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Bästa miljöjournalisten får
Änglamarkspriset 2006
Nu är det dags att nominera kandidater till Sveriges största miljöpris 
Änglamarkspriset. Det är femte gången som Coop utlyser ut sitt stora
miljöpris med ett stipendium på 100 000 kronor. Årets tema är: Vem skriver
bäst om natur och miljö? I år utlyser Coop också Lilla Änglamarkspriset för
femteklassare. Änglamarkspriset syftar till att ge välförtjänt uppmärksamhet
och uppmuntran till personer som gör förtjänstfulla insatser för miljön.
Änglamarkspriset 2006 ska gå till en person som gjort ett framstående
journalistiskt arbete inom miljöområdet.  Miljöjournalister och andra som
skriver för att uppmärksamma miljöproblemen skapar engagemang, folkbildar
och sprider kunskap om miljöfrågor. De lyfter fram de goda exemplen och gör
djuplodande granskningar av företag, makthavare eller myndigheter. Det
skrivna ordet är en maktfaktor som driver på utvecklingen mot ett mer
hållbart samhälle och det vill vi uppmärksamma och uppmuntra, säger Malin
Forkman ansvarig för Änglamark på Coop. Tävlingsbidraget ska vara
publicerat under perioden 1 januari 2005 till 1 mars 2006. Artikeln, essän
eller texten ska vara skriven på svenska och vara tryckt i media som utges i
Sverige. Journalistisk säkerhet och finess, samt genomslag är vägledande
kriterier för juryn. 7 mars är sista nomineringsdag. Nominera görs enklast på
www.coop.se. Prisutdelningen sker den 2 juni i Stockholms stadshus i
samband med firandet av Världsmiljödagen. Lilla Änglamarkspriset I år
utlyser Coop också Lilla Änglamarkspriset. Tävlingen vänder sig till
femteklassare och går ut på att deltagarna ska vara unga journalister och gör
en intervju med den person som de tycker kan mycket om ekologisk mat,
miljö och hälsa. Eleverna ska enskilt eller i grupp göra intervjun, skriva ett
reportage och samt illustrera den intervjun på valfritt sätt. Intervjun kan
göras på både på riktigt eller som en påhittad intervju.  Dagens unga är
både morgondagens beslutfattare och konsumenter. Deras framtid påverkas
också i allra högsta grad av de beslut som vi vuxna idag tar. Vi vill uppmuntra
alla att ifrågasätta och komma med idéer hur man kan välja och agera för att
bidra till en bättre miljö i stort och i smått, säger Malin Forkman. Om

Änglamarkspriset Coop startade Änglamarkspriset 2002 för att uppmuntra
och lyfta fram goda initiativ inom miljö och ekologi. Juryn består av Hans
Alfredson, Märta-Stina Danielsson, Sven-Bertil Taube, samt flera miljökunniga
personer som Coop utser. I år är natur- och miljöjournalisten Bo Landin ny i
juryn. Tidigare vinnare av stipendiet på 100 000 kronor är: Stiftelsen
Ekocentrum i Göteborg, Fältstationen Rördrommens , Eskilstuna-Strängnäs,
Skogs och naturkämpen Anders Delin, Järbo i Gästrikland Birgitta Sandström
Lagerkrantz, projektledare för miljöprojekt kopplat till trädgård, mat och
transport, Stockholm. Ordet Änglamark uppfanns av Hasse och Tage
tillsammans med Evert Taube till filmen Äppelkriget. Idag bärs namnet av
varor som odlats ekologiskt och producerats med miljöanpassade metoder.
Ytterligare upplysningar Malin Forkman, 08-743 20 53, 070-643 15 22 Mikael
Robertsson, 08-743 15 09, 070-643 18 59 Coops pressjour, 08-743 23 33
Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum,
Coop Extra Coop Konsum och Coop Nära med visionen att skapa en bättre
och tryggare vardag genom lönsamma, medlemsägda butiker. Coop Sverige
är en del av Nordens största dagligvaruföretag Coop Norden som ägs av
konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark och Danmark.

