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Free Press Unlimited onderzoek:
subsidies noodzakelijk voor het voort-
bestaan van kwetsbare onafhankelijke
media
Over de hele wereld worstelen de media om te overleven. Samen met

mediaondersteunende organisaties onderzoeken ze nieuwe bedrijfsmodellen.

Maar veel van de aandacht in publicaties gaat uit naar modellen uit Europa of

Noord-Amerika, waardoor media in meer uitdagende omgevingen in

onzekerheid blijven. De nieuwe studie van Free Press Unlimited onderzoekt de

situatie van juist deze media en geeft aanbevelingen om hen te helpen

overleven.

Voor het onderzoek werden 84 onafhankelijke media uit 42 verschillende landen

geïnterviewd. Allemaal onafhankelijke mediaorganisaties met de missie om het

publieke belang te dienen, die opereren in repressieve staten of conflictgebieden, en /

of vanuit ballingschap. Deze media zijn sterk afhankelijk van financiering van

stichtingen en (overheids) donoren.
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Evaline Schot, Knowledge & Quality Officer bij Free Press Unlimited en

onderzoeksleider: “Media in deze uitdagende omgevingen zijn kwetsbaar, ze

worstelen om zichzelf financieel te onderhouden. In lage-inkomenslanden en landen

waar de persvrijheid in zeer slechte staat verkeerd, zijn groei of het creeren van extra

inkomstenbronnen niet eenvoudig, of zelfs bijna onmogelijk te realiseren."

Subsidies zijn de reddingsboei

Uit het onderzoek blijkt dat subsidies voor deze media van groot belang blijven,

daarnaast is er behoefte aan ondersteuning voor de ontwikkeling van

bedrijfsmodellen. Zelfs media in de relatief minder uitdagende omgevingen zullen hun

bedrijfsmodellen voortdurend moeten bijwerken.

Evaline Schot: “Er is veel flexibiliteit en veerkracht nodig om te overleven, en om in

een tijdsbestek van jaren een diverser inkomensmodel te ontwikkelen. Gedurende

deze periode is doorlopende subsidie vaak onontbeerlijk. Door basisfinanciering te

verstrekken, kunnen deze media zich concentreren op het voortzetten van hun

journalistieke werk en het professionaliseren en verbeteren van hun bedrijfsmodel."
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Poortwachters van persvrijheid

Free Press Unlimited is altijd actief geweest waar onafhankelijke media het meest

behoefte hebben aan ondersteuning. We zijn op de hoogte van de moeilijkheden

waarmee ze worden geconfronteerd als de poortwachters van persvrijheid, in landen

waar deze persvrijheid wordt onderdrukt. Dit onderstreept ook hun belang, ze zijn

vaak de enige bronnen van betrouwbare informatie in hun land. Het is daarom

essentieel dat ze de huidige financiële moeilijkheden zullen overleven, en deze studie

geeft ons de richtlijnen om hen daarbij te helpen.

Het volledige rapport is hier te vinden.
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