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Wereld Persvrijheid Dag: Nederland
zakt weg in de internationale
persvrijheid index

© Rob Vos
Amsterdam - Nederland zakt dit jaar met 22 plekken in de Persvrijheid Index van
Reporters Sans Frontières (RSF). Dit is ongekend in de geschiedenis van de RSF
Index - Nederland heeft sinds 2002 altijd in de top 10 gestaan.
Ondanks de relatief gunstige omstandigheden voor persvrijheid in Nederland, nam
agressie tegen journalisten toe in 2021. En dit wordt weerspiegelt in de index: want dit
jaar daalt Nederland van de 6e naar de 28e plek.
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Zo heeft de NOS haar logo’s verwijderd van busjes om haar werknemers te
beschermen, en werd Peter R. de Vries op klaarlichte dag vermoord. In Gelderland
werd een persfotograaf met auto en al in de greppel gekieperd; Groningse journalist
Willem Groeneveld kreeg een brandbom door zijn brievenbus. En in 2021 werden in
twee dagen tijd drie journalisten opgepakt tijdens demonstraties.
De vraag rijst of de Nederlandse aanpak voldoende bestand is tegen de groeiende
agressie tegen journalisten, en de dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. Ons
recente onderzoek naar de veiligheid van journalisten in Nederland belicht dit verder.
Op basis van interviews met meer dan twintig lokale belanghebbenden, concludeert
het rapport dat er specifieke manieren zijn om de bescherming van journalisten te
verbeteren.
“Aanbevelingen van het rapport moeten zo spoedig mogelijk in gang gezet worden,”
vindt Ruth Kronenburg, Directeur van Free Press Unlimited. “Nederland is altijd
voorloper en voorvechter geweest van persvrijheid wereldwijd. Om deze positie te
behouden moeten persvrijheid en de veiligheid van journalisten hoog op de agenda
komen te staan.”
Noot voor de redactie
Woordvoerder van Free Press Unlimited (Amsterdam):
Directeur, Ruth Kronenburg - kronenburg@freepressunlimited.org
Free Press Unlimited (FPU): 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 media professionals 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.

Free Press Unlimited is a non-profit press freedom organisation based in Amsterdam, the
Netherlands that helps local journalists in conflict areas to provide their audience with independent
news and reliable information. By supporting local media professionals, Free Press Unlimited seeks
to support the enabling of a sustainable, professional and diverse media landscape.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.
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