
MARÍA RESSA 
María Angelita Ressa naceu en 1963 en Manila, Filipinas. Á morte do seu pai, 

acontecida cando ela era unha bebé, a súa nai marchou aos EEUU para traballar, 

deixando as súas fillas baixo o coidado duns familiares. Cando María ten dez anos, 

toda a familia marcha a EEUU. 

Ao rematar a Secundaria, estudou na Universidade de Princenton e logo obtivo unha 

bolsa Fulbright para cursar un Mestrado de Xornalismo na Universidade de Filipinas. 

Alí comeza a traballar como xornalista para a CNN, traballo que realiza durante vinte 

anos, primeiro na delegación de Manila e máis tarde en Yakarta, onde se especializou 

en xornalismo de investigación con traballos sobre a influenza do terrorismo no 

Sudeste Asiático. Entre 2004-2010 foi directora de informativos na canle de televisión 

máis importante de Filipinas. 

No ano 2012 xunto a outras dúas xornalistas, Ressa fundou o medio de comunicación 

dixital Rappler, que se converteu nun dos máis influentes do país. Ademais de 

especializarse en xornalismo de investigación, o seu portal foi o primeiro de Filipinas 

en incluír contido multimedia, interacción en redes sociais e verificación de feitos. 

Desde Rappler, Ressa lanzou reportaxes revelando os abusos e as malas políticas 

do presidente Duterte, sobre todo con respecto á súa política contra as drogas, a súa 

misoxinia e os abusos dos seus colaboradores. Todo isto provocou un enfrontamento 

directo entre o mandatario e Ressa e en 2018 o goberno filipino tratou de revocarlle 

a licencia de medio de comunicación baixo a acusación de ter accionariado 

estranxeiro, algo prohibido no país. Este caso foi denunciado como un ataque á 

liberdade de prensa por organismos internacionais como Amnistía Internacional ou 

Human Rights Watch. 

No ano 2021 María Ressa foi galardoada co Premio Nobel da Paz polos seus 

esforzos para salvagardar a liberdade de expresión do seu país. Como se atopaba 

mergullada en varios procesos xudiciais, precisou autorización para saír de Filipinas 

e a Corte de Apelacións permitiulle acudir a Oslo entre o 8 e o 13 de decembro de 

2021 para recoller o Premio. 

María Ressa é unha xornalista comprometida coa verdade que usa a liberdade de 

expresión para expoñer o abuso de poder, o uso da violencia e o crecente 

autoritarismo no seu país natal, Filipinas. 
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