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Pressmeddelande      Stockholm, 31 oktober 2016 

 
Chefredaktören för Right Livelihood-pristagaren 2016 
Cumhuriyet gripen av turkisk polis 
Chefredaktören för Cumhuriyet, Murat Sabuncu, och kolumnisten Güray Öz har gripits av 
turkisk polis. Cumhuriyet är berömd för sin grävande journalistik och tilldelades nyligen Right 
Livelihood-priset 2016. 

– Det senaste tillslaget mot årets Right Livelihood-pristagare Cumhuriyet visar återigen att 
yttrandefriheten är under attack i Turkiet. Regimen drar sig inte för att försöka tysta 
oliktänkande och de demokratiska fri- och rättigheterna i landet försvagas kontinuerligt. Vi 
kräver att samtliga Cumhuriyets medarbetare omedelbart släpps och att myndigheterna 
slutar trakassera journalister, säger Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood-stiftelsen. 

Cumhuriyet får Right Livelihood-priset 2016 ‘för dess orädda och undersökande journalistik 
samt principfasta försvar av yttrandefriheten under tider av förtryck, censur, 
frihetsberövanden och dödshot’. Årets övriga pristagare är: Mozn Hassan och Nazra for 
Feminist Studies (Egypten), Svetlana Gannushkina (Ryssland) samt Syria Civil Defence (”Vita 
hjälmarna”, Syrien). Prisutdelningen sker på Vasamuseet i Stockholm den 25 november. 

– Trots stora personliga risker håller Cumhuriyet yttrandefrihetens fana högt i Turkiet under 
en väldigt kritisk tid för landet och dess invånare. Genom att tilldela Cumhuriyet Right 
Livelihood-priset vill vi hylla tidningens hängivna undersökande journalistik och understryka 
deras avgörande betydelse för pressfriheten i Turkiet och vår omvärld, säger Ole von 
Uexkull. 

Cumhuriyet, en av Turkiets äldsta tidningar, gör inte avkall på principen om 
opartiskhet. Tidningens medarbetare har tagit stora personliga risker och utsatts för både 
mord och fängelsestraff på grund av rapporteringen om mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
sekularism och miljöfrågor. Under en tid när hotet mot yttrandefriheten i Turkiet 
växer skapar Cumhuriyet uppmärksamhet kring angelägna frågor, såväl nationellt som 
internationellt. Vikten av att demokratins röst på detta sätt försvaras kan inte underskattas.  

– Right Livelihood-priset, som ges till de som kämpar för att göra världen bättre, betyder 
mycket för oss. Utan våra läsare skulle vi inte ha fått det här priset. Vi är fortsatt den turkiska 
dagstidning som har störst fokus på mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, 
yttrandefrihet och sekularism, sade Orphan Enric, ordförande för Cumhuriyet-stiftelsen, i 
samband med tillkännagivandet av att tidningen tilldelats Right Livelihood-priset. 

– Våra skribenter har mördats, satts i fängelse och attackerats på grund av sitt arbete. Vi har 
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gått igenom statskupper, försök till statskupper och militäraundantagstillstånd, men vi har 
aldrig låtit detta begränsa våra läsares rätt till information, fortsatte Orhan Erinc. 

Häromdagen publicerade Right Livelihood-stiftelsen en lång intervju med Orhan Erinc med 
anledning av att det gått 100 dagar sedan det kuppförsöket i Turkiet. 

För mer information, vänligen kontakta: 	

Johannes Mosskin, Communications Manager, mobil: +46 70 437 11 48, e-post 
johannes@rightlivelihood.org,  

Foto- och filmmaterial med hög upplösning finns att hämta här: 
www.rightlivelihood.org/2016  

 
Om Right Livelihood-priset 

Right Livelihood-priset hedrar och stöttar modiga människor och organisationer som på ett 
visionärt och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem. Det grundades 1980 och 
kallas ofta det ”Alternativa Nobelpriset”. Hittills har 166 pristagare från 68 länder hedrats för 
sina insatser. Utöver den årliga prisutdelningen stöttar Right Livelihood-stiftelsen alla sina 
pristagare, särskilt de som på olika sätt hotas för sina viktiga insatser.  

Cumhuriyet är den tredje Right Livelihood-pristagaren frånTurkiet. Tidigare har Birsel Lemke 
(2000) och Hayrettin Karaca (2012) tilldelats priset. 

 

 
 

 


