) 

2. ^ Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc Document 624 phiên họp 48 Report of the Economic 

and Social Council - Draft Decision II trang 22 ngày 17 December 1993 

Liên kết ngoài 

 Website chính thức Ngày Tự do Báo chí thế giới 

 Online Newspaper Exhibition on World Press Freedom Day 

 Official Website 

 IFEX's World Press Freedom Day Website 

 UNESCO: About World Press Freedom Day 

 Phóng viên không biên giới: đóng góp cho Tự do báo chí. Ngày Tự do Báo chí thế 

giới (tiếng Đức) 

 World Association of Newspapers: World Press Freedom Day Events Around the 

World 

 Tổ chức Tự do báo chí, Tự do báo chí quốc tế 

 WAN-Infographics với PDF-Documentation (Stand 2003) 

 World Press Freedom Day 2011 

Nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3

%AD_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
http://www.undemocracy.com/A-48-PV.85/page_29/rect_67,537_508,654
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi#cite_ref-UN_A48624_page22_2-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
http://www.undemocracy.com/A-48-624/page_22/rect_102,817_897,985
http://www.undemocracy.com/A-48-624/page_22/rect_102,817_897,985
http://www.un.org/en/events/pressfreedomday/
http://www.newsnetbd.com/wpf2008
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/homepage/
http://www.ifex.org/wpfd/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/about-the-day
http://www.reporter-ohne-grenzen.de/index.php?id=59&no_cache=1&tx_ansearchit_resOverview%5Bsection%5D=2.&tx_ansearchit_resOverview%5BsWord%5D=Internationaler%20Tag%20der%20Các
http://www.reporter-ohne-grenzen.de/index.php?id=59&no_cache=1&tx_ansearchit_resOverview%5Bsection%5D=2.&tx_ansearchit_resOverview%5BsWord%5D=Internationaler%20Tag%20der%20Các
http://www.wan-press.org/article.php3?id_article=1108&recalcul=oui
http://www.wan-press.org/article.php3?id_article=1108&recalcul=oui
http://www.beepworld.de/members/press-freedom
http://www.wan-press.org/article.php3?id_article=965&recalcul=oui
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Giải Tự Do Báo Chí Quốc tế 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Giải Tự do Báo chí Quốc tế (tiếng Anh : International Press Freedom Awards) là một 

giải thưởng được Ủy ban bảo vệ các nhà báo thành lập năm 1991 nhằm vinh danh các nhà 

báo trên khắp thế giới đã tỏ ra dũng cảm trong việc bảo vệ quyền tự do báo chí trước các 

cuộc tấn công, đe dọa hoặc bắt giam tù. Một trong các mục tiêu của giải là hướng sự chú ý 

vào các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế ở các nước có các vụ vi phạm tự 

do báo chí đặc biệt nghiêm trọng. 

Giải được trao hàng năm vào tháng 11 thường là cho 4 nhà báo có thành tích bảo vệ tự do 

báo chí. Buổi lễ trao giải được tổ chức ở thành phố New York với một bữa tiệc khoản đãi 

những người đoạt giải cùng các quan khách. 

Danh sách người đoạt giải 

2013 

-Janet Hinostroza Ecuador[1] 

-Bassem Youssef Ai Cập[1] 

- Nedim Şener Thổ Nhĩ Kỳ[1] 

-Nguyễn Văn Hải Việt Nam[1] 

2012 

-Mauri König Brasil[2] 

-Dhondup Wangchen Trung Quốc[2] 

-Azimjon Askarov Kyrgyzstan[2] 

-Mae Azango Liberia[2] 

2011 

-Mansoor Al-Jamri (Bahrain) 

-Natalya Radina (Belarus) 

-Javier Valdez Cárdenas (Mexico) 

-Umar Cheema (Pakistan) 

2010 

-Mohammad Davari (Iran) 

-Nadira Isayeva (Nga) 

-Dawit Kebede (Ethiopia) 

-Laureano Márquez (Venezuela) 
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Janet_Hinostroza&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bassem_Youssef&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nedim_%C5%9Eener&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%95_Nh%C4%A9_K%E1%BB%B3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_H%E1%BA%A3i_(blogger)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mauri_K%C3%B6nig&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://vi.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhondup_Wangchen&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Azimjon_Askarov&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mae_Azango&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mansoor_Al-Jamri
http://vi.wikipedia.org/wiki/Natalya_Radina
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Javier_Valdez_C%C3%A1rdenas&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Umar_Cheema&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammad_Davari&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nadira_Isayeva
http://vi.wikipedia.org/wiki/Dawit_Kebede
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Laureano_M%C3%A1rquez&action=edit&redlink=1
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2009 

-Mustafa Haji Abdinur (Somalia) 

-Naziha Réjiba (Tunisie) 

-Eynulla Fatullayev (Azerbaijan) 

-J. S. Tissainayagam (Sri Lanka) 

2008 

-Bilal Hussein (Iraq) 

-Danish Karokhel & Farida Nekzad (Afghanistan) 

-Andrew Mwenda (Uganda) 

-Héctor Maseda Gutiérrez (Cuba) 

2007 

-Mazhar Abbas (Pakistan) 

-Dmitry Muratov (Nga) 

-Adela Navarro Bello (Mexico) 

-Gao Qinrong (Trung quốc) 

2006 

- Jesús Abad Colorado (Colombia) 

- Jamal Amer (Yemen) 

- Madi Ceesay (Gambia) 

- Atwar Bahjat (Iraq) (truy tặng) 

2005 

- Galima Bukharbaeva (Uzbekistan) 

- Beatrice Mtetwa (Zimbabwe) 

- Lúcio Flávio Pinto (Brasil) 

- Shi Tao (Trung quốc) 

2004 

- Svetlana Kalinkina (Belarus) 

- Aung Pwint & Thaung Tun (Nyein Thit) (Myanmar) 

- Alexis Sinduhije (Burundi) 

- Paul Klebnikov (Hoa Kỳ) (truy tặng) 

2003 

- Abdul Samay Hamed (Afghanistan) 

- Aboubakr Jamai (Maroc) 

- Musa Muradov (Nga) 

- Manuel Vázquez Portal (Cuba) 

2002 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mustafa_Haji_Abdinur&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Naziha_R%C3%A9jiba
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Eynulla_Fatullayev&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=J._S._Tissainayagam&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilal_Hussein&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danish_Karokhel
http://vi.wikipedia.org/wiki/Farida_Nekzad
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Mwenda&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Maseda_Guti%C3%A9rrez
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mazhar_Abbas&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Muratov
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Adela_Navarro_Bello&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gao_Qinrong&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Abad_Colorado
http://vi.wikipedia.org/wiki/Jamal_Amer
http://vi.wikipedia.org/wiki/Madi_Ceesay
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Atwar_Bahjat&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Galima_Bukharbaeva&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Beatrice_Mtetwa&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Fl%C3%A1vio_Pinto
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Shi_Tao&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetlana_Kalinkina&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Aung_Pwint&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thaung_Tun&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Alexis_Sinduhije
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Klebnikov&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Abdul_Samay_Hamed
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Aboubakr_Jamai&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Musa_Muradov&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Manuel_V%C3%A1zquez_Portal
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- Ignacio Gómez (Colombia) 

- Tipu Sultan (Bangladesh) 

- Irina Petrushova (Kazakhstan) 

- Fesshaye Yohannes (Eritrea) 

2001 

- Jiang Weiping (Trung quốc) 

- Geoffrey Nyarota (Zimbabwe) 

- Horacio Verbitsky (Argentina) 

- Mazen Dana (Palestine) 

2000 

- Željko Kopanja (Bosna và Hercegovina) 

- Modeste Mutinga (Cộng hòa Dân chủ Congo) 

- Steven Gan (Malaysia) 

- Mashallah Shamsolvaezin (Iran) 

1999 

- Jesús Joel Díaz Hernández (Cuba) 

- Baton Haxhiu (Kosovo) 

- Jugnu Mohsin & Najam Sethi (Pakistan) 

- María Cristina Caballero (Colombia) 

1998 

- Grémah Boucar (Niger) 

- Gustavo Gorriti (Peru) 

- Goenawan Mohamad (Indonesia) 

- Pavel Sheremet (Belarus) 

- Ruth Simon (Eritrea) 

1997 

- Chris Anyanwu (Nigeria) 

- Ying Chan & Shieh Chung-liang (Hồng Kông) 

- Freedom Neruda (Bờ Biển Ngà) 

- Viktor Ivancic (Croatia) 

- Yelena Masyuk (Nga) 

1996 

- Yusuf Jameel (Ấn Độ) 

- Jesús Blancornelas (Mexico) 

- Daoud Kuttab (Palestine) 

- Oscak Isik Yurtçu, Özgür Gündem (Thổ Nhĩ Kỳ) 

1995 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignacio_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tippu_Sultan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Irina_Petrushova
http://vi.wikipedia.org/wiki/Fesshaye_Yohannes
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiang_Weiping&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoffrey_Nyarota&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Horacio_Verbitsky&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mazen_Dana
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeljko_Kopanja
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Modeste_Mutinga&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Steven_Gan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mashallah_Shamsolvaezin&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jes%C3%BAs_Joel_D%C3%ADaz_Hern%C3%A1ndez&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Baton_Haxhiu&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jugnu_Mohsin&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Najam_Sethi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Cristina_Caballero&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A9mah_Boucar&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Gorriti
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Goenawan_Mohamad&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavel_Sheremet&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ruth_Simon
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chris_Anyanwu
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ying_Chan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Shieh_Chung-liang&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Freedom_Neruda&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Viktor_Ivancic&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Yelena_Masyuk
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf_Jameel&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Blancornelas
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Daoud_Kuttab&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscak_Isik_Yurt%C3%A7u&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96zg%C3%BCr_G%C3%BCndem&action=edit&redlink=1
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- Yevgeny Kiselyov (Nga) 

- José Rubén Zamora Marroquín, Siglo Veintiuno (Guatemala) 

- Fred M’membe (Zambia) 

- Ahmad Taufik (Indonesia) 

- Veronica Guerin (Ireland) 

1994 

- Iqbal Athas (Sri Lanka) 

- Aziz Nesin (Thổ Nhĩ Kỳ) 

- Yndamiro Restano (Cuba) 

- Daisy Li Yuet-Wah (Hồng Kông) 

- Navidi Vakhsh (Tajikistan) (truy tặng) 

1993 

- Omar Belhouchet (Algerie) 

- Đoàn Viết Hoạt (Việt Nam) 

- Nosa Igiebor (Nigeria) 

- Veran Matic (Serbia) 

- Ricardo Uceda (Peru) 

1992 

- David Kaplan (Hoa Kỳ) 

- Muhammad Al-Saqr (Kuwait) 

- Sony Esteus (Haiti) 

- Gwendolyn Lister (Namibia) 

- Thepchai Yong (Thái Lan) 

1991 

- Pius Njawé (Cameroon) 

- Wang Juntao[1] & Chen Ziming (Trung quốc) 

- Bill Foley & Cary Vaughan (Hoa Kỳ) 

- Tatyana Mitkova (Liên Xô cũ) 

- Byron Barrera (Guatemala) 

Tham khảo 

1. ^ a ă â b “CPJ International Press Freedom Awards 2013”. Committee to Protect Journalists. Truy cập 

ngày 6 tháng 10 năm 2013. 

2. ^ a ă â b “CPJ International Press Freedom Awards 2011”. Committee to Protect Journalists. Bản gốc 

lưu trữ ngày 22 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2012. 

Liên kết ngoài 

 CPJ website 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Yevgeny_Kiselyov&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Rub%C3%A9n_Zamora_Marroqu%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_Veintiuno&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Fred_M%E2%80%99membe&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmad_Taufik&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Veronica_Guerin&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Athas
http://vi.wikipedia.org/wiki/Aziz_Nesin
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Yndamiro_Restano&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisy_Li_Yuet-Wah&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Navidi_Vakhsh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Omar_Belhouchet&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90o%C3%A0n_Vi%E1%BA%BFt_Ho%E1%BA%A1t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nosa_Igiebor&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Veran_Matic&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Uceda&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Al-Saqr&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_Esteus&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gwendolyn_Lister&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thepchai_Yong&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Pius_Njaw%C3%A9
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrest_and_trial_of_Chen_Ziming_and_Wang_Juntao&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrest_and_trial_of_Chen_Ziming_and_Wang_Juntao&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrest_and_trial_of_Chen_Ziming_and_Wang_Juntao&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Foley&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cary_Vaughan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Mitkova
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Byron_Barrera&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_ref-2013_awards_1-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_ref-2013_awards_1-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_ref-2013_awards_1-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_ref-2013_awards_1-3
http://www.cpj.org/awards/2013/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_ref-2012_awards_2-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_ref-2012_awards_2-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_ref-2012_awards_2-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_T%E1%BB%B1_do_B%C3%A1o_ch%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_ref-2012_awards_2-3
http://www.webcitation.org/6As7WSZve
http://cpj.org/awards/2012/
http://www.cpj.org/awards06/post_awards_release_06.html/
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3 nhà báo, blogger Việt Nam được Tổ 
Chức Ký Giả Không Biên Giới (RSF) vinh 

danh 'Anh Hùng Thông Tin' 
Hoài Hương-VOA 

30.04.2014 

 

 

Tổ chức Ký giả Không biên giới lần đầu tiên công bố danh sách của '100 Anh Hùng 

Thông Tin' nhân Ngày Tự Do Báo Chí Thế giới 3 tháng 5, 2014. Trong số các anh 

hùng thông tin được vinh danh có 3 người Việt Nam. 

 

Nhà báo Antôn Lê Ngọc Thanh là một Linh mục Công giáo. Bắt đầu tường trình tin 

tức cho Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam từ những năm 1990, Linh mục Thanh 

đã gặp nhiều rắc rối với nhà chức trách. Ông bị bắt và bị thẩm vấn khi đang trên 

đường tới Bạc Liêu, nơi mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu để phản đối việc con 

gái bà bị đưa ra xét xử. Linh mục Thanh lại bị bắt hồi năm ngoái trong một cuộc biểu 

tình để ủng hộ blogger Đinh Nhật Uy. Ông bị theo dõi thường trực và thường xuyên bị 

ngăn chặn, cấm không được tường trình về các vụ vi phạm nhân quyền mà ông đã 

chứng kiến. 

   

 

Blogger Trương Duy Nhất bị truy tố vì cho đăng những bài viết mà giới hữu trách gọi là 'xuyên tạc đảng Cộng 

Sản'. Ông bị tuyên án 2 năm tù sau phiên xử nửa ngày tại Đà Nẵng ngày 4/3/2014. 

http://www.voatiengviet.com/author/10089.html
http://gdb.voanews.com/E21AB6ED-DF22-4EB6-A2A4-A5C70DCACEB2_mw1024_n_s.jpg
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Người Việt Nam thứ nhì được Tổ chức Ký giả Không biên giới vinh danh trong danh 

sách Anh Hùng Thông Tin là Blogger Trương Duy Nhất, chủ nhân trang blog 'Một 

góc nhìn khác'. Ông Nhất trước đây cộng tác với nhật báo Đại Đoàn Kết, nhưng tới 

năm 2010, ông từ chức vì không muốn tiếp tục cộng tác với truyền thông nhà nước. 

Trong khoảng 3 năm, Blogger Trương Duy Nhất đã tải lên mạng 1.000 bài viết, đa số 

là do ông viết. Cuối cùng vào tháng Năm 2013, blogger Trương Duy Nhất bị bắt và bị 

tuyên án hai năm tù liên quan tới 12 bài viết chỉ trích nhà nước gay gắt nhất. 

 

7 tháng trước khi bị bắt, ông Trương Duy Nhất viết 'Tôi không phải là một tội phạm 

hay một kẻ phản động. Không nên dùng gông cùm và súng ống để tấn công các 

blogger đã hy sinh lợi ích cá nhân để duy trì những trang blog thẳng thắn phản biện 

để tiếp tay thay đổi đảng và nhân dân'. 

 

Người Việt Nam thứ ba được vinh danh là nhà báo Phạm Chí Dũng. Ông từng làm 

cán bộ Ban An ninh Nội Chính Thành Ủy TPHCM, và đã có thời gian làm phụ tá cho 

ông Trương Tấn Sang, trước khi ông Sang lên nắm chức Chủ tịch nước vào năm 

2011. 

   

 

 

Nhà báo Phạm Chí Dũng từng bắt giữ về tội danh 'âm mưu lật đổ chính phủ và tuyên truyền chống chính phủ' vào 

tháng Bảy năm 2012, vì những bài viết chỉ trích nạn tham nhũng và những khiếm khuyết trong bộ máy chính 

quyền. 

 

Nhà báo Phạm Chí Dũng, cũng là một Tiến sĩ Kinh tế bị bắt giữ về tội danh 'âm mưu 

lật đổ chính phủ và tuyên truyền chống chính phủ' vào tháng Bảy năm 2012, vì những 

bài viết chỉ trích nạn tham nhũng và những khiếm khuyết trong bộ máy chính quyền, 

tuy nhiên vụ án không được tiến hành và ông được trả tự do 7 tháng sau đó. 

 

Nói chuyện với Ban Việt Ngữ Đài VOA, Nhà báo Phạm Chí Dũng chia sẻ cảm nghĩ 

http://gdb.voanews.com/F57911EF-1832-4E5B-BC2E-C121B0A62C7A_mw1024_n_s.jpg
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của ông, sau khi nhận được tin ông và blogger Trương Duy Nhất, cùng Linh mục Lê 

Ngọc Thanh được RSF vinh danh là 'Anh Hùng Thông Tin'. 

  

“Sáng nay một số anh em trong Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam cũng chúc 

mừng tôi, và tôi nghĩ ngay tới Trương Duy Nhất còn đang nằm trong tù. Tình trạng 

của tôi thì tôi nói với mọi người rằng nói gì thì nói, một trong những tiêu chí đánh giá 

một nhà báo có vững tâm, vững chãi và có đóng góp được nhiều cho xã hội hay 

không chính là việc anh ta ở trong tù, và ở trong tù bao lâu. Điều đó mới xứng đáng 

nhất để có thể đánh giá bản lĩnh của một người làm báo. Và tôi nghĩ ngay tới Điếu 

Cày Nguyễn văn Hải, đó là người xứng đáng nhất vẫn còn nằm trong nhà tù chế độ. 

Anh đã nằm ròng rã như vậy là 6 năm rồi, mặc dù có thể một số người đánh giá là 

Điếu Cày không phải là một nhà báo thực thụ, cũng không phải là người viết nhiều, 

nhưng mà với tôi thì anh chính là một nhà báo. Là một nhà báo đầu tiên anh phải giữ 

cái tâm, và thứ hai, đó là thể hiện sức thu hút, sức tập hợp đối với số đông quần 

chúng. Đó chính là hiệu ứng dư luận và dư luận xã hội, cho nên xã hội và một nhà 

báo có thể tạo ra được.Tổ chức Phóng viên Không biên giới cũng đã không ít lần vinh 

danh đối với Điếu Cày và một số nhà báo sau này, cho nên cảm giác của tôi rất đơn 

giản thôi, là tôi nghĩ tới những người còn đang nằm trong nhà tù. Tôi nghĩ rằng họ cần 

được trả tự do càng sớm càng tốt, và càng được vinh danh càng sớm càng tốt.”  

Tôi nghĩ tới Điếu Cày Nguyễn văn Hải, đó là người xứng đáng nhất 
vẫn còn nằm trong nhà tù chế độ. Anh đã nằm ròng rã như vậy là 6 

năm rồi, mặc dù có thể một số người đánh giá là Điếu Cày không 
phải là một nhà báo thực thụ, cũng không phải là người viết nhiều, 

nhưng với tôi thì anh chính là một nhà báo. 

Nhà báo Phạm Chí Dũng. 

 

Trong một thông cáo báo chí công bố hôm 29 tháng Tư, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) 

ra thông cáo, nêu tên 10 nhà báo của nhiều quốc gia cần được trả tự do ngay lập tức. 

Điếu Cày Nguyễn văn Hải cũng có tên trong 3 nhà báo đứng đầu danh sách này. 

Thông cáo của CPJ nói rằng trong lần thăm nuôi mới nhất, blogger Điếu Cày nói 

năng và đi lại vô cùng khó khăn. Cùng với blogger Điếu Cày, hai nhà báo kia là biên 

tập viên người Uzbek Muhammad Bek janov, đã bị cầm tù 15 năm, một trong các nhà 

báo bị giam cầm lâu nhất trên thế giới, và phóng viên nổi tiếng người Iran, Siamak 

Ghaderi, người đã bị đánh đập tàn bạo trong khi bị câu lưu. 

 

Ủy ban Bảo vệ Ký giả cũng phát động chiến dịch đòi trả tự do cho 10 nhà báo trong 

danh sách công bố hôm qua. Giám đốc Điều hành CPJ Joel Simon nói: 

 

“Những xã hội bất khoan dung, đàn áp dân sử dụng cái nhãn“khủng bố” để trấn áp 

tinh thần, bắt giữ và tống giam các nhà báo. Trong Ngày Tự do Báo chí Thế giới, 
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chúng ta phải tập hợp lại trong tư cách là những công dân toàn cầu, chia sẻ những 

câu chuyện về những cá nhân can trường này, và kêu gọi các chính quyền đàn áp 

hãy phóng thích tất cả các nhà báo ra khỏi nhà tù.” 

 

Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã thu thập tài liệu cho thấy những vụ bỏ tù nhà báo đã tăng từ 

năm 2000, một năm trước các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 nhắm vào 

Hoa Kỳ, biến cố này đã dẫn tới việc củng cố và nới rộng các luật chống khủng bố và 

việc siết chặt các luật về an ninh quốc gia. Chính quyền nhiều nước đã lợi dụng các 

luật lệ về an ninh nội địa để bịt miệng các nhà báo chỉ trích họ, hay tường trình về 

những vấn đề nhạy cảm. 

 

Trong số 211 nhà báo đang bị cầm tù trong cuộc khảo sát mới nhất của Ủy ban Bảo 

vệ Ký giả vào cuối năm 2013, 124 người, tức 60%, bị bỏ tù về những tội danh chống 

chính quyền, nhiều hơn bất cứ tội danh nào khác. 

 

Trang mạng của CPJ hôm 10 tháng Tư nhắc đến cái chết của nhà giáo Đinh Đăng 

Định không lâu sau khi được trả tự do. CPJ nói rằng với cái chết của nhà giáo này, 

hiện còn ít nhất 17 nhà báo bị cầm tù tại Việt Nam. Trung Quốc và Iran đứng đầu 

bảng các quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất, Việt Nam là quốc gia đứng hạng 5 kể từ 

cuối bảng, chỉ trước Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Eritrea. 

 

Với danh sách 100 vị anh hùng thông tin mới phổ biến, Tổ chức Ký giả Không biên 

giới nói rằng bằng tính quả cảm và những hoạt động tích cực của họ, các anh hùng 

thông tin đã giúp cổ vũ quyền tự do đã được ghi trong điều 19 của Tuyên ngôn Quốc 

tế Nhân quyền, đó là quyền tự do được tìm, nhận và phát tán thông tin và ý kiến 

thông qua bất cứ phương tiện truyền thông nào, bất chấp ranh giới. 

   

Hoài Hương 

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/ba-nha-bao-blogger-viet-duoc-vinh-

danh-anh-hung-thong-tin/1904444.html 
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