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Felhívás
Fiatal újságírók, fotósok, videósok számára hirdetett versenyt az Európa Tanács 2009.
szeptember 1-jén „Európa több, mint gondolnád” címmel nyolc díj elnyerésére.
A díjat az Európa Tanács és a European Youth Press, a fiatal média alkotók legkiterjettebb
európai hálózata közösen alapította.
Az Európa Tanács 60 éves tevékenysége során az emberi jogok, a demokrácia és a
jogállamiság védelmezőjeként vált ismertté. De természetesen ez nem minden. A szervezet
sokat tesz a halálbüntetés megszüntetése, a kisebbségi nyelvek védelme, a gazdasági és
szociális jogok kiterjesztése, a gyógyszerek minőségének biztosítása, valamint a
diszkrimináció minden formájának eltörlése érdekében.
Azt szeretnénk, hogy a velünk egyforma elveket valló újságírók, fotósok, videósok ne csak
azokat a címlap-aktualitásokat lássák meg, amelyek túlságosan uralják az európai
közgondolkodást, mint például az állami irányítás kérdései vagy a nemzetközi pénzügyek, a
kereskedelmi egyezmények, hanem vegyék észre mindezek mögött Európát, amely gyakran
rejtve marad a kérdések hátterében.
A versennyel kihívást szeretnénk teremteni a fiatal médiaszakemberek számára annak
érdekében, hogy szakítsanak a sztereotípiákkal és az Európáról eddig kialakított
elképzelésekkel, és azt mutassák be, amit Európa valójában képvisel, hogy mit is jelent
európainak lenni a XXI. században.
A díjra az Európa Tanács tagállamainak polgárai pályázhatnak, a legfontosabb kitétel, hogy
a pályázónak 18 és 27 év közötti életkorúnak kell lennie.
A pályamunkák beadási határideje 2009. december 1.
Az első nyolc helyezett kihirdetésére 2009 decemberében kerül sor. Mind a négy kategória
első helyezettje egy négynapos látogatást nyer Strasbourgba, és ott részt vehet az Európa
Tanács Parlamenti Közgyűlésének ülésén 2010. január 26-30. között.
A verseny díjai:
Két díjat adunk ki négy kategóriában: írott újságírás, rádiós újságírás, fotózás, videográfia:

1.

díj: Strasbourgi látogatás, részvétel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének ülésén
2010. január 26-30. között. A látogatás minden költségét az Európa Tanács fedezi.
2. díj: Adobe szoftvercsomag.
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