Mr Eva Meillo prijs

Aankondiging
De Mr Eva Meillo prijs voor objectieve en
informatieve berichtgeving over het werk
van het Openbaar Ministerie, wordt voor
het eerst uitgereikt te Amsterdam in

2011, het jaar waarin het
Openbaar Ministerie 200 jaar bestaat

Inzendingen naar
Mr Eva Meillo Stichting
Postbus 14542
1001 la Amsterdam

Mr Eva Meillo prijs
Deze prijs is ingesteld ter herinnering aan ofﬁ cier van justitie Eva Meillo.
Mr Eva Meillo was werkzaam bij het Openbaar Ministerie toen een
noodlottig ongeval op 30 november 2008 een abrupt einde aan haar leven
maakte.
Eva was er trots op deel uit te maken van het Openbaar Ministerie en
heeft daar met grote inzet gewerkt. Ze betreurde het dat de berichtgeving
over het werk van het OM in meerdere opzichten beperkt was.
De Mr Eva Meillo prijs is ingesteld om hierin verbetering te brengen.
Het bestuur van de Mr Eva Meillo Stichting is op zoek naar een
persoon of groep, die door middel van een journalistieke en/of
populair-wetenschappelijke publicatie, een televisiedocumentaire,
dramaserie, teleﬁ lm of toneelstuk, laat zien hoe het om functioneert en wat de maatschappelijke betekenis van het om in de praktijk is. De inzending moet het werk van het om inzichtelijk maken
voor een breed publiek.
Wij willen met deze prijs de schrijvende pers en de audiovisuele
media stimuleren om de organisatie van het Openbaar Ministerie
en de mensen die daarin werkzaam zijn, op een onderzoekende,
structurele en kritische manier te belichten.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en wordt voor
de eerste keer uitgereikt in Amsterdam in 2011, het jaar waarin het
Openbaar Ministerie 200 jaar bestaat.
Kandidaten kunnen hun inzendingen sturen naar:
Mr Eva Meillo Stichting
Postbus 14542
1001 la Amsterdam
Wij ontvangen ook graag voordrachten voor kandidaten en roepen
u op mensen in uw omgeving attent te maken op deze prijs.
De jury bestaat uit Prof.dr. Paul Schnabel (voorzitter), Mevr. Magda
Berndsen, Prof.dr.Ybo Buruma, Mw Mr. Laetitia Grifﬁ th, Mr.dr. Dirk
van der Landen en Mr. Leo de Wit.
Voor meer informatie: www.mrevameilloprijs.nl. Ook als u vragen
of suggesties heeft horen wij dat graag: info@mrevameilloprijs.nl.

