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Rapport bevestigd: steeds onveiliger
voor journalisten in Nederland

De veiligheid van journalisten in Nederland gaat verder achteruit,
zowel online als offline, stelt het internationale rapport van de
Media Freedom Rapid Response coalitie. Tijdens een
persconferentie in Den Haag worden de resultaten en
aanbevelingen besproken, met een panel bestaande uit Thomas
Bruning, Paul Vugts en een afgevaardigde van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De zorgen over de agressie tegen journalisten nemen al een aantal jaar toe. 82% van
Nederlandse journalisten is geconfronteerd met agressie of intimidatie in 2020, de
NOS verwijderde haar logo's van busjes om haar werknemers te beschermen, en
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Peter R. de Vries werd op klaarlichte dag vermoord. De staat van de persvrijheid in
Nederland krijgt daardoor ook steeds meer internationale aandacht.
Om hier meer duiding aan te geven, heeft Free Press Unlimited de leiding genomen in
een internationale onderzoeksmissie. Als onderdeel van de internationale missie zijn
de MFRR-partners in gesprek gegaan met journalisten en hoofdredacteuren,
beleidsmakers, politie, experts, en Kamerleden.
Op 13 april om 15.30 zal het rapport in een internationale persconferentie worden
gepresenteerd. Journalisten en andere geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.
Praktische informatie
Waar: Nieuwspoort Den Haag, of online
Wanneer: 13 april, 15.30-16.30 uur
Registratie
Voor zowel fysieke als online deelname is registratie vereist.
Om te registreren klik hier.
Wilt u het rapport alvast onder embargo in zien? Vraag deze aan door een mail
te sturen naar nauta@freepressunlimited.org.

Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Mensen hebben die
informatie nodig om invloed uit te oefenen op hun levensomstandigheden en de juiste beslissingen
te nemen. Persvrijheid en vrijheid van informatie zijn daarbij onmisbaar. Daarom ondersteunt Free
Press Unlimited lokale mediaprofessionals en journalisten, vooral in landen met beperkte
(pers)vrijheid. Zij staan dichtbij hun publiek en zijn de beste garantie voor een duurzaam,
professioneel en divers medialandschap. We stellen ze in staat om mensen toegang te geven tot de
informatie die hen helpt te overleven, zichzelf te ontwikkelen en waarmee ze hun overheden kunnen
controleren.
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