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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over vrijheid van pers en media in de wereld
2011/2081(INI)

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 19 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, artikel 19 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Unesco-verdrag 
betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, 

– gezien artikel 13 van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind, waarin het recht op 
vrijheid van meningsuiting van kinderen wordt erkend,

– gezien de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van 28 maart 2008 (7/36) tot verlenging van 
het mandaat van de speciale rapporteur inzake de bevordering en bescherming van het recht op 
vrijheid van mening en meningsuiting1, 

– gezien de verslagen van de bijzondere rapporteur van de VN Frank La Rue inzake de 
bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting2, waarin 
ook de toepasselijkheid van internationale normen en voorschriften voor mensenrechten 
betreffende het recht van vrijheid van mening en meningsuiting op het internet als 
communicatiemiddel wordt benadrukt, 

– gezien de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van 5 juli 2012 met als titel "The promotion, 
protection and enjoyment of human rights on the Internet"3, waarin het belang van de 
bescherming van de mensenrechten en de vrije informatiestroom op het internet wordt erkend, 

– gezien het verslag van 21 maart 2011 van de bijzondere rapporteur van de VN John Ruggie 
over mensenrechten en transnationale ondernemingen en andere bedrijven, met de titel 
"Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, 
Respect and Remedy' Framework"4, 

– gezien resolutie S/RES/1738 van 23 december 2006 van de VN-Veiligheidsraad over aanvallen 
op journalisten, mediaprofessionals en aanverwant personeel in gewapende conflicten5, 

– gezien het Verdrag van Genève van 12 augustus 19496, en met name artikel 79 van het 
aanvullend protocol I betreffende de bescherming van journalisten die gevaarlijke 

1 http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_36.pdf
2 Met name die van 16 mei 2011 (A/HRC/17/27), 10 augustus 2011 (A/66/290), 4 juni 2012 (A/HRC/20/17) en 

7 september 2012 (A/67/357), te raadplegen via 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx

3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement
4 A/HRC/17/31, te raadplegen via: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/681/60/PDF/N0668160.pdf?OpenElement
6 http://www.un-documents.net/gc-p1.htm

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx
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beroepswerkzaamheden verrichten in gebieden waar zich gewapende conflicten voordoen,

– gezien het VN-actieplan inzake de veiligheid van journalisten en de kwestie van 
straffeloosheid, dat op 12 april 2012 goedgekeurd werd door de Coördinatieraad van de hoogste 
uitvoerende functionarissen van de organisaties binnen het systeem van de Verenigde Naties1, 

– gezien de resolutie 1920 (2013) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa met 
de titel "The State of Media Freedom in Europe" die op 24 januari 2013 aangenomen is,

– gezien de verrichte werkzaamheden van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in 
Europa (OVSE) op het gebied van mediavrijheid, en met name de verslagen van de OVSE-
vertegenwoordiger voor mediavrijheid,

– gezien de rapporten van ngo's over de media, zoals die van Verslaggevers zonder Grenzen 
(index van persvrijheid), de organisatie Freedom House (rapporten onder de naam "Freedom of 
the Press") en het International Press Institute ("Death Watch" en de jaarlijkse "World Press 
Freedom Review"),

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2013 over maatschappelijk verantwoord ondernemen: het 
bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel2,

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2013 over maatschappelijk verantwoord ondernemen: 
verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei3,

– gezien zijn resolutie van 13 december 2012 over het jaarverslag over mensenrechten en 
democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake4,

– gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over de komende wereldconferentie over 
internationale telecommunicatie (WCIT-12) van de Internationale Telecommunicatie-unie en de 
mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van internationale 
telecommunicatieregelgeving5,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2012 over een strategie voor digitale vrijheid in het 
buitenlandbeleid van de EU6,

– gezien het nieuwe strategisch kader en het actieplan voor mensenrechten en democratie 
(11855/2012), dat de Raad op 25 juni 2012 aangenomen heeft,

1 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_safety_en.pd
f

2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0050.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0049.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0503.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0451.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0470.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_safety_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_safety_en.pdf
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– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 13 juni 2012 over de speciale vertegenwoordiger van 
de EU voor de mensenrechten1, 

– gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese 
Unie ter gelegenheid van de Dag van de Persvrijheid op 3 mei 20122,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad van 12 december 2011 met als titel "Een centrale plaats voor mensenrechten en 
democratie in het externe optreden van de EU – Voor een meer doeltreffende aanpak" 
(COM(2011)0886), 

– gezien de mededeling van 12 december 2011 van de Commissaris voor Digitale agenda over de 
"No Disconnect Strategy"3, – gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 
van 25 oktober 2011, getiteld "Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen" (COM(2011)0681), 

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2011 over het externe beleid van de EU ter bevordering van 
democratie4,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie van 25 mei 2011 met als titel 
"Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden" (COM(2011)0303),

– gezien zijn resolutie van 16 december 2008 over mediageletterdheid in een digitale wereld5,

– gezien Verordening (EG) nr. 1889/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van 
democratie en mensenrechten in de wereld (EIDHR)6 en alle andere EU-instrumenten voor 
externe financiering, 

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2006 over de mensenrechten- en de democratieclausule in 
door de Europese Unie gesloten overeenkomsten7, 

– gezien zijn resoluties over urgente gevallen van schendingen van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtsstaat, met inbegrip van zijn landenspecifieke resoluties waarin kwesties 
worden aangekaart met betrekking tot pers- en mediavrijheid, en met name de opsluiting van 
bloggers en journalisten,

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0250.
2 http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/20120503_world_press_freedom_day_en.htm.

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-181_nl.htm.
3 http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/ict-human-rights-guidance
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0334.
5 PB C 45 E van 23.2.2010, blz. 9.
6 PB L 386 van 29.12.2006, blz. 1.
7 PB C 290 E van 29.11.2006, blz. 107.

http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/20120503_world_press_freedom_day_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-181_en.htm
http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/ict-human-rights-guidance/
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– gezien artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en met name de 
bepaling dat "de vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd", 

– gezien de artikelen 3 en 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 207 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de richtsnoeren van de Europese Unie inzake mensenrechten,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van de Raad van 
Europa en de lopende onderhandelingen over de toetreding van de EU tot dat verdrag,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0176/2013),

De beginselen en rol van de pers en media 

A. overwegende dat vrijheid van meningsuiting een universeel mensenrecht is waarop democratie 
is gegrond en van essentieel belang is om andere rechten waar mensen in de hele wereld naar 
streven, zoals ontwikkeling, en de waardigheid en zelfontplooiing van ieder mens, te kunnen 
verwezenlijken;

B. overwegende dat beperkingen van de vrijheid van meningsuiting ernstige gevolgen hebben, 
deze zeer gering moeten zijn en enkel onder strenge voorwaarden gerechtvaardigd kunnen 
worden, vastgelegd in wetgeving die in het kader van het internationaal recht als legitiem wordt 
beschouwd; overwegende dat vrijheid van meningsuiting een grondrecht is dat nauw verbonden 
is met vrijheid en pluralisme van de pers en media; /overwegende dat staten die het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) ondertekend hebben, de 
onafhankelijkheid, vrijheid en pluralisme van pers en media moeten waarborgen;

C. overwegende dat mediaplatforms van cruciaal belang zijn voor de uitoefening van de vrijheid 
van meningsuiting; overwegende dat de onafhankelijke pers, als een collectieve manifestatie 
van vrije meningsuiting, een van de belangrijkste spelers in het medialandschap is en als 
waakhond van de democratie optreedt;

D. overwegende dat persvrijheid, de media, de digitale sector en de journalistiek als collectieve 
goederen worden beschouwd; 

E. overwegende dat (digitale) mediaplatforms steeds vaker een mondiaal karakter hebben en het 
aantal gebruikers daarvan toeneemt;

F. overwegende dat mensenrechtenactivisten het internet en de media als instrument gebruiken;

G. overwegende dat netneutraliteit een grondbeginsel is van open internet, communicatie 
bevordert door te zorgen voor concurrentie en transparantie, nieuwe zakelijke mogelijkheden 
biedt en innovatie, werkgelegenheid en groei stimuleert; 

H. overwegende dat de vrijheid van mening en meningsuiting en die van journalisten en media in 
de hele wereld bedreigd worden en journalisten dikwijls ook verdedigers van mensenrechten 
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zijn die de vrijheid van vereniging, opinie, godsdienst en geloof bevorderen; overwegende 
echter dat journalisten dikwijls vervolgd en gevangengezet worden; 

I. overwegende dat nieuwe digitale en online mediaplatforms aan meer diversiteit en 
pluriformiteit bijgedragen hebben;

J. overwegende dat de inspanningen en programma's van de EU om de pers- en mediavrijheid 
wereldwijd te beschermen en bevorderen, optimaal moeten worden benut door voort te bouwen 
op het waardevolle werk dat door het maatschappelijk middenveld en journalistieke 
organisaties wordt verricht; 

K. overwegende dat de EU op internationaal niveau enkel geloofwaardig kan overkomen wanneer 
de pers- en mediavrijheid binnen de Unie zelf gewaarborgd en geëerbiedigd wordt; 

Recente ontwikkelingen

1. onderkent dat regeringen als eerste verantwoordelijk zijn voor het waarborgen en beschermen 
van de pers- en mediavrijheid; wijst erop dat regeringen tevens de belangrijkste partij zijn die 
de pers- en mediavrijheid belemmeren, en in de ergste gevallen steeds vaker voor juridische 
druk kiezen om die vrijheid te beperken, bijvoorbeeld door misbruik te maken van wetgeving 
ter beteugeling van terrorisme en extremisme en wetten met betrekking tot de nationale 
veiligheid, verraad of subversie; merkt op dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen 
kwesties van nationale veiligheid en de vrijheid van informatie teneinde misbruik te voorkomen 
en de onafhankelijkheid van de pers en de media te waarborgen; stelt tevens vast dat 
mediaconglomeraten die in handen van politici zijn, soms de taak hebben om 
desinformatiecampagnes te voeren; benadrukt het cruciale belang dat de pers en de media 
onafhankelijk moeten kunnen functioneren, zonder aan politieke en financiële druk bloot te 
staan; maakt zich grote zorgen over de neerwaartse tendens in de beoordelingen van de pers- en 
mediavrijheid in diverse landen binnen en buiten Europa, volgens de meest recente jaarlijkse 
indexen en analyseverslagen (zie de lijst in de bijlage aan het eind van dit verslag);

2. benadrukt dat vrije, onafhankelijke en pluralistische online en traditionele media een hoeksteen 
van de democratie en de pluriformiteit vormen; erkent het belang van informatiebronnen als 
werkelijke waarborg voor vrijheid en mediapluralisme; wijst erop dat het handhaven en 
versterken van de vrijheid en de onafhankelijkheid van de media in de wereld van 
gemeenschappelijk belang is; merkt op dat vrije en onafhankelijke media en vrije informatie-
uitwisseling een cruciale rol spelen in de democratische hervormingen van niet-democratische 
regimes;

3. betreurt het dat journalisten over de hele wereld vaak, en veelal straffeloos, verwond of 
vermoord worden dan wel het slachtoffer worden van ernstige mishandelingen; onderstreept 
dan ook het belang om straffeloosheid te bestrijden; benadrukt dat de autoriteiten bedreiging 
van journalisten en tegen hun gericht geweld slechts kunnen aanpakken of hun veiligheid 
kunnen waarborgen als de politieke, gerechtelijke en politieautoriteiten streng optreden tegen 
degenen die journalisten en hun werk aanvallen; wijst erop dat straffeloosheid niet alleen 
gevolgen heeft voor de persvrijheid maar ook voor de dagelijkse werkzaamheden van 
journalisten alsook een klimaat van angst en zelfcensuur schept; is van mening dat de EU zich 
krachtdadiger moet opstellen ten opzichte van landen waar dergelijke handelingen ongestraft 
blijven en dringt er bij alle staten op aan de veiligheid van journalisten te waarborgen; 
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4. onderstreept dat wetten, regelgeving, intimidatie, geldboeten of grote eigendomsconcentratie bij 
politici of anderen met belangenconflicten, de vrije vergaring van en toegang tot informatie 
kunnen beperken en de vrijheid van meningsuiting in gevaar kunnen brengen; 

5. benadrukt dat regeringen onrechtstreeks druk kunnen uitoefenen op de pers en de media; is van 
mening dat in landen waar de media sterk afhankelijk zijn van door de overheid betaalde 
advertenties, deze afhankelijkheid kan worden gebruikt om de media onder druk te zetten en dat 
ook licenties of fiscale boeten een middel zijn om het functioneren van kritische media te 
beperken;

6. betreurt het dat meningsuiting steeds vaker strafbaar wordt gesteld; brengt in herinnering dat in 
de hele wereld journalisten vanwege hun werkzaamheden dikwijls worden opgesloten; beseft 
dat wetgeving in verband met laster, heiligschennis en smaad, alsook wetten met betrekking op 
"aantasting van het imago in het buitenland" of "homoseksuele propaganda", worden 
aangewend om journalisten te censureren, op te sluiten en de vrije meningsuiting te 
belemmeren; betreurt het dat censuur zelfcensuur in de hand werkt; roept op een einde te maken 
aan de intimidatie van journalisten die hun werk op onafhankelijke wijze, zonder angst voor 
geweld en tegenbeschuldigingen moeten kunnen uitvoeren, en de onmiddellijke vrijlating van 
alle journalisten en bloggers die vanwege hun werk onterecht zijn opgesloten;

7. spreekt zijn scherpe veroordeling uit over het feit dat veel journalisten geen toegang hebben tot 
juridische bijstand terwijl deze beroepsgroep zich in de strijd voor de mensenrechten steeds 
vaker, zowel online als offline, in de frontlinie bevindt;

8. beschouwt de tendens van concentratie van media-eigendom in grote concerns als een 
bedreiging voor de vrijheid en pluriformiteit van de media, met name indien digitalisering 
gelijktijdig plaatsvindt; benadrukt het belang van een open en stimulerende onderliggende 
media-infrastructuur, alsook van het bestaan van onafhankelijke regelgevende instanties; 

9. erkent het potentieel van particuliere stichtingen en ngo's om kwaliteitsjournalistiek te 
ondersteunen en aan innovatie een impuls te geven;

10. benadrukt dat bedrijven in een mondiaal en digitaal verbonden wereld niet alleen te maken 
krijgen met nieuwe verantwoordelijkheden, maar ook met nieuwe uitdagingen op gebieden die 
van oudsher waren voorbehouden aan overheidsinstellingen; is zich ervan bewust dat het 
blokkeren door overheden van online inhoud en diensten de redactionele onafhankelijkheid en 
de continuïteit van de dienstverlening onder druk hebben gezet; 

11. beseft dat media te vaak worden gebruikt als en/of betrokken worden bij traditionele 
propaganda-instrumenten, en dat financiële en politieke onafhankelijkheid evenals 
pluriformiteit, met name wat de publieke media betreft, van essentieel belang zijn; benadrukt 
dat de vrije en onafhankelijke media een cruciale rol spelen bij het verdiepen van de 
democratie, het zoveel mogelijk betrekken van het maatschappelijk middenveld bij 
maatschappelijke discussies en aangelegenheden en het versterken van de positie van burgers 
op de weg naar democratie;

12. ondersteunt de ontwikkeling van gedragscodes voor journalisten en voor degenen die betrokken 
zijn bij het beheer van mediakanalen, teneinde de volledige onafhankelijkheid van journalisten 
en mediaorganen te waarborgen; erkent het belang van de handhaving van dergelijke 
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gedragscodes door de instelling van onafhankelijke regelgevende organen;

Digitalisering

13. erkent de mogelijke impact van de steeds meer gedigitaliseerde media en hun emanciperende 
werking op gebruikers door toenemende geïnformeerdheid en kritisch denken en beseft dat deze 
ontwikkelingen met name autoritaire regimes angst inboezemen;

14. is zich bewust van de belangrijke rol die digitale en online mediaplatforms de laatste jaren bij 
de verschillende opstanden tegen dictatoriale regimes hebben gespeeld;

15. benadrukt dat toegang tot zowel online als offline informatie noodzakelijk is voor de 
opinievorming en meningsuiting, alsook voor de publicatie en communicatie van inhoud via 
mediaplatforms, aangezien dit essentiële middelen zijn om de overheid te controleren; 

16. erkent dat de digitalisering van de media en van informatie het bereik en de effecten ervan heeft 
vergroot, maar ook dat de subtiele scheidslijn tussen informatie en opinie daardoor is vervaagd; 
wijst op de aanzienlijke toename van door gebruikers gegenereerde inhoud en 
burgerjournalistiek;

17. is van oordeel dat de digitalisering van de pers en media nieuwe lagen toevoegt aan het 
medialandschap, en vragen oproept over toegang, kwaliteit, de objectiviteit van informatie en 
de bescherming daarvan;

18. benadrukt dat digitalisering het voor het publiek gemakkelijker maakt om informatie te 
vergaren en overheidsfunctionarissen te controleren, en ervoor zorgt dat gegevens en 
documentatie uitgewisseld en verspreid worden en onrecht en corruptie aan het licht worden 
gebracht; 

19. benadrukt dat wereldwijde interoperabiliteit en passende regelgeving vereist zijn om alle 
mogelijkheden van IT-infrastructuren te kunnen benutten en dat deze ICT-aspecten in zowel het 
bestaande als in het zich ontwikkelende medialandschap moeten worden geïntegreerd, tezamen 
met de basisvoorwaarden onafhankelijkheid, pluriformiteit en diversiteit;

20. betreurt alle pogingen om verschillende vormen van een "gesloten internet" tot stand te 
brengen, aangezien dit ernstige schendingen van het recht op informatie opleveren; dringt er bij 
alle autoriteiten op aan van dergelijke pogingen af te zien;

21. maakt zich zorgen over grootschalige controle en censuur, en de tendens om te blokkeren en 
filteren, wat niet alleen gevolgen heeft voor de media en het werk van journalisten en bloggers, 
maar ook de werkzaamheden van het maatschappelijk middenveld hindert om belangrijke 
politieke, economische en sociale veranderingen teweeg te brengen; veroordeelt alle arrestaties 
van bloggers en pogingen daartoe en beschouwt dit als een aanval op de vrijheid van mening en 
meningsuiting;

22. betreurt het feit dat talrijke technologieën en diensten die in derde landen worden gebruikt bij 
mensenrechtenschendingen door censuur van informatie, grootschalig toezicht, controle, en het 
traceren en opsporen van burgers en hun activiteiten op (mobiele) telefoonnetwerken en het 
internet, uit de EU afkomstig zijn; dringt er bij de Commissie op aan alle nodige stappen te 
ondernemen om deze "digitale wapenhandel" een halt toe te roepen;



PE506.205v02-00 10/28 RR\936766NL.doc

NL

23. benadrukt dat meer begrip nodig is van de rol van bemiddelaars en hun verantwoordelijkheden; 
is van mening dat regulerende instanties kunnen bijdragen aan de instandhouding van de 
concurrentie, maar dat ook moet worden gezocht naar nieuwe manieren om particuliere spelers 
in te schakelen, zodat de publieke waarde van informatie behouden blijft; erkent dat 
zelfregulering bepaalde risico's kan inhouden wanneer er een gebrek is aan (democratisch) 
toezicht;

24. wijst erop dat digitale en datagestuurde (computer) platforms of diensten zoals zoekmachines in 
particulier bezit zijn, en dat transparantie daarvan vereist om de publieke waarde van informatie 
in stand te houden en beperkingen van de toegang tot informatie en vrijheid van meningsuiting 
te vermijden; 

25. onderstreept dat klokkenluiders en bronnen moeten worden beschermd en dat de EU zich 
daartoe op mondiaal niveau moet inzetten; 

26. spreekt zijn scherpe veroordeling uit over elke poging om het internet of andere online 
mediaplatforms te gebruiken voor de bevordering en ondersteuning van terroristische 
activiteiten; dringt er bij de autoriteiten op aan in dit verband duidelijk stelling te nemen;

Beleid en externe acties van de EU

27. onderstreept dat het voor de EU, om als een gemeenschap van waarden beschouwd te worden, 
het van essentieel belang is om de pers- en mediavrijheid wereldwijd te bevorderen en te 
beschermen; benadrukt dat de EU optimaal politieke leiderschap moet tonen om te zorgen dat 
journalisten wereldwijd beschermd worden;

28. is van mening dat de EU het voorbeeld moet geven door onafhankelijke, pluralistische en 
diverse media te waarborgen, en de situatie, vrijheid en veiligheid van journalisten en bloggers 
te beschermen; onderstreept dat de EU zich in dit verband niet moet inlaten met inhoud, maar 
vooral zou moeten bijdragen aan een gunstig klimaat en aan het op mondiaal niveau 
terugdringen van beperkingen van de vrijheid van meningsuiting;

29. stelt met bezorgdheid vast dat in de afgelopen jaren sommige media zelf, met name in de EU, 
de aandacht hebben getrokken vanwege onethisch en naar verluidt onrechtmatig handelen; is 
van mening dat de EU enkel een voorbeeldfunctie kan vervullen als zij de problemen binnen 
haar eigen grenzen aanpakt;

30. spoort de Commissie aan om nauwlettend op de onafhankelijkheid van de pers en media in de 
lidstaten toe te zien;

31. is van oordeel dat de EU zich weliswaar via verschillende beleidsmaatregelen en programma's 
voor pers- en mediavrijheid inzet, maar het haar nog ontbreekt aan gerichte aandacht voor dit 
onderwerp in het algemeen, en aan een samenhangende, aansturende visie en streefdoelen; 

32. is van oordeel dat het ontbreken van een alomvattende strategie versnippering tot gevolg heeft 
en het gevaar met zich meebrengt dat de belangrijke beleidsbeginselen van transparantie en 
verantwoordingsplicht worden opgegeven;

Strategie
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33. spoort de Commissie en met name DG DEVCO en de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) aan om hun samenwerking en programmacoördinatie te verbeteren, met name door 
politieke en diplomatieke werkzaamheden te bundelen en door gezamenlijk uitvoering te geven 
aan financiering en projecten, met inbegrip van de controle en evaluatie daarvan; verzoekt de 
Commissie om de voorgaande, huidige en toekomstige programmering te evalueren, en om de 
resultaten openbaar te maken; 

34. dringt aan om ad-hocfinanciering van projecten in te ruilen voor een meer duurzame aanpak, 
waarbij ook particuliere donoren en andere gesprekspartners worden betrokken; erkent dat de 
programmering gericht moet worden aangepakt, zowel op nationaal als op regionaal niveau;

35. dringt er bij de EU op aan een grotere rol te spelen in met name de kandidaat-lidstaten, alsook 
met betrekking tot haar naaste zuidelijke en oostelijke buren en in het kader van handels- en 
associatieonderhandelingen; verzoekt de EU een strategie vast te stellen om ervoor te zorgen 
dat wetswijzigingen in derde landen die pluralisme en persvrijheid beperken nauwlettend 
worden gevolgd en dat daarover een standpunt wordt ingenomen;

36. benadrukt dat bestaande externe financiële instrumenten, zoals het EIDHR, geografische en 
andere instrumenten, flexibel moeten worden ingezet om bij te dragen aan de versterking van 
het maatschappelijk middenveld; benadrukt dat lokale eigen inbreng en capaciteitsopbouw van 
essentieel belang zijn voor duurzame ontwikkeling en groei;

37. benadrukt dat de EU steun moet verlenen aan de voorlichting en scholing van beleidsmakers, 
regelgevende instanties en media in derde landen met het doel de pers- en mediavrijheid 
evenals passende en technologieneutrale vormen van marktregulering te bevorderen; wijst er 
hierbij met name op dat in overgangsperioden vrijheden vaak worden ingeperkt onder het mom 
van stabiliteit en veiligheid;

38. benadrukt dat de ontwikkeling van de media en de waarborging van vrijheid van meningsuiting 
een belangrijke rol moeten spelen in de dialoog met de landen; onderstreept dat duidelijke 
streefdoelen en voorwaarden moeten worden nageleefd in de handels-, partnerschaps-, 
samenwerkings- en associatieovereenkomsten met derde landen en hulpprogramma's, in 
overeenstemming met artikel 21 VEU; dringt er bij EDEO en de Commissie op aan de 
verslagen en aanbevelingen van het Parlement in het kader van de onderhandelingen voor 
dergelijke overeenkomsten, in acht te nemen en uit te voeren; brengt in herinnering dat voor de 
geloofwaardigheid en de doeltreffendheid van de EU in haar betrekkingen en interacties met 
derde landen, de samenhang, consistentie en transparantie met betrekking tot de uitvoering van 
en het toezicht op deze fundamentele mensenrechten tussen het Europees Parlement, de EDEO 
en de Commissie van cruciaal belang zijn;

39. verzoekt de Commissie de bestrijding van straffeloosheid tot een van de prioriteiten van haar 
programma's voor vrijheid van meningsuiting en de media te maken, ook door steun en 
deskundigheid te bieden bij onderzoeken naar misdrijven tegen journalisten via de oprichting 
van fondsen voor rechtsbijstand; 

40. is van mening dat EU-financiering niet beperkt moet blijven tot gespecialiseerde internationale 
organisaties (bemiddelaars) maar dat ook lokale organisaties daarvoor in aanmerking moeten 
komen; 
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41. verzoekt de Commissie de vertrouwelijkheidsclausules voor de financiering van haar 
mensenrechtenbeleid ten aanzien van pers en media te herzien, aangezien journalisten, 
mediakanalen of ngo's daardoor in diskrediet kunnen worden gebracht, en daarmee ook de 
geloofwaardigheid van EU-mensenrechtenactiviteiten kan worden aangetast, die op zichzelf 
open en transparant zijn; 

42. meent dat pers- en mediaprogramma's zich ook moeten richten op de verbetering van 
(juridische en staats-) structuren en op de ondersteuning van lokale mediabedrijven en 
ondernemingen, teneinde hun transparantie, onafhankelijkheid, duurzaamheidscapaciteit, 
professionalisme en openheid te vergroten; onderstreept dat in het mediabeleid van de EU naar 
een zo groot mogelijke pluriformiteit en diversiteit moet worden gestreefd door onafhankelijke 
media en startende bedrijven te steunen;

43. herinnert eraan dat vrijheid van meningsuiting en mediapluralisme, ook op het internet, 
Europese kernwaarden zijn; onderstreept het fundamenteel belang van pers- en mediavrijheid in 
het uitbreidingsbeleid van de EU en van digitale vrijheden in deze context, aangezien deze 
vrijheden als mensenrechten worden beschouwd en derhalve deel uitmaken van de politieke 
criteria van Kopenhagen;

44. is van oordeel dat de EU steun aan pers en media moet verwerken in haar programma's voor 
verkiezingsondersteuning, bijvoorbeeld door de samenwerking tussen organen voor toezicht op 
de verkiezingen in derde landen en de pers te bevorderen, zodat de transparantie en legitimiteit 
van het verkiezingsproces en van de resultaten worden verbeterd; 

45. is van mening dat de EU zich in overgangslanden in de context van het verzoenings- en 
wederopbouwproces moet richten op pers- en mediavrijheid;

46. spreekt zijn grote waardering uit over het belangrijke werk dat een aantal internationale 
(journalistieke) organisaties verricht die zich bezighouden met pers- en mediavrijheid; dringt 
erop aan dat deze organisaties de volledige steun van de EU moeten krijgen gezien het cruciale 
belang van hun netwerkactiviteiten;

47. verzoekt de EDEO optimaal gebruik te maken van de deelname van de EU aan multilaterale 
fora die zich richten op de pers, media en digitale vrijheden, bijvoorbeeld in het kader van de 
Raad van Europa, de OVSE en ook de VN;

48. verzoekt de Commissie, de Raad en de EDEO zo spoedig mogelijk een strategie voor pers- en 
mediavrijheid in het kader van het buitenlands beleid van de EU goed te keuren en de 
aanbevelingen in het onderhavige verslag te verwerken in de komende richtsnoeren voor 
vrijheid van meningsuiting (online en offline);

49. verzoekt om het onderhavige verslag in nauwe samenhang met zijn resolutie over een strategie 
voor digitale vrijheid in het buitenlandbeleid van de EU te lezen en te aanvaarden;

50. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van 
de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, de speciale vertegenwoordiger van de 
EU voor de mensenrechten, de regeringen en parlementen van de lidstaten, het bureau van de 
Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Unesco, de Raad van Europa, en de 
Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa.
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BIJLAGEN

RANGSCHIKKING VAN LANDEN OP HET GEBIED VAN PERS- EN MEDIAVRIJHEID DOOR ONAFHANKELIJKE 

ORGANISATIES MET RELEVANTE EXPERTISE

Verslaggevers zonder Grenzen
Index wereldpersvrijheid 20131

RANG LAND NOOT: DIFFERENTIEEL

1 FINLAND 6,38 0 (1)

2 NEDERLAND 6,48 +1 (3)

3 NOORWEGEN 6,52 -2 (1)

4 LUXEMBURG 6,68 +2 (6)

5 ● ANDORRA 6,82 -

6 DENEMARKEN 7,08 +4 (10)

7 LIECHTENSTEIN 7,35 -

8 NIEUW-ZEELAND 8,38 +5 (13)

9 IJSLAND 8,49 -3 (6)

10 ZWEDEN 9,23 +2 (12)

11 ESTLAND 9,26 -8 (3)

12 OOSTENRIJK 9,40 -7 (5)

13 JAMAICA 9,88 +3 (16)

14 ZWITSERLAND 9,94 -6 (8)

15 IERLAND 10,06 0 (15)

16 TSJECHIË 10,17 -2 (14)

17 DUITSLAND 10,24 -1 (16)

18 COSTA RICA 12,08 +1 (19)

19 NAMIBIË 12,50 +1 (20)

20 CANADA 12,69 -10 (10)

21 BELGIË 12,94 -1 (20)

22 POLEN 13,11 +2 (24)

23 SLOWAKIJE 13,25 +2 (25)

24 CYPRUS 13,83 -8 (16)

25 KAAPVERDIË 14,33 -16 (9)

26 □ AUSTRALIË 15,24 +4 (30)

27 URUGUAY 15,92 +5 (32)

28 PORTUGAL 16,75 +5 (33)

29 VERENIGD KONINKRIJK 16,89 -1 (28)

30 GHANA 17,27 +11 (41)

31 SURINAME 18,19 -9 (22)

32 VERENIGDE STATEN 18,22 +15 (47)

33 LITOUWEN 18,24 -3 (30)

1 Zie: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html.

http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
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34 OOCS 19,72 -9 (25)

35 SLOVENIË 20,49 +1 (36)

36 SPANJE 20,50 +3 (39)

37 FRANKRIJK 21,60 +1 (38)

38 EL SALVADOR 22,86 -1 (37)

39 LETLAND 22,89 +11 (50)

40 BOTSWANA 22,91 +2 (42)

41 PAPOEA-NIEUW-GUINEA 22,97 -6 (35)

42 ROEMENIË 23,05 +5 (47)

43 NIGER 23,08 -14 (29)

44 TRINIDAD EN TOBAGO 23,12 +6 (50)

45 MALTA 23,30 +13 (58)

46 BURKINA FASO 23,70 +22 (68)

47 TAIWAN 23,82 -2 (45)

48 SAMOA 23,84 +6 (54)

49 HAÏTI 24,09 +3 (52)

50 ZUID-KOREA 24,48 -6 (44)

51 COMOREN 24,52 -6 (45)

52 □ ZUID-AFRIKA 24,56 -10 (42)

53 JAPAN 25,17 -31 (22)

54 ARGENTINIË 25,67 -7 (47)

55 MOLDAVIË 26,01 -2 (53)

56 HONGARIJE 26,09 -16 (40)

57 ITALIË 26,11 +4 (61)

58 HONGKONG 26,16 -4 (54)

59 SENEGAL 26,19 +16 (75)

60 CHILI 26,24 +20 (80)

61 SIERRA LEONE 26,35 +2 (63)

62 MAURITIUS 26,47 -8 (54)

63 SERVIË 26,59 +17 (80)

64 KROATIË 26,61 +4 (68)

65 CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK 26,61 -3 (62)

66 TONGA 26,70 -3 (63)

67 MAURITANIË 26,76 0 (67)

68 BOSNIË EN HERZEGOVINA 26,86 -10 (58)

69 GUYANA 27,08 -11 (58)

70 TANZANIA 27,34 -36 (34)

71 KENIA 27,80 +13 (84)

72 ZAMBIA 27,93 +14 (86)

73 MOZAMBIQUE 28,01 -7 (66)

74 ARMENIË 28,04 +3 (77)

75 MALAWI 28,18 +71 (146)

76 REPUBLIEK CONGO 28,20 +14 (90)

77 KOEWEIT 28,28 +1 (78)

78 NICARAGUA 28,31 -6 (72)

79 BENIN 28,33 +12 (91)
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80 DOMINICAANSE REPUBLIEK 28,34 +15 (95)

81 LESOTHO 28,36 -18 (63)

82 BHUTAN 28,42 -12 (70)

83 TOGO 28,45 -4 (79)

84 GRIEKENLAND 28,46 -14 (70)

85 KOSOVO 28,47 +1 (86)

86 EQUATORIAAL-GUINEA 28,49 0 (86)

87 BULGARIJE 28,58 -7 (80)

88 MADAGASKAR 28,62 -4 (84)

89 GABON 28,69 +12 (101)

90 OOST-TIMOR 28,72 -4 (86)

91 PARAGUAY 28,78 -11 (80)

92 GUINEE-BISSAU 28,94 -17 (75)

93 SEYCHELLEN 29,19 -20 (73)

94 NOORD-CYPRUS 29,34 +8 (102)

95 GUATEMALA 29,39 +2 (97)

96 IVOORKUST 29,77 +63 (159)

97 LIBERIA 29,89 +13 (110)

98 MONGOLIË 29,93 +2 (100)

99 MALI 30,03 -74 (25)

100 GEORGIË 30,09 +4 (104)

101 LIBANON 30,15 -8 (93)

102 ALBANIË 30,88 -6 (96)

103 MALDIVEN 31,10 -30 (73)

104 UGANDA 31,69 +35 (139)

105 PERU 31,87 +10 (115)

106 KIRGIZIË 32,20 +2 (108)

107 FIDJI 32,69 +10 (117)

108 BRAZILIË 32,75 -9 (99)

109 BOLIVIA 32,80 -1 (108)

110 QATAR 32,86 +4 (114)

111 PANAMA 32,95 +2 (113)

112 ISRAËL 32,97 -20 (92)

113 MONTENEGRO 32,97 -6 (107)

114 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 33,49 -2 (112)

115 NIGERIA 34,11 +11 (126)

116 VOORMALIGE REPUBLIEK MACEDONIË 34,27 -22 (94)

117 VENEZUELA 34,44 0 (117)

118 NEPAL 34,61 -12 (106)

119 ECUADOR 34,69 -15 (104)

120 KAMEROEN 34,78 -23 (97)

121 TSJAAD 34,87 -18 (103)

122 ● BRUNEI 35,45 +3 (125)

123 TADZJIKISTAN 35,71 -1 (122)

124 ZUID-SUDAN 36,20 -13 (111)

125 ALGERIJE. 36,54 -3 (122)
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126 OEKRAÏNE 36,79 -10 (116)

127 HONDURAS 36,92 +8 (135)

128 DE KWESTIE AFGHANISTAN 37,36 +22 (150)

129 COLOMBIA 37,48 +14 (143)

130 ANGOLA 37,80 +2 (132)

131 LIBIË 37,86 +23 (154)

132 BURUNDI 38,02 -2 (130)

133 ZIMBABWE 38,12 -16 (117)

134 JORDANIË 38,47 -6 (128)

135 THAILAND 38,60 +2 (137)

136 MAROKKO 39,04 +2 (138)

137 ETHIOPIË 39,57 -10 (127)

138 TUNESIË 39,93 -4 (134)

139 INDONESIË 41,05 +7 (146)

140 INDIA 41,22 -9 (131)

141 OMAN 41,51 -24 (117)

142 DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 41,66 +3 (145)

143 CAMBODJA 41,81 -26 (117)

144 BANGLADESH 42,01 -15 (129)

145 MALEISIË 42,73 -23 (122)

146 PALESTINA 43,09 +7 (153)

147 FILIPPIJNEN 43,11 -7 (140)

148 RUSLAND 43,42 -6 (142)

149 SINGAPORE 43,43 -14 (135)

150 IRAK 44,67 +2 (152)

151 SITUATIE IN BIRMA 44,71 +18 (169)

152 GAMBIA 45,09 -11 (141)

153 MEXICO 45,30 -4 (149)

154 □ TURKIJE 46,56 -6 (148)

155 SWAZILAND 46,76 -11 (144)

156 AZERBEIDZJAN 47,73 +6 (162)

157 BELARUS 48,35 +11 (168)

158 EGYPTE 48,66 +8 (166)

159 PAKISTAN 51,31 -8 (151)

160 KAZACHSTAN 55,08 -6 (154)

161 RWANDA 55,46 -5 (156)

162 SRI LANKA 56,59 +1 (163)

163 SAUDI-ARABIË 56,88 -5 (158)

164 OEZBEKISTAN 60,39 -7 (157)

165 BAHREIN 62,75 +8 (173)

166 EQUATORIAAL-GUINEA 67,20 -5 (161)

167 DJIBOUTI 67,40 -8 (159)

168 LAOS 67,99 -3 (165)

169 JEMEN 69,22 +2 (171)

170 SUDAN 70,06 0 (170)

171 CUBA 71,64 -4 (167)
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172 VIETNAM 71,78 0 (172)

173 CHINA 73,07 +1 (174)

174 IRAN 73,40 +1 (175)

175 SOMALIË 73,59 -11 (164)

176 SYRIË 78,53 0 (176)

177 TURKMENISTAN 79,14 0 (177)

178 NOORD-KOREA 83,90 0 (178)

179 ERITREA 84,83 0 (179)
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COMITÉ BESCHERMING JOURNALISTEN

2012 Index straffeloosheid, statistische tabel1

Onopgeloste moorden op journalisten per 1 miljoen inwoners in de periode 2001-2011 Alleen landen met vijf of meer 
onopgeloste gevallen zijn opgenomen. Gevallen zijn onopgelost indien er geen veroordelingen hebben plaatsgevonden.

Rang Land
Onopgel
oste 
gevalle
n

Bevolki
ng
(in 
miljoen
en)

Berekeni
ng Waar

d

1 Irak 93 32 93/32 2.90
6

2 Somalië 11 9.3 11/9.3 1.18
3

3 Filippijnen 55 93.3 55/93.3 0.58
9

4 Sri Lanka 9 20.9 9/20.9 0.43
1

5 Colombia 8 46.3 8/46.3 0.17
3

6 Nepal 5 30 5/30 0.16
7

7 Afghanistan 5 34.4 5/34.4 0.14
5

8 Mexico 15 113.4 15/113.4 0.13
2

9 Rusland 16 141.8 16/141.8 0.11
3

10 Pakistan 19 173.6 19/173.6 0.10
9

11 Brazilië 5 194.9 5/194.9 0.02
6

12 India 6 1,170.9 6/1170.9 0.00
5

BRON BEVOLKINGSGEGEVENS: WORLD DEVELOPMENT INDICATORS, WERELDBANK 2010.

1 Zie: http://www.cpj.org/reports/2012/04/impunity-index-2012.php

http://www.cpj.org/reports/2012/04/impunity-index-2012.php
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FREEDOM HOUSE

VRIJHEID IN DE WERELD 2013: DEMOCRATISCHE DOORBRAKEN AAN EEN ZIJDEN 
DRAADJE1

Onafhankelijke landen
Land Vrijheidsstatus PR CL Tendens

Afghanistan niet vrij 6 6
Albanië (*) deels vrij 3 3
Algerije niet vrij 6 5
● Andorra vrij 1 1
Angola niet vrij 6 5
"Antigua en Barbuda* vrij 2 ▲ 2
Argentinië vrij 2 2
Armenië deels vrij 5 ▲ 4
Australië* vrij 1 1
Oostenrijk* vrij 1 1
Azerbeidzjan niet vrij 6 5
Bahama's vrij 1 1
Bahrein niet vrij 6 6
Bangladesh deels vrij 3 4
Barbados vrij 1 1
Belarus niet vrij 7 6
België* vrij 1 1
Belize vrij 1 2
Benin vrij 2 2
Bhutan deels vrij 4 5 
Bolivia deels vrij 3 3
Bosnië en Herzegovina* deels vrij 3 ▲ 3
Botswana vrij 3 2
Brazilië* vrij 2 2
● Brunei niet vrij 6 5
Bulgarije* vrij 2 2
Burkina Faso deels vrij 5 3
Situatie in Birma niet vrij 6 ▲ 5 ▲
Burundi deels vrij 5 5
Cambodja niet vrij 6 5
Kameroen niet vrij 6 6
Canada vrij 1 1
Kaapverdië vrij 1 1

1 Zie: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013.

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013


RR\936766NL.doc 21/28 PE506.205v02-00

NL

Land Vrijheidsstatus PR CL Tendens

Centraal-Afrikaanse Republiek deels vrij 5 5 
Tsjaad niet vrij 7 6
Chili vrij 1 1
China niet vrij 7 6
Colombia deels vrij 3 4
Comoren deels vrij 3 4
Congo (Brazzaville) niet vrij 6 5
Congo (Brazzaville) niet vrij 6 6
Costa Rica vrij 1 1
Ivoorkust deels vrij ▲ 5 ▲ 5 ▲
Kroatië vrij 1 2
Cuba niet vrij 7 6
Cyprus* vrij 1 1
Tsjechië* vrij 1 1
Denemarken* vrij 1 1
Djibouti niet vrij 6 5
Dominica vrij 1 1
Dominicaanse Republiek vrij 2 2
Oost-Timor deels vrij 3 4
Ecuador deels vrij 3 3 
Egypte deels vrij ▲ 5 ▲ 5
El Salvador vrij 2 3
Equatoriaal-Guinea niet vrij 7 7
Eritrea niet vrij 7 7
Estland* vrij 1 1
Ethiopië niet vrij 6 6
Fidji deels vrij 6 4
Finland* vrij 1 1
Frankrijk* vrij 1 1
Gabon niet vrij 6 5
Gambia niet vrij 6 6 ▼
Georgië deels vrij 3 ▲ 3
Duitsland* vrij 1 1
Ghana vrij 1 2
Griekenland* vrij 2 2 
Grenada vrij 1 2
Guatemala deels vrij 3 4
Equatoriaal-Guinea deels vrij 5 5 
Guinee-Bissau niet vrij ▼ 6 ▼ 5 ▼
Guyana vrij 2 3
Haïti deels vrij 4 5
Honduras deels vrij 4 4
Hongarije* vrij 1 2
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Land Vrijheidsstatus PR CL Tendens

IJsland* vrij 1 1
India vrij 2 3
Indonesië* vrij 2 3
Iran niet vrij 6 6
Irak niet vrij 6 ▼ 6
Ierland* vrij 1 1
Israël vrij 1 2
Italië* vrij 2 ▼ 1
Jamaica vrij 2 3
Japan vrij 1 2
Jordanië niet vrij 6 5 
Kazachstan niet vrij 6 5 
Kenia deels vrij 4 4 ▼
Kiribati vrij 1 1
Kosovo deels vrij 5 4
Koeweit deels vrij 5 ▼ 5
Kirgizië deels vrij 5 5
Laos niet vrij 7 6
Letland* vrij 2 2
Libanon deels vrij 5 4 
Lesotho vrij 2 ▲ 3
Liberia deels vrij 3 4
Libië deels vrij ▲ 4 ▲ 5 ▲
Liechtenstein vrij 1 1
Litouwen* vrij 1 1
Luxemburg* vrij 1 1
Macedonië deels vrij 3 3
Madagaskar deels vrij 6 4 
Malawi deels vrij 3 4 
Maleisië deels vrij 4 4
Maldiven deels vrij 5 ▼ 4
Mali niet vrij ▼ 7 ▼ 5 ▼
Malta* vrij 1 1
Marshalleilanden vrij 1 1
Mauritanië niet vrij 6 5
Mauritius vrij 1 2
Mexico deels vrij 3 3
Micronesia* vrij 1 1
Moldavië deels vrij 3 3
● Monaco vrij 2 1
Mongolië vrij 1 ▲ 2
Montenegro* vrij 3 2
Marokko deels vrij 5 4
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Land Vrijheidsstatus PR CL Tendens

Mozambique deels vrij 4 3
Namibië vrij 2 2
Nauru vrij 1 1
Nepal deels vrij 4 4
Nederland* vrij 1 1
Nieuw-Zeeland* vrij 1 1
Nicaragua deels vrij 5 4
Niger deels vrij 3 4
Nigeria deels vrij 4 4 
Noord-Korea niet vrij 7 7
Noorwegen* vrij 1 1
Oman niet vrij 6 5 
Pakistan deels vrij 4 5
Palau vrij 1 1
Panama vrij 1 2
Papoea-Nieuw-Guinea* deels vrij 4 3
Paraguay deels vrij 3 3 
Peru vrij 2 3
Filipijnen* deels vrij 3 3
Polen* vrij 1 1
Portugal* vrij 1 1
Qatar niet vrij 6 5
Roemenië* vrij 2 2
Rusland niet vrij 6 5 
Rwanda niet vrij 6 6 ▼
Saint Kitts en Nevis* vrij 1 1
Saint Lucia vrij 1 1
Saint Vincent en de Grenadines vrij 1 1
Samoa vrij 2 2
● San Marino vrij 1 1
Sao Tomé en Principe vrij 2 2
Saudi-Arabië niet vrij 7 7
Senegal vrij 2 ▲ 3
Servië vrij 2 2
Seychellen deels vrij 3 3
Sierra Leone vrij 2 ▲ 3
Singapore deels vrij 4 4
Slowakije* vrij 1 1
Slovenië* vrij 1 1
Salomonseilanden deels vrij 4 3
Somalië niet vrij 7 7
□ Zuid-Afrika vrij 2 2
Zuid-Korea vrij 1 2
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Land Vrijheidsstatus PR CL Tendens

Zuid-Sudan niet vrij 6 5
Spanje* vrij 1 1
Sri Lanka deels vrij 5 4 
Sudan niet vrij 7 7
Suriname vrij 2 2 
Swaziland niet vrij 7 5
Zweden* vrij 1 1
Zwitserland* vrij 1 1
Syrië niet vrij 7 7 
Taiwan vrij 1 2
Tadzjikistan niet vrij 6 6 ▼
Tanzania deels vrij 3 3
Thailand deels vrij 4 4
Togo deels vrij 5 4
Tonga vrij 3 2 ▲
Trinidad en Tobago vrij 2 2
Tunesië deels vrij 3 4
Turkije* deels vrij 3 4 ▼
Turkmenistan niet vrij 7 7
Tuvalu vrij 1 1
Uganda deels vrij 5 4 
□ Oekraïne deels vrij 4 3 
Verenigde Arabische Emiraten niet vrij 6 6 
Verenigd Koninkrijk* vrij 1 1
Verenigde Staten* vrij 1 1
Uruguay vrij 1 1
Oezbekistan niet vrij 7 7
Vanuatu vrij 2 2
Venezuela deels vrij 5 5
Vietnam niet vrij 7 5
Jemen niet vrij 6 6
Zambia deels vrij 3 4
Zimbabwe niet vrij 6 6

* geeft aan dat een land een op stemrecht gebaseerde democratie is.
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Autonome 
gebieden

Gebied Vrijheidsstatus PR CL Tendens
Hongkong deels vrij 5 2
Puerto Rico vrij 1 2

Omstreden 
gebieden

Gebied Vrijheidsstatus PR CL Tendens
Abchazië deels vrij 4 ▲ 5
Gazastrook niet vrij 6 6
Kashmir (India) deels vrij 4 4 
Nagorno-Karabach deels vrij ▲ 5 ▲ 5
Noord-Cyprus vrij 2 2
Kashmir (Pakistan) niet vrij 6 5
Somaliland deels vrij 4 5
Zuid-Ossetië niet vrij 7 6
Tibet niet vrij 7 7
Transnistrië niet vrij 6 6
Westelijke Jordaanoever niet vrij 6 5
Westelijke Sahara niet vrij 7 7

PR staat voor politieke rechten en CL voor burgerlijke vrijheden; 1 staat in de 
rangschikking voor meest vrij en 7 voor minst vrij.

▲ ▼ omhoog en omlaag geeft een verbetering of verslechtering aan in rangschikking of 
status ten opzichte van het voorgaande onderzoek.

   omhoog en omlaag geeft een tendens aan positieve of negatieve veranderingen 
die hebben plaatsgevonden maar onvoldoende voor een wijziging in de 
rangschikking van politieke rechten of burgerlijke vrijheden.

* geeft aan dat een land een op stemrecht gebaseerde democratie is.

OPMERKING: De rangschikking is gebaseerd op gebeurtenissen over de hele wereld in de 
periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.
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Freedom House

Vrijheid op het internet1

Freedom on the Net is de meest recente index van Freedom House waarin de mate van 
internet en digitale mediavrijheid in de wereld wordt beoordeeld. In de weinige jaren dat 
Freedom on the Net verschijnt is deze publicatie een van de belangrijkste referenties 
geworden voor beleidsmakers, journalisten en activisten voor dit opkomende en steeds 
belangrijker wordende aspect van mensenrechten.

De publicatie van de editie 2012
Op 24 september 2012 heeft Freedom House zijn laatste rapport Freedom on the Net 
gepubliceerd. De nieuwe editie bevat gedetailleerde landenrapporten en een unieke numerieke 
index van 47 landen in zes geografische regio's. Voorts worden de belangrijkste bevindingen 
en opkomende bedreigingen van de wereldwijde digitale mediavrijheid belicht aan de hand 
van een essay met een analytisch overzicht en bijgaande grafische voorstellingen.

Over het onderzoek
Tijdens de laatste tien jaar is het belang van het internet als middel om informatie te 
verspreiden en bestaande mediacontrole te omzeilen, rap gegroeid. Zoals gebeurtenissen in 
het Midden-Oosten in 2011 hebben aangetoond is het internet een essentieel mediakanaal 
geworden waarlangs burgers kunnen mobiliseren en politieke, sociale en economische 

1 Zie: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-net

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/MapInetF2012_WhiteLogo2-FINAL.pdf#overlay-context=report/fotn-2012-internet-freedom-map-pdf
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-net
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hervormingen kunnen bepleiten. Uit angst voor de macht van de nieuwe technologieën 
hebben autoritaire staten subtiele en minder subtiele manieren bedacht om het open internet te 
filteren, te monitoren en op andere manieren te belemmeren of te manipuleren.

Zelfs een aantal democratische staten hebben uiteenlopende beperkingen overwogen of 
ingevoerd als antwoord op de mogelijke juridische, economische en veiligheidsvraagstukken 
die de nieuwe media met zich mee brengen.

Om deze opkomende dreigingen te belichten en mogelijkheden aan te geven voor 
internetvrijheid heeft Freedom House de eerste alomvattende, vergelijkende en op cijfers 
gebaseerde reeks indicatoren ontwikkeld voor het monitoren en analyseren van 
internetvrijheid.  In overleg met toonaangevende deskundigen heeft Freedom House een 
unieke, systematische en innovatieve aanpak ontwikkeld om de internetvrijheid te beoordelen 
in alle soorten landen. Deze methodologie is voor het eerst voor 15 landen getest in de 
proefeditie van Freedom on the Net die in 2009 is gepubliceerd. Sindsdien is een tweede 
editie in 2011 gepubliceerd en een derde in september 2012.

Iedere landenbeoordeling bevat een gedetailleerd verhalend rapport en een numerieke score, 
gebaseerd op de unieke methodologie van Freedom House.

Deze methodologie bestaat uit drie pijlers om het niveau van internet- en IT-vrijheid vast te 
stellen:
 Belemmeringen voor toegang — waaronder infrastructurele en economische 

obstakels voor toegang, juridische en eigendomscontrole over internetaanbieder, en 
onafhankelijkheid van regelgevende organen;

 Grenzen aan inhoud — waaronder juridische regelingen inzake inhoud, technisch 
filteren en blokkeren van websites, zelfcensuur, de dynamiek en diversiteit van online 
nieuwsmedia, en het gebruik van ICT voor het mobiliseren van burgers;

 Schending van gebruikersrechten — waaronder toezicht, privacy, consequenties van 
online activiteiten, zoals gevangenneming, buitenjuridische intimidatie of cyberaanvallen.
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