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Inleiding

Het begrip 'vrije en onafhankelijke media' ligt besloten in het fundamentele begrip
'persvrijheid', ofwel de vrijheid van communicatie en meningsuiting door middel van onder meer 
diverse elektronische media en publicaties. Eeuwenlang was deze vrijheid toegespitst op het 
geschreven woord. In de vorige eeuw kwamen radio en televisie tot ontwikkeling, die overal ter 
wereld in uiteenlopende mate aan controle en censuur onderworpen waren. Het nieuwste 
verschijnsel is de explosieve groei van internet. Het gebruik van internet voor informatie en 
communicatie heeft ertoe geleid dat het zowel in de geïndustrialiseerde landen als in de 
ontwikkelingslanden als het meest gebruikte medium geldt, vooral in landen met regimes die op 
vaak meedogenloze wijze strenge censuur opleggen.

De vrijheid van pers en media blijft een serieuze zaak, niet alleen in autoritaire staten, maar ook 
in gevestigde democratieën. De onafhankelijkheid van de media, die nauw samenhangt met 
maar ook verschilt van de vrijheid van de media, wordt ook nauwlettend in het oog gehouden, 
waarbij staatsmonopolies en concentratie van de eigendom van mediabedrijven in alle delen van 
de wereld, ook in de EU, aanleiding tot bezorgdheid geven.

Internationale overeenkomsten inzake de vrijheid en de onafhankelijkheid van de media

De persvrijheid valt onder de Universele Verklaring van de rechten van de mens. In artikel 19 
wordt het volgende bepaald:
"Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om 
zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen 
inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en door te geven."

In het Europese Handvest van de grondrechten wordt dit beginsel uitgewerkt, waarbij in artikel 
11 uitdrukkelijk naar de media wordt verwezen:
" 2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd."

In de Partnerschapsovereenkomst van Cotonou, wordt in artikel 9, lid 2, opgeroepen tot 
eerbiediging van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden, zonder dat specifiek wordt 
verwezen naar de pers of naar de media:
"De partijen verwijzen naar hun internationale verplichtingen en verbintenissen betreffende de 
eerbiediging van de mensenrechten...(en)....verbinden zich ertoe alle fundamentele vrijheden en 
mensenrechten te bevorderen en te beschermen, zowel burgerrechten en politieke rechten als 
economische, sociale en culturele rechten."

De Wereldvereniging van dagbladen (WAN-IFRA) onderschrijft de bepalingen van de 
Universele Verklaring in zijn statuten:
"De fundamentele overtuiging van WAN-IFRA is dat vrije en onafhankelijke dagbladen en een 
vrije en onafhankelijke persindustrie een cruciale rol spelen bij de instandhouding van vrije 
samenlevingen en de bevordering van de mensenrechten."

Ondanks de betrokkenheid van de ondertekenaars van de Universele Verklaring en andere 
overeenkomsten, worden in de praktijk de vrijheid en onafhankelijkheid van de media in diverse
landen bedreigd, of bestaan zelfs helemaal niet.
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De bedreiging van de vrijheid en onafhankelijkheid van de media
"Drie kranten zijn gevaarlijker dan honderdduizend bajonetten." ~Napoleon
De vrijheid van meningsuiting via pers of media wordt op veel uiteenlopende manieren beknot -
hetzij systematisch door de centrale overheid op nationaal niveau, hetzij specifieker op het 
niveau van de individuele journalist of publicatie.

Journalisten zonder grenzen (RWB) is een internationale ngo die in 2005 de Sacharovprijs 
voor vrijheid van meningsuiting van het Europees Parlement kreeg toegekend. Deze ngo 
publiceert jaarlijks een beoordeling van landen op het gebied van persvrijheid en gebruikt 
daarvoor de volgende criteria:

 het aantal vermoorde, uitgewezen of geïntimideerde journalisten
 het bestaan van een staatsmonopolie op tv en radio
 het bestaan van censuur of zelfcensuur in de media
 de onafhankelijkheid van de media in het algemeen
 de arbeidsomstandigheden voor buitenlandse journalisten

Journalisten zonder grenzen heeft in haar laatste verslag vooral kritiek geuit op bepaalde EU-
lidstaten: "Persvrijheid moet overal ter wereld met dezelfde energie en volharding verdedigd 
worden (...). Het is verontrustend dat Europese democratieën zoals Frankrijk, Italië en Slowakije 
elk jaar op de ranglijst dalen. Europa zou het goede voorbeeld moeten geven op het gebied van 
burgervrijheden. Hoe kunnen de Europese landen schendingen van de mensenrechten in het 
buitenland veroordelen zonder zich op hun eigen grondgebied onberispelijk te gedragen?" 
Achtste Jaarverslag 2009.

Journalisten zonder grenzen noemt Italië (49e plaats) en Bulgarije (68e plaats) als de landen die 
vanwege de georganiseerde misdaad en de intimidatie van journalisten door de maffia de meeste 
plaatsen op de lijst hebben verloren. Slowakije (44e plaats) krijgt kritiek vanwege
overheidsinmenging in media-activiteiten en Frankrijk daalde naar de 43e plaats wegens 
gerechtelijke onderzoeken naar journalisten, invallen bij nieuwsmedia en inmenging in de media 
door vooraanstaande politici.

Bovenaan de ranglijst staan de EU-landen Denemarken, Finland en Ierland, maar verontrustend 
is dat twee kandidaat-lidstaten Kroatië (78e plaats) en Turkije (122e plaats) beide sterk dalen.

Wat de ACS-staten betreft is er lof voor een aantal Afrikaanse landen die in de top 50 staan. 
Tegelijkertijd zijn enkele van de slechtst scorende landen in de Hoorn van Afrika te vinden, met 
name Eritrea, waar helemaal geen sprake is van onafhankelijke media en 30 journalisten 
gevangen zitten. Ook Somalië wordt genoemd als het land waar in de jaren 2008 en 2009 het 
grootste aantal journalisten gedood werden.

Elders in Afrika zijn de resultaten uiteenlopend: van Ghana (33e plaats) en Mali (30e plaats) naar 
Nigeria (135e plaats), Zimbabwe (136e plaats) en Equatoriaal Guinea (158e plaats). Ook Niger 
Gambia, de Democratische Republiek Congo en Rwanda bungelen helemaal onderaan.

In het Caraïbisch gebied oogst Haïti lof omdat het naar de 57e plaats is geklommen.

Wat de eilanden in de Stille Oceaan betreft, wordt de militaire staatsgreep op Fiji genoemd als 
reden voor het feit dat het land de 152e plaats inneemt en daarmee 73 plaatsen is gezakt. Papoea-
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Nieuw-Guinea (56e plaats) kreeg evenwel "een zeer behoorlijke plaats voor een 
ontwikkelingsland".

Elders krijgen China, Birma, Rusland en Iran scherpe kritiek vanwege wijdverbreide 
schendingen van de persvrijheid die variëren van de gevangenneming van journalisten en 
internetcensuur in China tot aanvallen en moorden op journalisten en activisten in Rusland.

Freedom House (FH), een internationale ngo, onderzoekt eveneens de kwestie van vrije en 
onafhankelijke media, en herhaalde in haar verslag Persvrijheid 2009 de bevindingen van 
Journalisten zonder grenzen. Van de 195 onderzochte landen worden er 70 (36%) "vrij" 
genoemd, 61 (31%) "gedeeltelijk vrij" en de overige 64 (33%) "niet vrij", waarbij in vergelijking 
met het vorige jaar over het algemeen steeds minder vrijheid bestaat. Volgens FH glijdt Italië 
ook af naar de categorie "gedeeltelijk vrij", wat niet alleen is terug te voeren op de
georganiseerde misdaad maar ook op de smaadwetten die de vrije meningsuiting inperken, en de 
concentratie van eigendom in de media.

FH wijst ook op de moorden op journalisten in Bulgarije en Kroatië, maar prijst Haïti en
Guyana, waar een bijzondere verbetering merkbaar is. De algemene conclusie luidt: "Autoritaire 
staten krijgen een steeds sterkere greep op de media. De afgelopen 5 jaar hebben onafhankelijke 
media in landen als Rusland, Ethiopië en Gambia steeds minder ruimte gekregen. In veel landen 
is sprake van een blijvende toename van geweld tegen en fysieke intimidatie van de pers door de 
regering en door niet-overheidsactoren. Veel gevallen blijven onopgelost en deze agressie doet 
de media verkrampen, wat zelfcensuur in de hand werkt."

In een apart verslag, getiteld Vrijheid op het net nam FH 15 landen onder de loep, onder meer 
het VK, Zuid-Afrika en Kenia. De conclusie van het verslag luidt: "Aangezien het gebruik van 
internet en mobiele telefonie overal ter wereld explosief toeneemt, beginnen de regeringen 
nieuwe en veelsoortige middelen te gebruiken om deze technologieën te controleren, die veel 
verder gaan dan louter technisch filteren."

Ofschoon er in alle onderzochte landen een zekere mate van internetcensuur bestaat, scoren
Estland (10%) het VK (20%) en Zuid-Afrika (21%) het best.

De Internationale Federatie van journalisten (IFJ) en haar Europese tak, de Europese Federatie 
van journalisten (EFJ) vertegenwoordigen via 40 nationale journalistenverenigingen ongeveer 
250.000 journalisten. Volgens de IFJ/EFJ zijn de fundamentele vrijheden door de wetgeving 
inzake terrorismebestrijding dramatisch beperkt. Dit heeft geleid tot een sterke toename van 
controle op journalistieke berichtgeving, misbruik van de bescherming van bronnen en een 
toenemende neiging om journalisten te vervolgen wanneer zij de tegenstrijdigheden en het falen 
van de betreffende regering aan de kaak stellen.

Toch is de IFJ/EFJ ervan overtuigd dat de financiële crisis die de Europese journalistiek 
momenteel treft, een fundamentele crisis voor onze democratieën betekent, aangezien duizenden 
plaatselijke en nationale kranten de deuren moeten sluiten en persbureaus niet langer voldoende 
middelen hebben om onderzoeksjournalistiek te financieren die het publiek informeert en
machthebbers ter verantwoording kan roepen.

De IFJ/EFJ dringt aan op nieuwe financieringsmethodes voor de journalistiek om een branche te 
redden waarvan het economisch model op instorten staat door internet, de daling van de reclame-
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inkomsten en wanbeheer. Volgens de IFJ moet journalistiek worden beschouwd als een publiek
goed dat essentieel is voor het behoud van onze democratieën. Wanneer de markt er niet in slaagt 
dit publieke goed te leveren, moet de staat inspringen om berichtgeving te garanderen en daarbij 
de nodige maatregelen treffen ter bescherming van deze berichtgeving.

De IFJ en haar Afrikaanse tak, de Federatie van Afrikaanse journalisten (FAJ) roept de 
regeringen op om Resolutie 1738 van de VN-Veiligheidsraad te eerbiedigen, waarin 
bescherming van journalisten in conflictzones wordt verlangd en met name de straffeloze 
vervolging van journalisten in de Hoorn van Afrika wordt veroordeeld. De IFJ en de FAJ wijzen 
ook op de onderdrukking van journalisten in Eritrea, waar de Eritrees-Zweedse journalist Dawit
Isaacs al sinds 2001 samen met 28 andere journalisten in de gevangenis zit; in Gambia, waar zes 
leiders van de nationale journalistenbond in 2009 twee maanden gevangen hebben gezeten, en de 
voorzitter van de bond in ballingschap verblijft; en in Kameroen, dat door de EFJ en de FAJ 
wordt beschouwd als het Afrikaanse land met de meeste gevangen journalisten en waar zes 
journalisten terechtstaan op beschuldiging van bezit van vertrouwelijke overheidsdocumenten.

De IFJ en FAJ hebben ook hun bezorgdheid geuit over de persvrijheid in Somalië, Nigeria, 
Zimbabwe, de Democratische Republiek Congo, Tunesië en Niger, waar de regeringen en 
criminele elementen zich bedienen van een heel scala aan juridische pressiemiddelen, 
gevangenneming, moord en andere vormen van intimidatie om vrije verslaggeving door 
journalisten en onafhankelijke media drastisch in te perken. Dramatische politieke wendingen 
die zich hebben voorgedaan na staatsgrepen in Afrika, hebben het mediaklimaat eveneens in 
negatieve zin veranderd.

De rechten van de media in Afrika worden in het algemeen beperkt door restrictieve wetten 
inzake laster en smaad, belediging van presidentiële families/monarchen en prominenten, en de 
noodtoestand.

Onafhankelijkheid van de media: 
Controle over en eigendom van de media is van essentieel belang voor onafhankelijke media. In 
sommige gevallen kunnen publieke of particuliere eigenaren invloed uitoefenen op datgene wat
geschreven of uitgezonden wordt en daarmee hun eigen politieke of sociale doelen dienen. In het 
slechtste geval, bijvoorbeeld in Rwanda, werd de publieke radio gebruikt om op te roepen tot 
massale genocide.

In 2008 heeft het Europees Parlement op grond van een verslag van Marianne Mikko een 
resolutie aangenomen over concentratie en pluralisme in de media in de Europese Unie. Daarin 
verklaart het Parlement:
"Pluriformiteit in de media is een essentiële pijler van het recht op informatie en de vrijheid van 
meningsuiting, zoals vastgelegd in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten, hetgeen 
grondbeginselen blijven voor het behoud van democratie, een pluralistische samenleving en 
culturele verscheidenheid."

De Europese Commissie verklaarde zelf in haar werkdocument het volgende:
"Het concept van pluriformiteit in de media mag zich niet beperken tot de kwestie van 
concentratie van eigendom in de sector, maar omvat ook vraagstukken over dienstverlening van 
de publieke omroep, politieke macht, mededinging, culturele verscheidenheid, ontwikkeling van 
nieuwe technologieën, transparantie en arbeidsomstandigheden van journalisten in de Europese 
Unie."
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In meer ontwikkelde landen kan de onafhankelijkheid van de media dus bedreigd worden door 
de concentratie van eigendom, die zelf ook weer veel grotere politieke, economische en sociale 
gevolgen kan hebben. Het voorbeeld Italië laat zien zelfs in een stichtende EU-lidstaat de 
vrijheid steeds geringer kan worden.

Tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement in 2009 uitten oppositiepartijen in het VK 
beschuldigingen aan het adres van de BBC. De zender zou zowel bij de toewijzing van zendtijd 
vóór de verkiezingen als bij de verslaggeving over de verkiezingsuitslagen niet neutraal zijn 
geweest. Ook is kritiek geuit op het feit dat te veel dagbladen in bezit zijn van één buitenlandse
eigenaar.

Initiatieven ter bevordering van vrije en onafhankelijke media

De EU heeft de fundamentele rechten altijd met verve verdedigd en de incorporatie van het 
Handvest van de grondrechten in het nieuwe Verdrag toont dat de bescherming van deze rechten 
een zeer grote rol in haar verschillende beleidsterreinen speelt. De Europese Commissie moet 
erop toezien dat deze rechten geëerbiedigd worden, zowel binnen de grenzen van de EU als in 
haar betrekkingen met de rest van de wereld. In overeenkomsten met derde landen wordt de 
eerbiediging van deze rechten steeds uitdrukkelijker als voorwaarde gesteld voor samenwerking 
met handelspartners en de verstrekking van steun, ook al wegen commerciële belangen dikwijls 
zwaarder dan de mensenrechten, zoals het geval is in de betrekkingen met China.

De Europese Commissie heeft een aantal initiatieven gelanceerd die zijn toegespitst op de 
vrijheid in de media, zoals de Lorenzo Nataliprijs en maatregelen in het kader van het Europees 
instrument voor democratie en mensenrechten, waarin "Onafhankelijkheid van de media en 
persvrijheid" een van de belangrijkste onderwerpen is in het hoofdstuk over governance.

Conclusie

De vrijheid en onafhankelijkheid van de media worden internationaal erkend als fundamentele
aspecten van de vrijheid van meningsuiting, en zijn van cruciaal belang voor de democratie en de 
burger- en mensenrechten. Toch maken autoritaire regimes en criminele elementen op 
systematische en individuele basis constant inbreuk op deze vrijheid en onafhankelijkheid. De 
PPV moet waakzaam blijven en met haar werk en in de betrekkingen met andere instellingen en 
haar eigen lidstaten de bescherming van deze vrijheid bevorderen.


