Geef het vrije woord
een stem, ook als u er zelf
niet meer bent
Doneren, schenken en nalaten aan Free Press Unlimited

Waarom
moeten we ons
inzetten voor
onafhankelijke
en vrije pers
wereldwijd?
Voor ons is het vanzelfsprekend om vrije toegang te hebben tot
betrouwbare informatie. Om te kunnen kiezen welke nieuwszender
we volgen. Om vrije toegang te hebben tot ongecensureerd
internet. En dat is belangrijk. Betrouwbare informatie draagt bij
aan vrede en stabiliteit doordat mensen beter begrijpen hoe de
wereld in elkaar steekt.
En daarom vind ik het zorgelijk dat het grootste gedeelte van de wereldbevolking
geen toegang heeft tot betrouwbare informatie. De media en journalisten gaan
een uitdagende periode tegemoet, want overal in de wereld staatpersvrijheid
onder grote druk. Extra alarmerend is dat deze trend ook zichtbaar is in
landen waar democratische waarden tot een paar jaar terug vanzelfsprekend
waren. Landen waar autoritaire politieke leiders mensenrechten schenden met
dreigementen en aanvallen op de media. Want zij weten dat burgers zonder
betrouwbare informatie minder kritisch zijn. Free Press Unlimited vecht voor
persvrijheid, wereldwijd.
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Gelukkig werken wij samen met journalisten en mediaprofessionals wereldwijd
die geloven in de mogelijkheden van onafhankelijke media. Zij verschuilen zich
niet, maar gaan door met het naar buiten brengen van informatie waarvan zij
vinden dat de inwoners van hun land er recht op hebben. Zij blijven optimistisch
ondanks dat ze dagelijks te maken hebben met geweld, alleen omdat zij hun
beroep uitoefenen. Hun werk is van onschatbare waarde en deze moedige
mensen verdienen onze steun.
Daarom vraag ik u om Free Press Unlimited te helpen om lokale media
professionals en journalisten te steunen. Zodat zoveel mogelijk mensen
toegang krijgen én houden tot cruciale informatie. Met uw hulp kunnen wij
nieuwe projecten starten en meer moedige mediapioniers helpen bij hun
baanbrekende werk.
Namens Free Press Unlimited en onze partners wereldwijd dank ik u hartelijk.

Ruth Kronenburg
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Wat is de rol van vrije media?
Nieuwsrubrieken op televisie die hun camera’s richten op misstanden in
de maatschappij. Dagbladen die zo objectief mogelijk schrijven over alles
wat er in de wereld gebeurt. Journalisten die kritisch berichten over politici
en bestuurders. En columnisten die ongezouten hun mening geven en zo
discussies aanjagen over actuele thema’s.
We vinden het doodnormaal dat we beschikken over een vrije pers. En het
vrije woord ook in de praktijk door bijna iedereen wordt beschermd. Maar
hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? In veel landen zijn er geen onafhankelijke
media en worden journalisten geïntimideerd en bedreigd. Soms tot de
dood erop volgt. Mensen in die landen krijgen geen kans om zich goed
te informeren over wat zich in hun omgeving afspeelt. Vaak is er alleen de
spreekbuis van de regering. Maar hoe maak je in het leven de juiste keuzes
als je geen betrouwbare informatie hebt? Hoe weet je zeker of machthebbers
niet bewust de waarheid verdraaien als er geen onafhankelijke media zijn?

“This is about all of us. Press freedom
is the foundation for every right you have
as a citizen. Let us do our job.”
Maria Ressa, Filippijnse journalist
Winnaar van de Free Press Award 2020 voor Most Resilient Journalist

Zonder vrije pers geen vrije mensen
Geen vrije pers betekent: geen democratie. Want wie spreekt machthebbers
dan aan op misstanden? Geen vrije pers betekent: geen rechtvaardige
maatschappij met alles wat daarvoor nodig is, zoals een onafhankelijke
rechterlijke macht, vakbonden en politieke partijen. Free Press Unlimited wil
dat mensen kunnen beschikken over onafhankelijk nieuws en betrouwbare
informatie, en zich vrij voelen om die informatie ook te gebruiken en hun
handelen daarop te baseren. Dit laat machthebbers zien dat ze moeten
luisteren naar objectieve berichtgeving en de stem van hun eigen volk.
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Wat doet Free Press Unlimited?
In meer dan 40 landen zetten we ons elke dag in voor een
onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. We zijn vooral
actief in gebieden waar het het hardst nodig is, zoals Darfur,
Somalië en Afghanistan. Juist daar kunnen we echt het verschil
maken voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Maar
ook Nederlandse journalisten kunnen rekenen op onze hulp!
Ons werk doen we op allerlei manieren. Een paar voorbeelden:
We maken media sterker
In landen waar de democratie nog maar pril is, helpen we moedige media
pioniers om zich te ontwikkelen tot professionele, onafhankelijke organisaties.
Bijvoorbeeld door journalisten te trainen, medianetwerken op te zetten en de
bedrijfsvoering te verbeteren. Zodat journalisten hun werk kunnen doen en
de mensen kunnen voorzien van betrouwbare informatie.
We zetten desnoods zelf de nieuwsvoorziening op
Daar waar machthebbers zó repressief zijn dat journalisten er helemaal niet
kunnen werken, zorgen we zelf voor de nieuwsvoorziening. Een succesvol
voorbeeld is Radio Dabanga, die al jaren vanuit ballingschap de enige betrouw
bare nieuwsbron is voor de bewoners van het door oorlog geteisterde Darfur.
We zorgen ervoor dat journalisten veiliger kunnen werken
Internet biedt journalisten ongekende mogelijkheden voor een snelle
berichtgeving. Maar repressieve regimes gebruiken internet ook om kritische
journalisten en hun bronnen op te sporen. Free Press Unlimited bedenkt
slimme methoden om dit te verhinderen.
We helpen journalisten weer ‘in de lucht’
Wat moet je doen als je te maken krijgt met initmidatie of geweld? Journalisten
in nood kunnen een beroep doen op het noodfonds Reporters Respond.
Free Press Unlimited heeft dit fonds opgezet om bedreigde journalisten en
mediaorganisaties te ondersteunen. Dit internationale fonds biedt directe
noodhulp aan journalisten en media, zodat zij zo snel mogelijk hun belangrijke
werk kunnen hervatten.
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Steun het vrije woord
Free Press Unlimited wil dat nog veel meer mensen toegang krijgen tot
betrouwbaar nieuws. En natuurlijk willen we doorgaan met de succesvolle
projecten die we al hebben. Voor allebei is veel geld nodig. Uw bijdrage is
hard nodig om met ons werk door te kunnen gaan.
Wat doen we bijvoorbeeld met*…

€ 1.000?

Daarvan schaffen we laptops en camera’s aan voor twee
journalisten die van hun spullen zijn beroofd zodat zij hun
belangrijke werk kunnen voortzetten.

€ 10.000?

Met dat bedrag voorzien we een radiostudio van goede
apparatuur om items te maken en uit te zenden zodat
zij nog meer mensen ikunnen voorzien van betrouwbare
informatie.

€ 100.000?

Met dit bedrag voorzien we een trainingscentrum van
materiaal, mankracht en trainers om jaarlijks honderden
journalisten, bloggers en activisten op te leiden in
journalistieke vaardigheden en media-ethiek.

* Uiteraard zijn er ook andere bestemmingen voor donaties: dit zijn slechts
voorbeelden. Meer voorbeelden treft u aan op onze website en in ons
jaarverslag.
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Schenken met belastingvoordeel
Wilt u Free Press Unlimited steunen en profiteren van belastingvoordeel?
Dat kan omdat de Belastingdienst ons erkent als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Eenmalig schenken
Schenkt u meer dan 1 procent van uw verzamelinkomen (het inkomen van u en
uw eventuele partner) aan Free Press Unlimited en aan andere goede doelen
met een ANBI-status? Dan kunt u het bedrag dat boven die 1 procent uitkomt
van uw belastbaar inkomen aftrekken (tot een maximum van 10 procent van
het verzamelinkomen).
Periodiek schenken
Als u kiest voor een periodieke schenking, dan is het bedrag altijd volledig
aftrekbaar. Het bedrag dat u schenkt wordt vastgelegd in een schenkings
overeenkomst van de belastingdienst of via een notariële akte. Bij deze vorm
verplicht u zich om minimaal vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag te schenken.

Nalaten
Als u een deel van uw erfenis nalaat aan Free Press Unlimited, draagt u eraan
bij dat journalisten vrijuit kunnen blijven werken, ook als u er zelf niet meer
bent. Spreekt u dat aan? U kunt geld aan ons nalaten via een erfstelling, een
legaat of een fonds op naam. In beide gevallen legt u de afspraken vast in een
testament, opgemaakt door de notaris. Uiteraard kunt u de afspraken in het
testament altijd wijzigen.
Erfstelling
U kunt Free Press Unlimited in uw testament tot een van uw erfgenamen
benoemen en een bepaald percentage van uw vermogen (de erfstelling) aan
ons nalaten.
Legaat
Bij een legaat wordt Free Press Unlimited geen erfgenaam, maar kiest u
er voor een bepaald geldbedrag of een bepaald bezit (bijvoorbeeld een
aandelenportefeuille) aan ons na te laten.
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Fonds Op Naam
We bieden u de mogelijkheid om een Fonds Op Naam op te richten. Dit kan
zowel tijdens uw leven of na overlijden via uw testament. U stort het gewenste
bedrag in een fonds waarmee u Free Press Unlimited ondersteunt. Het Fonds
Op Naam is geen aparte rechtspersoon, maar wel een apart en zichtbaar
onderdeel binnen het te ondersteunen goede doel. Richt u het fonds op
tijdens uw leven, dan zijn periodieke giften onbeperkt fiscaal aftrekbaar.

Meer weten? Wij helpen u graag!
Overweegt u om ons periodiek financieel te steunen of een deel van uw
vermogen aan ons na te laten? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
Wellicht wilt u met uw geld een bepaalde activiteit ondersteunen. Of juist
de ontwikkeling van de vrije pers in een bepaald land een impuls geven. Dat
maakt uw financiële bijdrage nog tastbaarder. Samen bespreken we wat er
mogelijk is en wij nemen eventuele notariële kosten op ons. Elke donatie is
welkom. Wilt u ons liever niet in uw testament opnemen, maar wel financieel
steunen? Ook daar zijn we blij mee. U kunt uw donatie overmaken op IBAN:
NL92 INGB 000 000 7676 RSIN nummer: 850683476. Doneren kan ook via
onze website.
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Free Press Unlimited
Weesperstraat 3
1018 DN Amsterdam
IBAN: NL92 INGB 000 000 7676
RSIN nummer: 850683476
T 020 80 00 400
F 020 71 73 648
friends@freepressunlimited.org
www.freepressunlimited.org

