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Ideea inițială
Echipa din spatele Să fie lumină și-a propus să realizeze o platformă online pe care
să fie publicate, pe o perioadă de doi ani, începând cu octombrie 2017, investigații
și reportaje multimedia despre cultele religioase din România. În acest scop au fost
aduși împreună nouă reporteri de la patru platforme media independente
importante – Dela0.ro, Centrul de Investigații Media, Decât o Revistă, Casa
Jurnalistului.
În perioada cu privire la care se face raportarea au fost publicate 17 materiale, iar în
prezent (la momentul întocmirii acestui raport), pe platformă sunt aproximativ 30
de materiale de investigație.

Rezultate
Principalul obiectiv al proiectului a fost dezvoltarea unei platforme online pe
care să fie publicate, vreme de doi ani, investigații și reportaje multimedia
despre cultele religioase din România. Despre toate.
În primele 4 luni de la startul proiectului, au fost documentate și publicate
primele nouă materiale. În luna octombrie 2017 au fost trei investigații despre
„buzunarul secret”, un mecanism mai puțin cunoscut prin care bani publici
ajung la cultele din România, dar și despre afacerea „pelerinajul” din Voluntari.
În noiembrie au fost publicate alte două investigații ce țin de Episcopia
Severinului, două reportaje despre abuzurile din interiorul Martorilor lui Iehova
și un reportaj video despre cea mai valoroasă bibliotecă ortodoxă. De
asemenea, cu sprijinul primit de la Fondul pentru Democrație a fost documentat
și reportajul despre pelerinaje publicat în luna decembrie, dar și reportajul
despre credința Baha’i.

O parte dintre materialele Să fie lumină:
Buzunarul secret al sutanei - https://bit.ly/2jlJ7Qs
Afacerea „Pelerinajul” - https://bit.ly/2FzJwYi
Statul cel milostiv - https://bit.ly/2ieTi8C
Semnează și nu cerceta - https://bit.ly/2DpKENf
Slujitorii lui Nicodim - https://bit.ly/2DpKsO1
Prizonierii lui Iehova - https://bit.ly/2lkSoc3
Nimic nu e mai presus de Biblie - https://bit.ly/2zWC3mQ
Tezaurul de la Antim - https://bit.ly/2FzOCnq
Sfinți contra arginți - https://bit.ly/2CiK70w
Semințele lui Baha’u’llah - https://bit.ly/2HJ26TN
Materialele rezultate în urma investigațiilor jurnalistice făcute de echipa Să fie
lumină au fost promovate și pe paginile de Facebook
Să fie lumină: https://www.facebook.com/safielumina.ro/?ref=br_rs
și Dela0.ro: https://www.facebook.com/Dela0.ro/?ref=bookmarks

Concluzii
În continuarea demersului jurnalistic, echipa a început să lucreze la o hartă
interactivă capabilă să cartografieze, pe județe, sumele alocate de stat cultelor
religioase. Echipa își dorește ca harta să fie funcțională cât de curând, însă va fi o
muncă titanică, întrucât vorbim de peste 3000 de solicitări în baza Legii 544/2001
care vor trebui trimise.
Vlad Stoicescu a câștigat deja locul I la Editors Lab cu un prototip al hărții pentru
Să fie lumină.
Feedback din partea beneficiarilor:

Prin suportul financiar oferit de Fondul pentru Democrație putem practic să ne
facem munca. Putem să ieșim pe teren să documentăm, putem să consultăm tot
felul de baze de date, putem să ne suim în mașină sau în tren pentru subiectele din
afara Capitalei. Putem face jurnalism.
Mulțumim pentru sprijin și pentru că ați înțeles că e nevoie să și plătești pentru
jurnalismul de calitate. Acesta e un mare câștig.
Detalii pe larg despre acest proiect se găsesc pe siteul Fondul pentru
Democrație www.fondulpentrudemocratie.ro, în secțiunea <Proiecte
selectate>.

