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 Het Humanistisch Vredesberaad heeft de prijs “Journalist voor de Vrede” voor 
2012 toegekend aan Gie Goris, hoofdredacteur van het maandblad “MO*” Mondiaal 
Nieuws. 

 Met een scherp oog, met veel rechtvaardigheidsgevoel en met een kritische pen 
informeert Gie Goris ons over situaties in gebieden waar mensen in het gedrang drei-
gen te komen. Het blad waaraan hij al jaren leiding geeft speelt een toonaangevende rol 
in het zichtbaar maken van de gevolgen die de mondialisering heeft voor de minder 
bedeelden in onze wereld. 

 In het journalistieke werk van Gie Goris vernemen wij over de te verwachten 
gevolgen van de klimaatverandering voor de vele armlastigen in het laaggelegen en 
waterrijke Bangladesh, over de pijnlijke situatie van de inheemse Bodo’s in de Indiase 
deelstaat Assam, over het vertrapte Rohingya-volk in Birma, over de werkelijke sociale 
achtergrond van de tegenstellingen tussen de roodhemden en geelhemden in Thailand, 
maar ook over de individuele zorgen van een weduwe met vier kinderen in het Afri-
kaanse Rwanda. 

 Gie Goris nodigt ons uit om mee te denken over zaken als de mogelijkheden 
voor een mondiale sociale zekerheid, maar het engagement met het wel en wee van de 
zuidelijke helft van onze aardbol neemt bij hem geen belerende vorm aan, ze uit zich 
steeds in gedegen feitenonderzoek. 

 Door de lezer geen meningen op te dringen, maar wel tot grotere betrokkenheid 
en actief meedenken te stimuleren levert Gie Goris een waardevolle bijdrage aan een 
cultuur van vrede en rechtvaardigheid, en voldoet daarmee aan het criterium voor deze 
ereprijs. 

 

*** De ereprijs voor de Journalist voor de Vrede wordt jaarlijks door het Humanistisch Vre-
desberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Ne-
derlandse taalgebied die zich onderscheiden heeft door onafhankelijke, objectieve en kritische 
berichtgeving, en aldus  bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid. 


