FAQ – Manifest Bescherm journalisten!
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Wie is Free Press Unlimited?
Waarom is geweld tegen journalisten zo'n groot probleem?
Wat wil Free Press Unlimited?
Wat doet Free Press Unlimited om journalisten te beschermen?
Wat gebeurt er met dit manifest?

1. Wie is Free Press Unlimited?
Free Press Unlimited werkt in meer dan 40 landen samen met lokale journalisten en
mediaorganisaties om de persvrijheid en toegang tot informatie te bevorderen. Vooral in
oorlogs- en conflictgebieden of landen op weg naar een democratie. We ondersteunen
onafhankelijke nieuwszenders, geven noodhulp en veiligheidstrainingen of ontwikkelen
nieuwe technieken om bronnen te beschermen en censuur te omzeilen. Het kantoor van
Free Press Unlimited is gevestigd in Amsterdam.
2. Waarom is geweld tegen journalisten zo'n groot probleem?
Elke vijf dagen wordt er een journalist vermoord wegens het brengen van nieuws. In de
afgelopen tien jaar zijn er al meer dan 800 journalisten vermoord. Van alle journalisten
die werden vermoord, ging het in 95% van de gevallen om lokale journalisten, 5% was
buitenlands correspondent. Van alle vermoorde journalisten werkte 20% als freelancer.
Dit is zorgwekkend, omdat mediaorganisaties steeds vaker gebruik maken van lokale
journalisten en freelancers. Freelancers lopen meer risico, omdat ze vaak alleen werken
en niet dezelfde hulp en bescherming krijgen als journalisten in loondienst. Wat deze
cijfers extra tragisch maakt: bij 9 van de 10 moordzaken ging de dader vrijuit. Dit is
onacceptabel en moet stoppen.
Wanneer een journalist wordt vermoord of bedreigd, leidt dit bij andere journalisten
vaak tot zelfcensuur of het neerleggen van de pen. Dat is een groot probleem.
Journalisten zijn essentieel in een democratische samenleving. Ze brengen misstanden
aan het licht en dienen het publiek. Zonder hen hebben wij geen toegang tot
onafhankelijke informatie en betrouwbaar nieuws.
3. Wat wil Free Press Unlimited?
Free Press Unlimited wil dat er op verschillende niveaus meer gebeurt voor de
bescherming van journalisten.
•

•

•

De overheid heeft de taak zijn burgers te beschermen tegen geweld en de vrijheid
van meningsuiting en persvrijheid te beschermen. Journalisten moeten daarom
door overheden beschermd worden, zodat zij veilig hun werk kunnen doen.
De straffeloosheid voor het geweld tegen journalisten moet worden beëindigd.
Alle geweld tegen journalisten moet worden onderzocht, berecht en bestraft.
Zodat de daders niet vrijuit gaan en journalisten zich beschermd voelen bij de
uitoefening van hun werk.
De mediasector moet zich inzetten voor de bescherming van haar eigen

journalisten, door hen te trainen op digitale en fysieke veiligheid en hen
voorbereid op missies te laten gaan. Ook zou de mediasector zich vaker moeten
uitspreken over het geweld, zodat er druk komt op overheden om journalisten
bescherming te bieden.
4. Wat doet Free Press Unlimited om journalisten te beschermen?
•
•
•
•

Met Reporters Respond, ons noodfonds voor journalisten, helpen we journalisten
die te maken krijgen met vernielingen direct weer aan het werk.
We geven veiligheidstrainingen en ontwikkelen technieken om bronnen te
beschermen en censuur te omzeilen.
Sinds 2016 lobbyen we samen met internationale persvrijheidsorganisaties en
UNESCO voor een klimaat waarin journalisten vrij en veilig hun werk kunnen doen.
Samen met de Gemeente Hilversum werken we aan het opzetten van een
safehouse voor journalisten. Dit huis kan een tijdelijk onderkomen bieden aan
journalisten die hun veiligheid in eigen land niet meer zeker zijn.

5. Wat gebeurt er met dit manifest?
Dit manifest zetten we op strategische momenten in om internationaal druk uit te
oefenen, zodat overheden, justitie en de mediasector samenwerken om journalisten
meer veiligheid te bieden en zodat de daders niet vrijuit gaan. Het wordt tijd om gehoor
te geven aan de oproep van Ban Ki-moon, de voormalig secretaris-generaal van de
Verenigde Naties: “No journalist anywhere should have to risk their life to report the
news. Together, let us stand up for journalists – and stand up for justice .”

