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Verklaring van de voorzitter 
van de Raad van Toezicht

Met gepaste trots presenteer ik u het tweede jaarverslag van Free Press Unlimited. Stond het eerste jaar 
vooral in het teken van de fusie, het tweede jaar werd gekenmerkt door verdere structurering en consolidatie 
van de stichting alsmede de overgang naar een nieuwe locatie in het hart van de persstad Amsterdam.

2012 stond vooral in het teken van innovatie, nieuwe samenwerkingsprojecten, prachtige initiatieven en een goede slag 
qua fondsenwerving. Ik neem u graag mee naar een aantal van deze projecten. Zo is Free Press Unlimited in april naar  
El Salvador afgereisd om daar met diverse journalisten uit de regio Latijns-Amerika te brainstormen over hoe wij hen kunnen 
helpen hun werk op een veilige manier te blijven doen. Daar is op 3 mei in Nederland verder aandacht aan besteed en dit 
heeft geresulteerd in een samenwerkingsproject op het gebied van digitale veiligheid met Article 19 in Mexico.

Free Press Unlimited heeft nieuwe projecten opgestart in Syrië, Irak, Egypte, Tunesië en Marokko gebaseerd op 
StoryMaker: een applicatie voor de mobiele telefoon waarmee journalisten via een veilige verbinding goede reportages 
kunnen maken. Samen met Hivos en XS4ALL is het Internet Protection Lab opgezet met als doel om het internet vrij te 
houden. Daar zijn dusdanig veel fondsen voor binnen gehaald dat er inmiddels een fulltime medewerker op zit waarmee 
het beleidsthema internetvrijheid goed op de kaart is gezet. Op het gebied van fondsenwerving zijn we succesvol 
geweest in Bangladesh, waar we een aanvraag van de Europese Unie hebben binnen gehaald. En we zijn nieuwe 
jeugdjournaals gestart in Nicaragua, Bolivia, Nepal en Zuid-Afrika.

Intern heeft Free Press Unlimited een enorme sprong gemaakt door te verhuizen naar het centrum van Amsterdam.  
De opening was een succes, vele relaties hadden de moeite genomen om naar Nederland en Amsterdam af te reizen om 
erbij te zijn. Het was de kroon op een jaar hard werken, een jaar waarin lastig te vervullen vacatures werden vervuld, het 
Focus systeem werd geïmplementeerd en er is toegewerkt naar een nieuwe coherente cultuur.

2012 was enerverend, bij tijd en wijle zwaar, maar al met al een jaar om trots op te zijn. Het mooie resultaat zowel 
intrinsiek als extrinsiek was niet mogelijk geweest zonder de enorme inzet van alle medewerkers, trainers, stagiaires en 
vrijwilligers van Free Press Unlimited.

Joop Daalmeijer
Voorzitter Raad van Toezicht
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De structuur van de organisatie staat. De vacatures 
zijn ingevuld. De kwaliteit van de procedures, 
projecten en financiën is gewaarborgd. De uitvoering 
van de projecten liggen op schema. De fundering 
van Free Press Unlimited is solide en vormt een 
goede basis om ook naar buiten te kijken, om 
de onbegrensde mogelijkheden van media in het 
internationale spectrum op te zoeken en om onze 
eigen horizon te verbreden.

Dat is vooral ingegeven door het Nederlandse politieke 
klimaat rondom het thema ontwikkelingssamenwerking. 
Het kabinet Rutte II heeft onmiddellijk na de verkiezings-
overwinning, nieuwe bezuinigingen ingevoerd, de 0,7% 
lijn is daarbij losgelaten, de geluiden voor een nieuwe 
MFS na 2015 zijn somber gestemd. Alhoewel zeer waar-
schijnlijk gedurende de looptijd van het huidige MFS II 
programma niet getornd zal worden aan de afgegeven 
beschikkingen, zijn de meeste ontwikkelingsorganisaties 
zenuwachtig over het volatiele beleid rondom het 
thema ontwikkelingssamenwerking. Niet in de laatste 
plaats omdat er ook een aparte minister Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking is benoemd.
Free Press Unlimited vormt daarop geen uitzondering, 
maar wil liever vanuit haar eigen kracht de toekomst 
tegemoet zien. Wij zien onszelf niet als een ontwikke-
lingsorganisatie, maar als een organisatie die media 
als instrument ziet om persvrijheid en democratie te 
bevorderen. Immers, waar de media als waakhond kan 
fungeren voor de maatschappij, worden persvrijheid  
en vrijheid van meningsuiting omarmd.

Om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen 
realiseren wij ons dat we moeten investeren in kennis 
en kwaliteit. De komende jaren gaan we derhalve 

zwaar inzetten op het verder professionaliseren van 
de organisatie. En om aan de afhankelijkheid van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken te ontkomen, gaan we 
ook meer inzetten op externe fondsenwerving waarbij 
we ook private stichtingen zowel in Nederland als in het 
buitenland zullen aanschrijven. Vanaf 2013 hebben we 
middelen vrijgemaakt om een fulltime fondsenwerver 
in te zetten. Dit betekent een groot beroep op de 
continuïteitsreserve, maar het is een investering in 
de toekomst, waarbij het uiteindelijke doel is om een 
krachtige en (financieel) sterke organisatie te zijn.

De toekomst biedt ons inziens niet alleen maar 
uitdagingen die we het hoofd moeten bieden, het biedt 
ook kansen. Kansen waar wij als relatief kleine en flexibele 
organisatie op in kunnen spelen. Daarbij kijken we goed 
naar de internationale trends zoals de mobiele telefonie 
die in Afrika ongelofelijk belangrijk aan het worden is 
en digitale vrijheid, wat een belangrijk globaal thema 
is. In een wereld die steeds repressiever wordt, vormt 
digitale, fysieke en psychologische veiligheid een steeds 
belangrijke voorwaarde voor journalisten en andere 
media-activisten om hun werk te kunnen doen. Daar 
werken we aan. Onze StoryMaker en Internet Protection 
Lab zijn daar een goede voorbeelden van.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze rol in het internationale 
speelveld nog lang niet is uitgespeeld zolang wij maar 
voor ogen houden dat ons werk draait om de mensen in 
het land zelf. Met dat gegeven op ons netvlies zien wij de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.

Leon Willems
Ruth Kronenburg  

Management samenvatting
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Introductie: Voortbouwen op een solide basis

Organisatorisch gezien, was 2012 voor Free Press 
Unlimited een jaar van versteviging en professio
nalisering na de vormingsperiode in het voorgaande 
jaar. De organisatie introduceerde een aantal 
nieuwe procedures en organisatiestructuren. Ook 
werden de twee vacante posities van Team Leader 
vervuld, hierdoor kon het personeel een start 
maken met het werken in teamverband. Daarnaast 
was er aandacht voor de invoering van nieuwe 
projectplannen naar aanleiding van de behoefte 
aan simpelere procedures. De administratieve 
lasten zijn verminderd voor de Programme 
Coordinators zonder dat de kwaliteit van het 
monitoringsproces hieronder lijdt. Verder zocht en 
vond het management een nieuwe locatie voor  het 
hoofdkantoor; in november verhuisde Free Press 
Unlimited van Hilversum naar hartje Amsterdam. 

Verhuizing naar Amsterdam
Aan het eind van 2011 gaf de grote meerderheid van Free 
Press Unlimited’s medewerkers aan met het hoofdkantoor 
te willen verhuizen naar Amsterdam. Samen met het in 
november 2012 aflopende huurcontract van de huidige 
locatie in Hilversum, was het een perfect jaar om op 
zoek te gaan naar een geschikte nieuwe locatie. Deze 
werd gevonden op Weesperstraat 3 te Amsterdam. Op 
1 november 2012 verhuisde Free Press Unlimited naar 
haar nieuwe pand. Het nieuwe kantoor heeft een aantal 
aantrekkelijke eigenschappen; het ligt in het hart van de 
hoofdstad en is zeer goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Bovendien is het pand van binnen erg open, de 
verschillende ruime kantoorverdiepingen die met elkaar in 
verbinding staan zijn bij uitstek geschikt voor het creëren 
van flexibele werkplekken. Deze manier van werken werd 
dan ook geïntroduceerd in combinatie met de verhuizing. 
Het nieuwe kantoor heeft een grote kantine in de kelder, 
geschikt voor inhouse trainingen voor 30 deelnemers. Op 
13 december 2012 was de feestelijke opening van Free 
Press Unlimited’s nieuwe kantoor. Boudewijn Poelman, 
voorzitter en oprichter van de Nationale Postcode Loterij, 
was aanwezig om het nieuwe kantoor officieel te openen. 

Afscheid van een partner 
2012 stond ook in het teken van onderhandelingen tussen 
Free Press Unlimited en Radio Nederland Wereldomroep 
over de verdere fusie met het RNTC opleidingscentrum. 
Een deel van RNTC was in 2011 opgenomen binnen 
Free Press Unlimited. Met de bedoeling dat de rest 
van RNTC in de loop van het daaropvolgende jaar 
zou volgen. Helaas liepen de onderhandelingen met 
betrekking tot de verdere integratie van de organisaties 
stuk. De Nederlandse regering besloot Radio Nederland 
Wereldomroep uit het publieke omroepbestel te halen en 
het onder het bewind van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken te plaatsen. Hierdoor werd Radio Nederland 
Wereldomroep gedwongen haar bestaande strategie 
opnieuw te evalueren. Het samenwerkingsverband tussen 
de twee organisaties, dat liep tot 31 december 2012, is 
niet verlengd. Voor Free Press Unlimited betekende dit 
dat ze een aantal van haar medewerkers moest ontslaan.  
Het bestuur, de Raad van Toezicht en medewerkers van 
Free Press Unlimited betreuren deze gang van zaken. 

Nieuwe partners
Samen met Hivos en XS4ALL vormt Free Press Unlimited 
sinds 2012 een nieuwe alliantie die gezamenlijk het Internet 
Protection Lab lanceerde. Dit internationale netwerk van 
professionals heeft als doel een veilig en toegankelijk 
internet voor iedereen wereldwijd te bewerkstelligen en 
te behouden. Sinds haar korte bestaan kan het samen-
werkingsverband al rekenen op verschillende subsidies 
en donaties. Momenteel werkt een medewerker van Free 
Press Unlimited fulltime om het programma te leiden. Wat 
betreft samenwerking kijkt Free Press Unlimited ook graag 
over de landsgrenzen van Nederland, met een duidelijke 
focus op internationale spelers. In ons volgende jaarverslag 
hopen we meer over deze nieuwe stap te vermelden.
Free Press Unlimited verhuurt een gedeelte van haar 
kantoor aan de Weesperstraat aan Greenhost. Vanaf 
2010 sponsort Greenhost de hosting van alle Free Press 
Unlimited websites, dit was het begin van een succesvolle 
samenwerking. In 2012 breidde de samenwerking zich 
uit met een gezamenlijk project in Syrië. De deuren naar 
verdere samenwerking staan wagenwijd open nu beide 
partijen onder hetzelfde dak zitten.

A: Management rapport*

*In overeenstemming met CBF richtlijnen en Richtlijn 650. 
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2.1 Free Press Unlimited’s visie
Iedereen heeft recht op onafhankelijke informatie
Deze visie is te herleiden tot Artikel 19 van de Universele 
verklaring van de rechten van de mens uit 1984: 

‘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  
denk beelden op te sporen, te ontvangen en door  
te geven.’ 

Voor de meeste mensen in de wereld is toegang tot 
betrouwbare informatie niet vanzelfsprekend. Toch 
heeft ieder mens onafhankelijke informatie nodig. Om 
zijn of haar eigen situatie te kunnen beoordelen en te 
beïnvloeden. Als je niet weet wat er aan de hand is in  
jouw omgeving, hoe kan je dan goede besluiten nemen?

2.2 Free Press Unlimited’s missie
Free Press Unlimited wil betrouwbaar nieuws en informatie 
beschikbaar maken voor iedereen. Juist voor mensen in 
landen waar geen of beperkte persvrijheid is. Door lokale 
mediaprofessionals en journalisten te ondersteunen, 
draagt Free Press Unlimited eraan bij dat zoveel mogelijk 
mensen toegang krijgen én houden tot die informatie die 
zij nodig hebben om te overleven en te ontwikkelen. Free 
Press Unlimited richt zich op ontwikkelingslanden, fragiele 
staten en landen met een repressief regime. We werken 
op basis van de volgende kernwaarden:

•	 Onafhankelijk;
•	 Inspirerend;
•	 Inventief;
•	 Toegewijd;
•	 Aanpak	op	maat.

2.3 Strategie
Free Press Unlimited werkt in ruim veertig landen, in 
die gebieden waar zij een verschil kan maken. Free 
Press Unlimited richt zich daar op het versterken van 
lokale mediaprofessionals en -organisaties. Samen met 
deze partners creëren wij ruimte voor mensen om zich 
vrij te uiten, om maatschappelijke problemen aan de 
kaak te stellen en om zich te informeren over wat er 
speelt in hun omgeving. In ieder gebied werken we met 
lokale mediapartners – journalisten, mediapioniers en 
mediaorganisaties – die het verschil kunnen maken.  
Free Press Unlimited ondersteunt deze change agents  
bij hun ontwikkeling. 

Wij doen dit op verschillende manieren:

1. Wij werken aan capaciteitsversterking van journalisten 
en mediaprofessionals op individueel niveau.

2. Wij werken aan de versterking van onafhankelijke 
media en aan de ontwikkeling van bestaande media tot 
onafhankelijke organisaties.

3. Waar onafhankelijke media ontbreken, ontwikkelen 
wij journalistieke initiatieven gericht op professionele 
onafhankelijke informatievoorziening.

4. Onder bepaalde omstandigheden bieden wij 
kleinschalige en tijdelijke hulp in acute crisissituaties.

5. Daarnaast faciliteert Free Press Unlimited de 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen individuele 
journalisten in Nederland en ontwikkelingslanden.

2.4 Fondsenwerving
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Free Press Unlimited is dankbaar voor de subsidies die wij 
tot eind 2015 ontvangen van het Nederlandse ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Naast de financiering die wij 
ontvangen via het Medefinancieringsstelsel 2010-2015, 
steunt het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2012 
ook een aantal losse projecten. Een voorbeeld is het 
programma met betrekking tot burgerjournalistiek in 
Syrië. In dit programma worden burgers getraind zodat ze 
in staat zijn om degelijke en onafhankelijke nieuwsitems te 

2. Visie, missie, strategie
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produceren. Zo wordt een voortdurende informatiestroom 
uit het door oorlog geteisterde land gewaarborgd. 

Horizon verbreden
De verwachting is echter dat de financiële steun van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder zal af- 
dan toenemen. Daarom vindt Free Press Unlimited het 
belangrijk om zich te richten op uitbreiding van haar 
netwerk van overheid, particuliere en internationale 
financiers. Om ervoor te zorgen dat we effectief en 
slagvaardig reageren op de vele mogelijkheden die 
zich op het gebied van fondsenwerving voordoen, 
hebben we in 2012 een langetermijnstrategie voor onze 
fondsenwerving opgesteld. Een stappenplan -dat Free 
Press Unlimited moet voorbereiden op de periode na 
2015- en een nieuw Continious Professional Development 
Plan voor de medewerkers zijn twee kernpunten van deze 
nieuwe strategie. Daarnaast heeft Free Press Unlimited 
een Donor Relations Officer aangesteld die fulltime met 
fondsenwerving aan de slag gaat.

Nationale Postcode Loterij
Gezien de aanzienlijke bezuinigingen die kabinet Rutte 
II doorvoerde, neemt het belang van de inkomsten uit 
de  Nationale Postcode Loterij alleen maar toe. De steun 

van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers 
is buitengewoon waardevol voor Free Press Unlimited. 
Niet alleen omdat de steun is toegezegd voor meerdere 
jaren, maar ook omdat het is toegestaan zelf te bepalen 
hoe deze steun het beste in te zetten is. De financiële 
steun van de Nationale Postcode Loterij wordt zeer 
gewaardeerd en zal – gezien de huidige politieke 
ontwikkelingen – een steeds belangrijker rol spelen in de 
continuïteit en onafhankelijkheid van Free Press Unlimited.
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3.1 Bestuur en Raad van Toezicht
De activiteiten van het bestuur van Free Press Unlimited 
staan onder toezicht van de Raad van Toezicht. In 2012 
bestond de Raad van Toezicht uit:

Joop Daalmeijer voorzitter
Marietje Schaake vice-voorzitter
Corine de Vries lid
Teus Eenkhoorn lid, voorzitter Financiële 
  Audit Commissie
Huub Elzerman lid
Jan Hoek lid, Financiële Audit Commissie
  (tot 21 september 2012)
Ronald Gijsbersten lid (vanaf 14 december 2012)

De Raad van Toezicht heeft enkele van haar leden 
aangewezen om deel te nemen aan de Financiële Audit 
Commissie. Deze commissie bestaat uit tenminste twee 
leden van de Raad van Toezicht en is belast met het 
toezicht op de financiële situatie van de stichting. De 
Financiële Audit Commissie heeft Free Press Unlimited’s 
jaarrekening van 2012 gecontroleerd en gaf een positief 
advies aan de Raad van Toezicht. De commissie komt 
minstens eenmaal per jaar bij elkaar.

De Raad van Toezicht kwam in 2012 driemaal bij elkaar. 
Daarnaast zijn er verschillende ontmoetingen geweest 
tussen het bestuur en de voorzitter van de Raad van 
Toezicht om te overleggen over bepaalde belangrijke 
onderwerpen. In september 2012 deelde Jan Hoek 
de Raad van Toezicht mee met onmiddellijke ingang 
uit de Raad van Toezicht te willen stappen. Dit besluit 
werd tijdens de vergadering van 21 september 2012 
door de Raad van Toezicht bekrachtigd. Vanaf dat 
moment is de positie met succes overgenomen door 
Henk Boer. Ook werd de heer Boer door de Raad van 
Toezicht goedgekeurd als kandidaat-lid van de Financiële 
Audit Commissie en droeg hij bij aan de controle en 
goedkeuring van de jaarrekening van Free Press Unlimited 
over 2012. Benoeming van een lid geschiedt door een 

meerderheid van de Raad van Toezicht conform de 
statuten. De termijn van een benoeming is vier jaar en kan 
maximaal drie keer verlengd worden. 

Op aanbevelen van Free Press Unlimited’s personeels-
vertegenwoordiging maakt Ronald Gijsbertsen, directeur 
van SOMO, sinds december 2012 ook deel uit van de 
Raad van Toezicht.

Op grond van de statuten van de stichting, worden 
de taken van de raad van Toezicht en het bestuur 
van Free Press Unlimited zorgvuldig gescheiden. De 
taken en verantwoordelijkheden van de Raad van 
Toezicht zijn vastgelegd in de Articles of Assocation, 
terwijl die van het bestuur worden opgenomen in de 
Management Regulations. Conform haar statuten zijn de 
toezichthoudende taken gescheiden van het dagelijks 
bestuur. Het houden van toezicht behoort tot de kerntaak 
van de Raad van Toezicht terwijl het (dagelijks) besturen 
van de organisatie in handen is van het bestuur.

Het bestuur van Free Press Unlimited bestaat uit:

Leon Willems -  Chair of the foundation’s statutory 
management (Director of Policy and Programmes)
Ruth Kronenburg - Member of the foundation’s statutory 
management (Director of Operations)

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar. Van deze 
bijeenkomsten worden notulen bijgehouden.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de 
benoeming en de beloning van het bestuur. In december 
2012 is de beloning van het Bestuur opnieuw beoordeeld 
conform het FOCUS systeem. Naast het FOCUS systeem 
ziet de Raad van Toezicht er ook op toe dat de beloning 
conform de Adviesregeling Beloning Directeuren van 
Goede Doelen en de DG-norm is. De beloning van het 
bestuur lag ook in jaar 2012 onder de DG-norm.  

3. Interne organisatie en 
personeel
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3.2 Vertrouwenscommissie
Aan het begin van 2012 heeft Free Press Unlimited een 
nieuwe gedragscode opgesteld en geïmplementeerd. 
Deze gedragscode beschrijft de gedragsnormen voor 
vertegenwoordigers van de organisatie. De gedragscode 
geldt niet alleen voor vaste medewerkers van Free Press 
Unlimited, maar ook voor partners en trainers van de 
organisatie. 

Er is een vaste vertrouwenscommissie gevormd waar 
zowel de Raad van Toezicht als de medewerkers van 
Free Press Unlimited zich tot kunnen wenden met 
klachten die betrekking hebben op ethische kwesties 
of op schendingen van de gedragscode en die met 
de nodige vertrouwelijkheid behandeld dienen te 
worden. De vertrouwenscommissie brengt jaarlijks 
verslag uit aan de Raad van Toezicht, het bestuur en 
de personeelsvertegenwoordiging. Deze bijenkomst 
is ook het moment waarop de vertrouwenscommissie 
gewenste wijzigingen in de gedragscode kan voorstellen. 
Het volgende hoofdstuk biedt een kort overzicht van de 
bevindingen van de vertrouwenscommissie in 2012. 
In het betreffende jaar is de vertrouwenscommissie een-
maal benaderd door een personeelslid die van mening 
was verbale agressie op de werkvloer te hebben ervaren. 
De klacht kreeg geen officiële status. De klacht van de  
medewerker is binnen de vertrouwens commissie 
 besproken en ook medegedeeld aan het bestuur. Het 
bestuur op haar beurt informeerde de vertrouwens-
com missie op de hoogte te zijn van het incident en 
informeerde de  commissie over de maatregelen die 
zij zouden nemen of al hadden genomen. Tijdens de 
evaluatie van het afgelopen jaar gaf het bestuur aan dat 
de toestand weer genormaliseerd was maar dat zij echter 
nog wel met extra aandacht naar de situatie blijven kijken. 
Tijdens dezelfde jaarlijkse evaluatie, lichtte het bestuur 
de vertrouwenscommissie in over haar belangrijkste 
strategische beslissingen en welke gevolgen deze 
besluiten zouden hebben voor de organisatie. 

3.3 Personeelsvertegenwoordiging
In 2012 bestond de personeelsvertegenwoordiging uit  
vier medewerkers:

Steven Assies  Voorzitter
Niels ten Oever  Lid
Petra Nederkoorn  Lid
Tamara Lunacek  Lid

Regelmatig was er overleg tussen de personeels ver tegen-
woordiging en het bestuur van Free Press Unlimited. 
Onderwerpen die werden besproken waren arbeids-
voorwaarden, de jaarrekening van de organisatie en de 
verhuizing van Free Press Unlimited naar Amsterdam. 
Daarnaast werd er tijdens deze bijeenkomsten terug-
gekeken op de fusie in 2011. In overeenstemming met 
het rechtspositiereglement van Free Press Unlimited werd 
door de personeelsvertegenwoordiging een kandidaat 
voor de Raad van Toezicht en de vertrouwenscommis-
sie voorgedragen. In november namen de leden van de 
personeelsvertegenwoordiging deel aan een tweedaagse 
training die inging op rol en taken van de personeels-
vertegenwoordiging, haar zeggenschap en de verhouding 
met de mensen die ze vertegenwoordigen. Tijdens de 
training besteedden de deelnemers ook een halve dag het 
verbeteren van de besprekingen tussen de personeels-
vertegenwoordiging en het bestuur. Aan dit deel van de 
training namen ook de leden van de Raad van Toezicht 
deel. Ook organiseerde de  personeelsvertegenwoordig-
ing een aantal bijeenkomsten die werden bijgewoond 
door alle medewerkers van Free Press Unlimited.

3.4 Veranderingen in het personeelsbestand
De vernieuwde structuur van Free Press Unlimited -in 
navolging van de fusie in 2011- is gebaseerd op drie 
teams:

•	Journalism	Initiatives;
•	Participatory	Media	Development;
•	Education	and	New	Media.

Met ingang van juli 2012 zijn alle Team Leader functies 
vervuld. In mei startte Wijnand van Velzen als Team Leader 
van het Education and New Media team en Turan Ali werd 
half juli aangetrokken voor het Journalism Initiatives team. 
Het Participatory Media Development team werd al sinds 
de fusie aangestuurd door Leon van den Boogerd. 
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Kerngegevens 2012
Totaal aantal fte’s 31 december 2012 :  44,41 
Aantal fte’s werkzaam voor Free Press Unlimited :  28,5
Aantal fte’s werkzaam voor Radio Dabanga :  15,9

Fte’s uitgesplitst naar posities binnen Free Press Unlimited:
Executive Board :  2
Team Leaders : 2,7
Programme Coordinators :  10,6
Project Officers :  5,8
Finance :  1
Controller :  0,8
Secretariat/Office management :  3
Communication :  2.6
Aantal vrouwelijke werknemers 
31 december 2012 :  28
Aantal mannelijke werknemers 
31 december 2012 :  22
Aantal stagiaires in 2012 :  13
Aantal vrijwilligers in 2012:   12
Aantal werknemers dat Free Press 
Unlimited verliet in 2012 :  10
Aantal nieuwe werknemers bij 
Free Press Unlimited in 2012 : 15
Verzuim in % :  6,26%2

Gemiddelde periode van afwezigheid in dagen :  18,20
< 7 dagen afwezig 
(= korte periode van afwezigheid) :  27
> 7 dagen afwezig 
(= lange periode van afwezigheid) :  16
Waarvan door een ongeval :  2
Zwangerschapsverlof (niet meegenomen in 
afwezigheidsgegevens)  :  1

1 fte = Gelijk aan fulltime, 38 uur per week
2 Op basis van 42,4 fte x 5 werkdagen gedurende 52 weken

Het verzuim lag in 2012 iets hoger dan in het voorgaande 
jaar. Dit was vooral te wijten aan een paar gevallen van 
langdurige ziekte (vier). Slechts één van deze gevallen was 
werk gerelateerd. Mede dankzij intensieve ondersteuning 
van de arbodienst en de verantwoordelijke binnen Free 
Press Unlimited, was de werknemer in kwestie in staat om 
volledig terug te keren naar de werkvloer.

Vrijwilligers
In 2012 hebben 12 vrijwilligers de activiteiten van Free 
Press Unlimited ondersteund met name op het gebied 
van evenementen. Zij hebben hiervoor geen beloning 
ontvangen behalve een bijdrage in de reiskosten. Een 
aantal vrijwilligers waren goede bekenden van Free Press 

Unlimited, veelal omdat zij ons eerder geholpen hebben 
bij een evenement. Vrijwilligers krijgen een speciaal 
vrijwilligerscontract waarin hun rechten en plichten uiteen 
zijn gezet. Het personeelsbeleid van Free Press Unlimited 
is erop gericht dat vrijwilligers en stagiairs gezien en 
behandeld worden als ware het medewerkers.

3.5 Evaluatie systeem en auditing
Het FOCUS systeem werd eind 2011 geïntroduceerd en 
voor het eerst echt gebruikt in 2012.  Aan het eind van 
2012 werden alle medewerkers geëvalueerd volgens de 
FOCUS methode. 90% van de medewerkers behaalde de 
score 3, wat betekent dat ze werken volgens de vereiste 
normen. Deze score resulteerde in een salarisverhoging 
van 2,5% vanaf januari 2013. Free Press Unlimited streeft 
ernaar om al het personeel te ondersteunen en/of trainen 
zodat zij een minimunscore van 3 behalen. Om dit te 
bewerkstelligen heeft de organisatie een ambitieus 
trainingsplan, het Continuous Professional Development 
Plan, opgezet. Dit plan is bedoeld om het niveau van de 
medewerkers te behouden en zelfs te verhogen. Mede 
gelet op de verwachte ontwikkelingen op het gebied van 
internationale ontwikkelingshulp, is Free Press Unlimited 
van mening dat het het verstandigste is om het eigen 
personeel constant te blijven trainen.

Externe audits
Elk jaar wordt de kwaliteit van de bedrijfsvoering van Free 
Press Unlimited beoordeeld door onafhankelijke partijen:
 
•	 Dubois	&	Co	–	Free	Press	Unlimited’s	externe	auditor	

evalueert voornamelijk het financiële management en 
rapportage van de organisatie.

•	 LRQA	-	Lloyd’s	Register	Quality	Assurance	beoordeelt	
vooral in welke mate Free Press Unlimited voldoet aan 
de eisen van de kwaliteitsnorm ISO 9001. De huidige 
certificering van Free Press Unlimited is geldig tot 24 
april 2015 en is onderworpen aan jaarlijkse tussentijdse 
evaluaties.

•	 CBF	–	Elk	jaar	controleert	het	Centraal	Bureau	
Fondsenwerving (CBF) of Free Press Unlimited voldoet 
aan de normen van het CBF certificaat. Naleving van 
de Code voor Goed Bestuur bij fondsenwervende 
goededoelenorganisaties (Code Wijffels) is hier een 
onderdeel van. Het CBF certificaat van Free Press 
Unlimited is geldig tot eind juli 2014.

•	 Plan	Nederland	–	Plan	Nederland	is	hoofdaanvrager	
van de Child Rights Alliance en voert controles uit bij 
haar medeaanvragers. Er wordt onder andere gekeken 
naar goed bestuur en project management. Free Press 
Unlimited heeft goed gescoord op alle punten.
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3.6 Interne communicatie
De communicatieafdeling heeft een inventarisatie 
gemaakt van de communicatiewensen en -behoeftes van 
Free Press Unlimited’s medewerkers. Vervolgens diende 
deze inventarisatie als vertrekpunt voor diverse initiatieven 
die als doel hebben om interne communicatieprocessen 
van de organisatie te verbeteren. Een praktijkgericht 
communicatiehandboek voor medewerkers en partners 
van Free Press Unlimited is in de maak. Daarnaast zal 
Free Press Unlimited in het kader van het Continious 
Professional Development Plan een aantal stappen 
ondernemen om de medewerkers optimaal te betrekken 
in de visie en missie van de organisatie. Een afzonderlijk 
communicatieplan werd opgesteld voor de communicatie 
rond de verhuizing van de organisatie naar Amsterdam. 
De communicatieafdeling maakte onder andere gebruik 
van een interne nieuwsbrief en bezoek aan het nieuwe 
pand om het personeel te betrekken bij de verhuizing. 

Interne bijeenkomsten
Binnen Free Press Unlimited zijn een aantal platforms 
opgericht om de uitwisseling van kennis en informatie 
binnen de organisatie te bevorderen. We introduceerden 
informele ‘Ping’ bijeenkomsten waar medewerkers 
elkaar op de hoogte konden brengen van behaalde 
resultaten. En tijdens nieuwe ‘Food for Thought’ 
bijeenkomsten kregen medewerkers de mogelijkheid 
om projectresultaten, innovatieve ideeën en nieuwe 
samenwerkingsverbanden te presenteren en te bespreken. 
Daarnaast organiseerde Free Press Unlimited enkele 
eenmalige informatiebijeenkomsten met educatieve 
doeleinden.

3.7 Kennismanagement, planning, monitoring,
evaluatie en institutioneel leren
Free Press Unlimited’s monitoring protocol
In de loop van 2012 versterkte Free Press Unlimited 
haar in 2011 geïntroduceerde Planning, Monitoring 
and Evaluation systeem.  Het Planning, Monitoring and 
Evaluation systeem vormt de basis voor de algemene 
verantwoording, stuur- en leerprocessen binnen Free  
Press Unlimited. 

Alle projecten van Free Press Unlimited worden in het 
kader  van dit algemene Planning, Monitoring and 
Evaluation systeem nagelopen en beoordeeld op de 
volgende resultaten:

1. Vertegenwoordigers van bepaalde kwetsbare 
groepen en/of maatschappelijke organisaties zijn 
in staat om media content te gebruiken en te 
produceren;

2. Media organisaties zijn versterkt en de relatie met 
hun publiek is verbeterd;

3. Organisaties die de media ondersteunen zijn 
versterkt;

4. Mediaplatforms en –netwerken met een maat-
schappelijk insteek, waaronder maat schappe lijke 
organisaties en media organisaties, zijn stabiel en 
operationeel;

5. Betrouwbare informatie wordt verstrekt in 
specifieke situaties waar persvrijheid onder druk 
staat;

6. Individuele journalisten/bloggers zijn in staat om 
veilig en beveiligd hoogwaardige media content 
te produceren.

Het generieke monitoringsprotocol dient als basis voor 
alle bestaande en toekomstige rapportages. Daaronder 
vallen ook de productie van de jaarplannen en jaar-
verslagen van Free Press Unlimited.

Landenprogramma’s
In juli 2012 introduceerde Free Press Unlimited nieuwe 
projectmodellen. Dit resulteerde onder andere in de 
implementatie van nieuwe jaarlijkse landenprogramma’s. 
In veel landen werk Free Press Unlimited met verschillende 
partners aan een verscheidenheid van projecten. 
Door het gebruik van de landenprogramma’s is er 
een gemeenschappelijke achterliggende visie voor de 
verschillende activiteiten die Free Press Unlimited plaatse-
lijk uitvoert.  Maar ook stelt het Free Press Unlimited in 
staat om vervolgens plaatselijk verder te coördineren en 
om de verhoudingen tussen lokale partners te verbeteren. 
Dit verhoogt weer het effect van ons werk. 

Door deze nieuwe werkwijze zijn de activiteiten en 
projecten die worden gefinancierd door de Europese Unie 
en andere donoren in lijn met de projecten die worden 
gefinancierd door MFS II. De eerste landenprogramma’s, 
die betrekking hebben op 2013, zijn in de herfst van 2012 
opgesteld door de Programme Coordinators. Momenteel 
worden deze landenprogramma’s geïmplementeerd. 
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Gedurende de uitvoering is er ruimte om specifieke 
onderdelen aan te passen naar aanleiding van ervaringen 
tijdens de uitvoering  in de praktijk. 

Nieuw kwaliteitshandboek
In 2012 werkte Free Press Unlimited aan een nieuw 
kwaliteitshandboek. Dit handboek beschrijft hoe de 
organisatie haar kwaliteitsmanagement invult om te 
voldoen aan de eisen van de ISO certificering. Het 
kwaliteitshandboek richt zich op een aantal operationele 
processen, waaronder:

•		De	evaluatie	van	de	ISO	beoordeling	van	het	
voorgaande jaar;

•		Kwaliteitsbewaking	(indicatoren	/	feiten	/	incidenten	/	
klachten / doelstellingen / corrigerende en preventieve 
maatregelen);

•		Het	klanttevredenheidsonderzoek;
•		Projectmanagement;
•		Doelstellingen	in	het	lopende	jaar;
•		Audits	(intern	en	extern);
•		 Leverancier	evaluaties;	
•		Kwaliteit	gerelateerde	activiteiten.

Het kwaliteitshandboek werd aan het personeel  
gepresenteerd in februari 2013.

Kenniscreatie, kennismanagement en leren
Free Press Unlimited streeft naar de ontwikkeling van 
een systeem van constante kenniscreatie en kennis-
management en waarbinnen leerprocessen effectief 
worden gestructureerd. In 2011 werd deze ambitie 
concreet	door	de	benoeming	van	een	nieuwe	Quality	
and Knowledge Coordinator die ook de rol van Learning 
Facilitator heeft.
In	2011	stelde	de	Quality	and	Knowledge	Coordinator	 
een vijfjarenstrategie op voor Free Press Unlimited.  Dit 
plan is bedoeld om kenniscreatie en kennismanagement  
te bevorderen en om het leerpotentieel van de organisatie 
te vergroten.  De basis van dit langetermijnplan zal 
worden afgerond in 2013.

Continuous Professional Development Plan
In het najaar van 2012 rondde Free Press Unlimited 
haar Continuous Professional Development Plan af. 
Het Continuous Professional Development Plan is een 
integraal onderdeel van de eerder genoemde vijfjaren-
strategie om kenniscreatie,  kennismanagement en 
institutioneel leren te bevorderen binnen Free Press 
Unlimited. In januari 2013 is gestart met de implementatie 
van het plan. 

Een Continuous Professional Development Plan is 
cruciaal voor een organisatie om te blijven bestaan en 
om succesvol te worden en te blijven. Dit geldt in het 
bijzonder voor Free Press Unlimited omdat de organisatie 
werkzaam is in een sterk concurrerende sector die te 
maken heeft met toenemende bezuinigingen door 
nationale en internationale overheden.  Het is van het 
grootste belang dat de organisatie nieuwe bronnen 
van inkomsten onderzoekt en aantrekt. Om dit te 
bewerkstelligen is het noodzakelijk dat we ons neerzetten 
als erkende experts in ons vakgebied en dat we een sterke 
reputatie ontwikkelen op het gebied van innovatieve en 
kwalitatief goede projecten, producten en benaderingen.  
In een voortdurend veranderende wereld –en in het 
bijzonder in de wereld van ontwikkelingshulp- moeten 
organisaties flexibiliteit combineren met professionaliteit. 
Maar vooral moeten ze zich specialiseren. Door een 
combinatie van deze drie sterke punten  is Free Press 
Unlimited in staat een verschil te maken en een duidelijke 
meerwaarde te bieden in een concurrerende sector.

Onderwerpen die aan bod komen in het Continuous 
Professional Development Plan van Free Press Unlimited 
zijn onder andere overtuigingskracht en leren, storytelling, 
creatieve technieken, mediabewustzijn, fotografie, 
de opmaak van rapporten, schrijven in het Engels, 
projectmanagement, interculturele communicatie en 
omgaan met weerstand. Deelname aan de workshops en 
trainingsbijeenkomsten in het kader van het Continuous 
Professional Development Plan is verplicht voor alle leden 
van de desbetreffende doelgroep.

Offsite bijeenkomst
Op 7 februari 2012 organiseerde Free Press Unlimited een 
bijeenkomst in Amsterdam voor het gehele personeel. Het 
belangrijkste doel van deze bijeenkomst was om collega’s 
bij te praten over een aantal onderwerpen en om kennis 
uit te wisselen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren 
de strategische communicatie van Free Press Unlimited, 
digitale veiligheid, de nieuwe beoordelingsprocedure 
van projecten,  voorbereidingen van het eerste 
jaarverslag van de organisatie en een terugblik op de 
netwerkbijeenkomst voor trainers in december 2011. Wat 
dit laatste punt betreft, kwam tijdens de bijeenkomst de 
mening naar voren dat wanneer Free Press Unlimited 
werkt aan de versterking van haar netwerk van trainers, 
de organisatie verder moet kijken dan de traditionele 
trainingsprogramma’s. De organisatie zou ook andere 
manieren van instructie en uitwisseling kunnen verkennen. 
Vervolgens was de rol van de trainers zelf onderwerp van 
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de discussie. In het licht van de veranderende context en 
behoeften, wordt van de trainers vaak verwacht dat zij de 
rol van ‘learning facilitators’ vervullen in plaats van de rol 
van ‘traditional teachers’.

De resultaten van de bijeenkomst werden aan het eind 
van de dag kort geëvalueerd door de deelnemers. Zij 
kwamen overeen dat de organisatie zou kunnen profiteren 
van additionele mogelijkheden tot debat en discussie. 
Toekomstige off-site bijeenkomsten zouden meer ruimte 
moeten bieden aan dergelijke interactie.

‘Food for Thought’ bijeenkomsten
Free Press Unlimited organiseerde haar eerste ‘Food 
for Thougt’ bijeenkomst in 2011. Deze bijeenkomsten 
bieden het personeel de mogelijkheid  om ervaringen te 
delen, benaderingen te vergelijken en om interessante 
en werk gerelateerde onderwerpen te bespreken tijdens 
een gezamenlijke lunch of koffie. Daarnaast  bieden de 
bijeenkomsten een platform voor reflectie, debat en 
gezamenlijk leren. De ‘Food for Thought’ bijeenkomsten 
hebben bewezen een succesvol concept te zijn. In 
2012 werden maar liefst twaalf ‘Food for Thought’ 
bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen die aan bod 
kwamen zijn:

•	 Het	sms	platform	in	Uganda;
•	 Ervaringen	verzameld	bij	de	Mozambikaanse	krant	 

@verdade;
•	 Het	Balkan	Investigative	Reporting	Network;
•	 Veiligheid	en	beveiliging	voor	journalisten	in	Mexico	en	

Midden-Amerika;
•	 Digitale	veiligheid;
•	 Het	Zimbabwaanse	portal	voor	vrouwen	HerZimbabwe;
•	 Het	Independent	Media	Centre	Kurdistan	in	Irak;
•	 Radio	Dabanga	en	Radio	Tamazuj;
•	 Open	Source	en	Open	Standards	software
•	 De	toekomst	van	lokale	media	in	het	digitale	tijdperk;
•	 Onderzoeksjournalistiek	in	Marokko.

Free Press Unlimited wil de organisatie van de ‘Food for 
Thought’ bijeenkomsten optimaliseren om ook het out of 
the box denken en gezamenlijk leren te bevorderen. Met 
deze doelstelling is het ‘Food for Thought’ concept in het 
najaar van 2012 geëvalueerd.  De evaluatie bevatte onder 
andere een korte enquête onder de medewerkers van 
Free Press Unlimited. Deze is in januari 2013 afgenomen. 
De resultaten en mogelijke vervolgstappen zullen worden 
gedeeld en besproken met het personeel.

Deelname aan nationale en internationale 
conferenties, bijeenkomsten en workshops
In het betreffende jaar heeft Free Press Unlimited 
bijgedragen aan een aantal nationale en 
internationale conferenties, bijeenkomsten en 
workshops welke niet rechtstreeks verbonden 
waren aan een specifiek project van de organisatie. 
Deelname aan deze evenementen gaf Free Press 
Unlimited de mogelijkheid om haar netwerk 
verder te versterken, inzicht te krijgen in nieuwe 
ontwikkelingen en veranderende contexten 
in relevante sectoren en om haar activiteiten 
af te stemmen met andere organisaties en 
belanghebbenden. Evenementen die zijn bijgewoond 
door vertegenwoordigers van Free Press Unlimited 
zijn onder andere:

•	 International	Conference	on	the	Protection	of	
Journalists	in	Dangerous	Situations,	Doha,	Qatar.	
Georganiseerd door National Human Rights 
Committee	Qatar;

•	 NGO	Security	Conference,	Amsterdam,	
Nederland. Georganiseerd door Centre for Safety 
and Development;

•	 Rondetafelconferentie	om	concrete	stappen	te	
bespreken met betrekking tot de versterking 
van professionele journalistiek in Azerbeidzjan. 
Georganiseerd door de Europese Unie en de Raad 
van Europa;

•	 MIPJunior,	Cannes,	Frankrijk.	Netwerkgelegenheid	
met internationale tv productiebedrijven;

•	 Highway	Africa	Conference,	Grahamstown,	Zuid-
Afrika. Georganiseerd door Rhodes University;

•	 Annual	Conference	for	Arab	Investigative	
Journalists, Caïro, Egypte. Georganiseerd door 
ARIJ;

•	 Second	UN	Inter-Agency	Meeting	on	the	Safety	
of Journalists and the Issue of Impunity, Wenen, 
Oostenrijk.;

•	 France	Expertise	Internationale	Partner	Meeting,	
Parijs, Frankrijk.

Partner tevredenheidsonderzoek
Free Press Unlimited hield haar eerste partner 
tevredenheidsonderzoek in het najaar van 2012. Hiervoor 
sloot de organisatie zich aan bij een groep van zestien 
Nederlandse ngo’s die gezamenlijk een onderzoek 
uitvoerden naar de waardering die hun eigen partners 
hen geven.  De enquête van de gehele groep werd in 
november en december 2012 uitgevoerd door het Britse 
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bedrijf Keystone. De organisaties Partos en Resultance 
coördineerden het proces. Begin 2013 werden de 
resultaten van de groep gepubliceerd in individuele 
rapporten. In het individuele rapport van Free Press 
Unlimited worden de scores vergeleken met zowel de 
scores van een groep van 46 vergelijkbare ngo’s als met 
de zestien deelnemende Nederlandse ngo’s.

Free Press Unlimited vroeg 75 huidige en voormalige 
partner om de enquête in te vullen. Twintig huidige en 
voormalige partners gaven hier gehoor aan. De respons 
van 36% komt overeen met de gemiddelde respons van 
de groep Nederlandse ngo’s. Bij een vergelijking van de 
scores op een aantal belangrijke thema’s staat Free Press 
Unlimited op plaats drie van 46 als het gaat om ‘algemene 
tevredenheid’. De scores werden vergeleken met die van 
andere ngo’s en financiers. De belangrijkste thema’s waren 
financiële ondersteuning, niet-financiële ondersteuning, 
administratie, relatie en communicatie, begrip en leren en 
algemene tevredenheid. Deze score geeft voldoening en 
moedigt ons aan om ons in de komende jaren nog harder 
in te spannen. 

3.8 Netwerk van trainers en consultants
Het netwerk van trainers en consultants speelt een 
heel belangrijke rol in de institutionele versterking 

van Free Press Unlimited’s lokale partners en de 
bevordering van goed bestuur en persvrijheid in ruim 
40 landen wereldwijd. De trainers en consultants die in 
opdracht van Free Press Unlimited werken fungeren als 
ambassadeurs van de organisatie en dragen bij aan de 
verwezenlijking van haar visie en missie. De trainers en 
consultants leveren een cruciale bijdrage als het gaat 
om de succesvolle ontwikkeling van lokale partners 
tot autonome mediaorganisaties die een waardevolle 
verbetering kunnen bewerkstelligen in het leven van de 
lokale bevolking. 

Free Press Unlimited maakt gebruik van de activiteiten 
van het netwerk van trainers en consultants om het gevoel 
van een gemeenschappelijk doel -dat is gebaseerd op 
gedeelde waarden en doelenstellingen- te bevorderen.  
De permanente inspanningen van Free Press Unlimited 
om dit netwerk op te schalen en om de trainers en 
consultants zoveel mogelijk te betrekken in de dagelijkse 
activiteiten dragen bij aan een goede teamgeest en aan 
het behouden van een constant hoog niveau.

In 2012 verzorgde het netwerk van trainers en consultants 
maar liefst 91 trainings- en adviesprogramma’s in het 
kader van de ondersteuning die Free Press Unlimited 
biedt aan haar partnerorganisaties. De programma’s 
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werden bijgewoond door deelnemers uit 34 landen. In 
ongeveer een kwart van de gevallen waren de betrokken 
trainers of consultants lokale experts. In de overige 
gevallen maakte Free Press Unlimited gebruik van de 
diensten van Europese en Noord-Amerikaanse trainers  
en consultants.

Naast het aanbieden van trainingen in de basis van 
journalistiek, onderzoeksjournalistiek en trainingen 
in journalistieke productie, organiseerde Free Press 
Unlimited in 2012 aanvullende cursussen die aansluiten 
bij de specifieke situatie van onze verschillende partners. 
Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kwamen 
zijn: conflictgevoelige journalistiek, digitale veiligheid, 
redactionele strategieën, verslag doen rondom 
verkiezingen, financiële duurzaamheid / marketing, 
multimedia benaderingen, veilige verslaggeving en het 
gebruik van social media.

3.9 Free Press Unlimited’s veiligheidsbeleid
en beveiliginsbeleid
In 2012 werden mediaprofessionals en media-
activisten opnieuw geconfronteerd met de uitdaging 
om betrouwbaar nieuws voor iedereen beschikbaar te 
maken en te houden. Free Press Unlimited is actief in 
ruim 40 landen. Een groot deel van deze gebieden wordt 
beschouwd als medium tot hoog risicogebied door 
nationale overheden en internationale ngo’s.

Doodsbedreigingen aan leden van de pers in 
Mexico, intimidatie van radiomedewerkers in Mali, 
de voortdurende alarmerende situatie in Somaliland, 
ontvoeringsdreiging van kinderen van journalisten in 
Midden-Amerika en de precaire veiligheidssituatie in 
landen als Afghanistan, Pakistan en Zuid-Soedan. Dit 
zijn slechts enkele voorbeelden van incidenten waar het 
personeel van Free Press Unlimited en haar partners 
dagelijks mee te maken hebben.
Om ervoor te zorgen dat de programma’s van Free Press 
Unlimited ook in deze regio’s effectief geïmplementeerd 
kunnen worden, is het belangrijk dat alle betrokkenen 
zich voldoende bewust zijn van mogelijke veiligheids- 
en beveiligingszaken. Free Press Unlimited heeft een 
aantal maatregelen genomen om het bewustzijn omtrent 
veiligheid te vergroten en gaat zorgvuldig om het de 
veiligheid van haar medewerkers. 
In 2011 stelde Free Press Unlimited een veiligheidsplan 
op. Opgenomen in het plan zijn een algemeen 
beleid, veiligheidstrainingen, een reis checklist, een 
veiligheidsplan voor op reis, een veiligheidsplan met 
betrekking op het betreffende gebied en verschillende 
richtlijnen voor het gebruik van social media. De 

veiligheidsplannen voor de verschillende landen zijn in 
2012 bijgewerkt om aan te sluiten bij de veranderende 
situaties in het gebied. 

Daarnaast verzorgde Free Press Unlimited een specifieke 
reisverzekering voor haar werknemers en bood hen de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een driedaagse 
veiligheidstraining. De training bereidt de deelnemer 
voor op het reizen in gebieden met een medium tot 
hoog veiligheidsrisico. Aan het eind van 2012 had 
meer dan 80% van Free Press Unlimited’s medewerkers 
deelgenomen aan de cursus. Op verzoek van de 
werknemer of in het geval van een incident biedt Free 
Press Unlimited gespecialiseerde psychologische bijstand.

Het verhogen van het bewustzijn met betrekking op 
veiligheid en beveiliging is een voortdurend proces. Om 
die reden organiseert Free Press Unlimited regelmatig 
bijeenkomsten waar de werknemers worden bijgepraat 
over verschillende onderwerpen die betrekking hebben  
op zowel fysieke als digitale veiligheid en beveiliging.

Realistische veiligheidsanalyses spelen een cruciale rol 
in de succesvolle implementatie van door Free Press 
Unlimited ondersteunde projecten. Naast het bijwonen 
van bijeenkomsten, workshops en conferenties die worden 
georganiseerds door het Dutch Security Network, maakt 
Free Press Unlimited gebruik van de informatiediensten 
van AKE – een internationaal bedrijf gespecialiseerd in 
veiligheid en beveiliging. De updates en nieuwsbrieven 
van AKE helpen Free Press Unlimited om een beter beeld 
van potentiele risico’s te verkrijgen. Ook verhoogt het de 
kennis en bewustzijn van Free Press Unlimited’s personeel. 
In de gebieden waar Free Press Unlimited permanent 
aanwezig is, bieden lokale partijen de nodige steun 
wanneer er snel beslissingen gemaakt moeten worden   
of wanneer meer gedetailleerde kennis nodig is. 

In 2012 is Free Press Unlimited door verschillende 
overheidsinstellingen, ngo’s en internationale instellingen 
gevraagd om trainingen te verzorgen en om kennis 
en achtergrondinformatie te delen over een aantal 
onderwerpen die betrekking hebben op veiligheid en 
beveiliging.

In het komende jaar wil Free Press Unlimited doorgaan 
met het verstrekken van hulpmiddelen en kennis die 
noodzakelijk is voor het werken in risicogebieden aan 
haar medewerkers en partners. De veiligheid van ons 
personeel, lokale partners en leden van ons netwerk is 
voor ons van het grootste belang. En het zal dan ook een 
fundamenteel uitgangspunt blijven bij al onze activiteiten.
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3.10 Financieel beleid Free Press Unlimited
De afgelopen jaren heeft Free Press Unlimited er steeds 
naar gestreefd meer dan 25% van andere donoren dan 
het ministerie van Buitenlandse Zaken te genereren en 
is daar ook altijd in geslaagd. Ook in 2012 was dat het 
geval met een percentage van 39%. Gezien het politieke 
klimaat is het beleid van Free Press Unlimited erop gericht 
om na 2015 dit percentage verhoogd te hebben naar zo’n 
60%. Om dat te behalen zullen wij de komende jaren sterk 
inzetten op fondsenwerving. 

Het financiële beleid is er verder op gericht om de baten 
zoveel mogelijk aan te wenden voor de doelstellingen van 
de organisatie zodat er zo min mogelijk besteed wordt 
aan overhead. Hiervoor tracht de organisatie zo efficiënt 
en effectief als mogelijk te zijn. In 2012 is 95,84% besteed 
aan de doelstellingen.

Reservebeleid
De Raad van Toezicht alsmede het bestuur zijn een 
reservebeleid overeengekomen wat erop neer komt 
dat de continuïteitsreserve gelijk is aan een jaar 
exploitatiekosten. Concreet komt dit neer op een 
continuïteitsreserve van 1,9 miljoen euro. Sinds de fusie 
in 2011 is Free Press Unlimited in staat gebleken de 
continuïteitsreserve te doen groeien. Per 31 december 
2012 is het saldo 1.274.674 euro. 
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Communicatie is van cruciaal belang voor het werk 
van Free Press Unlimited. Ons publiek, onze donateurs 
en onze aanhangers hebben het recht om te weten 
waar we aan werken. We doen ons best om hen te 
informeren over onze laatste successen. Want zonder hun 
betrokkenheid en steun zijn we nergens. Daarnaast wil 
we onszelf onderscheiden tussen de grote hoeveelheid 
aan bestaande organisaties: we willen mensen laten zien 
wie wij zijn en waar wij voor staan. Omdat we trots zijn 
op onze missie, onze gespecialiseerde kennis, onze lokale 
partners en op de resultaten die we behalen.

Een goed begin is het halve werk
Waar denkt u aan als u de naam Free Press Unlimited 
hoort? Persvrijheid? Dappere journalisten over de hele 
wereld die onze hulp nodig hebben? De stroom aan 
onpartijdige informatie veilig stellen in regio´s waar 
dit van levensbelang is? Het afgelopen jaar heeft de 
communicatieafdeling van Free Press Unlimited hard 
gewerkt aan de naamsbekendheid van de organisatie en 
aandacht gevestigd op de visie en missie van Free Press 
Unlimited. En niet zonder resultaat: de activiteiten van 
Free Press Unlimited en haar partners hebben in 2012 
heel wat aandacht gekregen in de Nederlandse media. 
Daarnaast ontving de organisatie een groeiend aantal 
verzoeken om te spreken op conferenties en lezingen. 
Beide ontwikkelingen kunnen gezien worden als een 
teken dat Free Press Unlimited steeds bekender aan het 
worden is en dat de organisatie wordt geassocieerd met 
de juiste thema´s. Deze groeiende bekendheid moet niet 
onderschat worden. Want naamsbekendheid en sympathie 
bij het grote publiek spelen een grote rol wanneer 
het gaat om het aantrekken van nieuwe sponsors en 
donateurs.

De belangrijkste doelstellingen van de communicatie-
afdeling in 2012 waren:

•	 Onze	donateurs,	partners	en	het	grote	publiek	
informeren over de resultaten en activiteiten van  
Free Press Unlimited;

•	 Onze	thema’s	op	de	agenda	zetten	bij	relevante	
doelgroepen;

•	 Onze	naamsbekendheid	en	merkidentiteit	promoten	 
bij relevante doelgroepen;

•	 Nieuwe	particuliere	donateurs	aantrekken.

In 2012 communiceerde Free Press Unlimited vooral met 
de volgende doelgroepen:

•	 Beheerders	en	personeel	van	particuliere	en	zakelijke	
fondsen;

•	 Particuliere	donateurs;
•	 Studenten	journalistiek,	politicologie	en	andere	

relevante opleidingen;
•	 Journalisten	en	mediaprofessionals	in	Nederland;
•	 Partners	van	Free	Press	Unlimited	in	Nederland	en	 

het buitenland;
•	 Beleidsmaker,	overheidsfunctionarissen	en	besluit-

vormers in Nederland, Europa en daarbuiten.

In deze context hebben we gebruik gemaakt van de 
volgende instrumenten:
•	 Website: Geïnteresseerden konden onze website 

bezoeken en daar artikelen en interviews met lokale 
partners lezen. Of informatie vinden over de organisatie 
en onze projecten.

•	 Jaarverslag: We hebben twee versies van het 
jaarverslag gemaakt (een volledige versie en een 
samenvatting voor het grote publiek), die we 
gebruikten om onze financiers en donateurs te 
informeren over de resultaten van onze projecten en 
onze actuele financiële situatie.

•	 Nieuwsbrief: Elke zes maanden stuurden we een 
nieuwsbrief naar onze relaties en donateurs om hen op 
de hoogte te brengen van recente ontwikkelingen van 
de organisatie en onze actuele projecten.

•	 Evenementen en conferenties: Met verschillende 
evenementen in Nederland en het buitenland 
genereerden we aandacht voor ons werk en voor het 
thema persvrijheid in het algemeen. We hebben zelf 
evenementen georganiseerd en we zijn met workshops 

4. Communicatie: 
ons nieuws de wereld in
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en presentaties vaak aanwezig geweest op evenementen 
en conferenties georganiseerd door anderen.

•	 Lezingen: Onze Programme Coordinators hebben tal 
van gastlezingen aan universiteiten en hogescholen 
gehouden. Hier legden zij de studenten uit waarom ons 
werk zo belangrijk is, boden hen een inkijkje in onze 
activiteiten en betrokken hen in debatten over deze 
activiteiten.

•	 Free publicity: We kregen veel aandacht in de media 
voor de resultaten van onze projecten. Dit kwam zowel 
door het uitsturen van persberichten als door het direct 
benaderen van individuele journalisten.

•	 Social media: Om onze achterban online te vergroten 
gaven we aandacht aan onze evenementen, onze 
activiteiten en onze thema’s via verschillende social 
media platformen. Ook hebben we een Facebook 
campagne gelanceerd.

•	 Mailings: Om nieuwe donateurs te werven en onze 
naamsbekendheid te vergroten hebben we in totaal 
drie mailings verstuurd naar potentiele donateurs.

Resultaten
Twee graadmeters voor het succes van de activiteiten 
van de communicatieafdeling zijn de aandacht voor Free 
Press Unlimited in de media en het aantal keer dat de 
organisatie verzoeken ontving van andere organisaties 
om informatie of expertise te leveren. 2012 was voor Free 
Press Unlimited een goed jaar wanneer wordt gekeken 
naar free publicity.3 Onze persberichten werden goed 
ontvangen en onze medewerkers werden vaker dan de 
voorgaande jaren uitgenodigd om te verschijnen in de 
media. Bij een van die gelegenheden sprak onze directeur, 
Leon Willems, op de radio over ons werk in Syrië, dit 
leidde onmiddellijk tot nieuwe donateurs.
Het groeiende aantal keer dat we werden gevraagd 
om informatie te verschaffen, een educatief project 
te organiseren of om een bijdrage te leveren aan een 
evenement geeft ook aan dat steeds meer mensen zich 
bewust worden van het werk van Free Press Unlimited. 
En ook dat we worden geassocieerd met de juiste 
thema´s: persvrijheid en het belang van vrije media in 
conflictgebieden.
Het aantrekken van een aanzienlijk aantal nieuwe 
donateurs in 2012 bleek echter lastig. Free Press Unlimited 
heeft te maken met een vergrijzende groep donateurs 
en tegelijkertijd is het lastig om jonge donateurs aan 
te sporen om te doneren. De mailings die we hebben 
verzonden om nieuwe donateurs te werven behaalde 
niet de gewenste respons en leverde nauwelijks nieuwe 

donateurs op. Het werven van nieuwe vrijwilligers, trainers 
en stagiaires daarentegen, bleek een stuk gemakkelijker. 
Ook trokken we een grote hoeveelheid bezoekers op 
onze evenementen en wisten we aanzienlijke kortingen af 
te spreken met onze leveranciers. Op dit moment is dus 
vooral het werven van nieuwe donateurs een aan dachts-
punt, maar het is hartverwarmend om te ervaren hoeveel 
mensen hun tijd en kennis kosteloos willen inzetten voor 
onze organisatie.

Gastcolleges door Free Press Unlimited
In 2012 nam Free Press Unlimited deel aan 26 
evenementen van derden. In twaalf gevallen was 
er sprake van een gastcollege, variërend van een 
plaatselijk bevrijdingsfestival voor leerlingen van 
groep 8 tot workshops voor de Universiteit van 
Amsterdam. Meer specifieke en specialistische 
kennis kwam aan bod bij een aantal lezingen  die 
werden georganiseerd door de Utrechtse Studen-
tenvereniging voor Internationale Betrekkingen 
(‘Wat kan een journalist doen in conflictgebieden?’) 
en Universiteit Maastricht (‘Wat kan persvrijheid 
bewerkstelligen?’).

3 Zie Appendix 2 “Free Press Unlimited in de media 2012”.
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Communicatie met betrekking op de Nationale 
Postcode Loterij
De deelnemers van de Nationale Postcode Loterij 
zijn een speciale doelgroep voor Free Press 
Unlimited’s communicatieactiviteiten. Samen met de 
communicatieafdeling van de Nationale Postcode Loterij 
hielden wij de deelnemers op de hoogte van onze 
samenwerking, projecten en de resultaten die Fee Press 
Unlimited kon bewerkstelligen met hulp van de royale 
financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
Een speciaal samenwerkingsproject dat in 2012 is 
opgezet, is het Nationale Postcode Loterij fonds voor 
journalisten. Het fonds werd beheerd door Free Press 
Unlimited en heeft een constante informatiestroom over 
mens-, natuur- milieuvraagstukken uit ontwikkelingslanden 
als doelstelling. Ook wanneer deze onderwerpen of 
landen niet in het brandpunt van de belangstelling staan. 
Het Nederlandse publiek heeft er namelijk recht op 
om te weten wat er in de rest van de wereld gebeurt. 
Nederlandse journalisten konden zich aanmelden voor 
net Nationale Postcode Loterij  fonds voor een financiële 
bijdrage voor een reportage met een maximum van  
€ 5.000. De relevantie en kwaliteit van de verschillende 
aanvragen werd beoordeeld door een onafhankelijk 
comité. In totaal konden dankzij het fonds 12 journalisten 
naar het buitenland reizen en resulteerde dit in 26 
artikelen met buitenlands nieuws.

Besluitvormers
Free Press Unlimited wil persvrijheid en mediaontwikkeling 
wereldwijd op de kaart zetten. Hiervoor onderhoudt 
Free Press Unlimited nauwe banden met politici, 
overheidsfunctionarissen en besluitvormers in Nederland, 
de Verenigde Staten en Europa. Door de aard van ons 
werk hebben we veel informatie en kennis over veel 
verschillende landen en regio’s die we kunnen delen met 
derden. Ook kunnen we snel in contact komen met de 
juiste mensen wanneer we actie moeten ondernemen 
om mensen te helpen. Daarnaast kunnen we terugvallen 
op een stevig netwerk van internationale organisaties 
die werken aan het bevorderen van de veiligheid van 
journalisten wereldwijd. 

Betrekkingen met Nederlandse ambassades
In een aantal landen waar we actief zijn hadden we in 
2012 een actieve samenwerking met de Nederlandse 
ambassade. Beide partijen werkten samen vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheden en een gedeelde ambitie 
om vrijheid van meningsuiting en persvrijheid op 
een lokaal niveau te bevorderen. Gedurende het jaar 
kwamen Project Coordinators van Free Press Unlimited 
en ambassademedewerkers van landen waar Free Press 

Unlimited actief is, bij elkaar om te praten over prioriteiten 
en ontwikkelingen met betrekking op persvrijheid in de 
betreffende landen. De verhouding tussen Free Press 
Unlimited en de Nederlandse overheid was gelaagd en 
creatief te noemen; een duidelijke focus op gezamenlijke 
resultaten waar mogelijk en kritisch debat indien nodig.

Twee bijzondere samenwerkingsverbanden in 2012:
•	 Free	Press	Unlimited	werkte	samen	met	de	Nederlandse	

ambassade in Costa Rica aan de organisatie van een 
seminar in San Salvador (El Salvador). Dit seminar 
bracht journalisten uit vier Midden-Amerikaanse landen 
en Mexico bij elkaar. Journalisten die allen geweld 
of intimidatie hadden ervaren tijdens hun werk. Het 
nieuwe beleid van Free Press Unlimited dat voortkwam 
uit het seminar, richt zich vooral op het bieden van 
psychologische ondersteuning in combinatie met nood-
hulp voor journalisten die slachtoffer zijn geworden 
van geweld of intimidatie. De ambassade steunde 
de conferentie en kondigde na afloop een nieuw 
mensenrechtenprogramma voor Midden-Amerika aan.

•	 In	2012	raadpleegde	Free	Press	Unlimited	regelmatig	
vertegenwoordigers van Nederland in Syrië, Turkije 
en Libanon om te bepalen welke mogelijkheden er 
zijn om de dramatische situatie waar de bewoners van 
Syrië dagelijks mee te maken hebben  te verlichten. De 
verschillende partijen besloten om gezamenlijk een groot 
aantal  media-activisten in de regio te onder steunen 
met trainingen en materiaal. Vooral op het gebied van 
internettoegang en beveiligde communicatie.

Ook andere gezamenlijke activiteiten die plaatsvonden 
in 2012 verdienen het genoemd te worden. Zo werd in 
Egypte de media gemonitord. Door toezicht te houden 
op de Egyptische media werd elke twee maanden de 
ontwikkelingen van de mediasituatie na de Egyptische 
revolutie in kaart gebracht. Dit gaf waardevolle informatie 
over de resultaten van ontwikkelingen in de media. De 
Nederlandse ambassade in Sudan speelde een be langrijke 
rol in het binnenhalen van aanzienlijke fondsen voor Free 
Press Unlimited’s Radio Dabanga. In de Kaukasus opende 
de ambassadeur in Georgië, de heer P.J. Langen berg, 
een multimedia zomerschool waar jongeren uit drie 
verschillende landen gezamenlijk werkten aan multi-
mediaproducties. En in Burma en Rwanda zocht Free 
Press Unlimited contact met lokale spelers in verband 
met projecten rond verkiezingen en verbetering van de 
persvrijheid in deze landen. 

Evenementen van Free Press Unlimited
Steun en sympathie van het Nederlandse publiek zijn 
van levensbelang voor het voortbestaan van Free Press 
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Unlimited. In 2012 organiseerden wij twee evenementen 
om mediaprofessionals, studenten, het grote publiek  
en andere geïnteresseerden bewust te maken van het 
belang van persvrijheid en onze activiteiten. 

3 mei 2012: Internationale dag van de  
persvrijheid – Untold Stories
Jaarlijks viert de internationale gemeenschap de 
internationale dag van de persvrijheid. Wereldwijd 

organiseren lokale organisaties bijeenkomsten en 
publieke evenementen rond het thema persvrijheid. 
In Nederland werkte Free Press Unlimited samen 
met een comité waar de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten, het Persmuseum en NDP Nieuwsmedia 
deel van uitmaakten. Het centrale thema van het 
evenement waar we gezamenlijk aan werkten was Untold 
Stories. Met de mediasituatie in Mexico en Turkije als 
uitgangspunt, onderzochten we wat er gebeurt wanneer 
geweld tegen leden van de pers zo heftig is dat verhalen 
niet verteld worden en de bevolking niet langer meer 
wordt geïnformeerd over wat er nu eigenlijk gaande is 
in hun eigen land. De persvrijheidslezing van 2012 wed 
gehouden door Yasemin Çongar, hoofdredacteur van 
de Turkse krant Taraf. Zij sprak over de verhalen die de 
afgelopen jaren in haar land niet verteld worden. Aan  
het avondprogramma deden onder andere Mexico corre-
spondent Cees Zoon en de Mexicaanse journalist Elia 
Baltazar mee. Zij vertelden over de impact van extreem 
geweld tegen medewerkers van de pers in Mexico en 
Midden-Amerika op de berichtgeving van lokaal nieuws. 
Er zijn meer verhalen die niet worden verteld dan die wel 
naar buiten worden gebracht en zelfcensuur is aan de 
orde van de dag omdat journalisten vrezen voor hun eigen 
veiligheid en voor de veiligheid van hun naasten.
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Ook een aantal bekende Nederlandse journalisten 
droegen bij aan het evenement. Onder hen Teun van  
de Keuken, Patrick Lodiers, Marjon van Rooijen en  
Cees Grimbergen.

Na het plenaire gedeelte konden bezoekers deelnemen 
aan verschillende workshops, allemaal rond het thema 
Untold Stories.  Een redactie was ingericht waar studen-
ten onder begeleiding van professionele redacteuren 
gedurende de hele dag live verslag deden van het 
evenement. In totaal bezochten 300 mensen de dag 
en avond van de persvrijheid. De noodzaak van het 
evenement werd nog dezelfde dag  op een trieste manier 
bevestigd; aan het eind van de dag bleken opnieuw drie 
journalisten te zijn vermoord in Mexico. 

13 december 2012: Knowing is everything – Free 
Press Unlimited’s housewarming
Free Press Unlimited groeide uit haar oude hoofdkantoor 
in Hilversum en verhuisde in  2012, samen met de redactie 
van Radio Dabanga, naar een nieuw pand in Amsterdam.  
In het bruisende centrum van de hoofdstad vond Free 
Press Unlimited de ideale plek om haar wereldwijde acti-
viteiten te coördineren. Free Press Unlimited organi seerde 
een housewarming om deze nieuwe stap samen met 
onze oude vrienden en nieuwe contacten feestelijk in te 
luiden. Boudewijn Poelman, medeoprichter en voorzitter 
van de Nationale Postcode Loterij, verrichtte de officiële 
opening. Daarna sprak Karim Amer, producent van de 

documentaire The Square, over de totstandkoming van 
zijn veelbesproken documentaire. Hij vertelde over de 
ervaringen van de filmmakers op het Tahrirplein in Caïro, 
hoe zij de mensen volgden die begin 2011 de straat 
opgingen om hun vrijheden op te eisen. Het verhaal 
van Amir en de niet eerder vertoonde beelden van het 
Tahrirplein maakten een diepe indruk op het publiek. 
Na zijn presentatie was er ruimte om een uitgebreidere 
voorvertoning van de documentaire te bekijken en hier-
over te discussiëren met Amir en de andere bezoekers.
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B: Programma rapport

Veranderende context: een introductie
Naast de uitbreiding van ons bestaande programma, 
introduceerde Free Press Unlimited in 2012 ook een 
aantal nieuwe initiatieven. Initiatieven die zich met 
name richten op online vrijheid van meningsuiting en 
veiligheid. In de Arabische wereld richtte de organisatie 
een breed programma op dat betrekking heeft op 
mensenrechten. Een groeiende groep burgerjournalisten 
en online dissidenten zijn na de introductie van een 
nieuwe smartphone app beter in staat om op een veilige 
manier kwalitatieve nieuwsitems te maken voor een 
groter publiek. Daarnaast lanceerde Free Press Unlimited 
het Internet Protection Lab. Een platform waarmee 
we de veiligheid van internetgebruikers verhogen 
door gerichte samenwerking tussen hosting providers, 
technici, programmeurs en trainers. Het initiatief is een 
samenwerkingsverband tussen Free Press Unlimited, 
Hivos, XS4ALL, Choke Point, Greenhost, Tactical  
Technology Collective en Virtual Road. En heeft met de 
steun van verschillende particuliere fondsen momenteel  
al een aantal kleinschalige activiteiten op kunnen starten  
in Ethiopië en Syrië. 

Vijf MFS allianties: een overzicht
Ongeveer 60% van de activiteiten van Free Press 
Unlimited vinden plaats in het kader van het Mede-
finan cieringsstelsel van het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken.  Het huidige Medefinancieringsstelsel 
loopt van 2011 tot 2015. Verschillende ngo’s hebben 
coalities gevormd en werken samen aan gemeen schap-
pelijke doelstellingen. Free Press Unlimited is onderdeel 
van vijf allianties. Hieronder een overzicht:

People Unlimited 4.1 alliantie
Samen met Hivos, Mama Cash en UICN-NL, vorm Free 
Press Unlimited de People Unlimited 4.1 alliantie. Hivos is 
de hoofdaanvrager en Free Press Unlimited doet mee aan 
het	Expression	&	Engagement	programma.	Uitgangspunt	
van het programma is de overtuiging dat een dynamische 
en democratische maatschappij het volgende nodig 
heeft om te overleven: onafhankelijke media, toegang 
tot onpartijdige informatie en culturele vrijheden voor 

haar burgers. Doel van de alliantie is om actief betrokken 
burgers ruimte te bieden voor innovatieve en culturele, 
politieke en maatschappelijke uitlatingen welke direct van 
invloed zijn op hun leven. Om dit te bereiken richt het 
programma van de People Unlimited 4.1 alliantie zich op 
het verbeteren van de kwaliteit, diversiteit en toegang tot 
publieke informatie en culturele uitingen. Daarnaast wil de 
alliantie met nieuwe platformen en netwerken burgers de 
mogelijkheid tot het volgende: gebruik te maken van hun 
rechten, overheden en de private sector aan te spreken op 
hun prestaties en om een constructieve bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van hun samenleving. 

In	het	kader	van	het	Expression	&	Engagement	
programma heeft Free Press Unlimited projecten 
opgezet in tien verschillende landen: Uganda, Zambia, 
Democratische Republiek Congo, Zimbabwe, Somalië, 
Moldavië, Kosovo, Iran, Afghanistan en Tadzjikistan.

Freedom from Fear alliantie
De Freedom from Fear alliantie bestaat uit IKV Pax 
Christi (hoofdaanvrager), Free Press Unlimited, 
Amnesty International en Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict. Het programma richt 
zich op vredesprojecten, voorkoming van conflicten en 
mensenrechten. De leden van de alliantie onderzoeken 
op het moment manieren om een nieuwe generatie te 
bereiken die doorslaggevend kan zijn bij het oplossen van 
conflicten die tot dusverre onoplosbaar leken. Free Press 
Unlimited zette een zomercursus op in het zuiden van de 
Kaukasus. Jonge journalisten uit Georgië, Armenië en 
Azerbeidzjan werkten er samen aan multimediaproducties. 
Dit project liet duidelijk zien dat deze generatie bereid 
is verder te kijken dan hun eigen landsgrenzen en 
de politieke conflicten die deze buurlanden al jaren 
bezighouden. Het gebruik van multimediatechnieken 
boden de deelnemers nieuwe mogelijkheden om een 
breed publiek aan te spreken.

In het kader van de Freedom from Fear alliantie is Free 
Press Unlimited actief in Armenië, Azerbeidzjan, Georgië 
en Irak. IKV Pax Christi en Free Press Unlimited werken 
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samen aan de implementatie van het Human Security for 
Citizens in Repressive States programma. Het programma 
ondersteunt vreedzame verandering en conflictoplossing 
door het professionaliseren van lokale media en publieke 
lobby. Centraal in het Human Security for Citizens in 
Repressive States programma staat de overtuiging dat 
onafhankelijke media een rol hebben te vervullen in de 
vorming van het publieke debat en het waarborgen van 
mensenrechten en democratie. 

Conn@ct Now alliantie
In de Conn@ct Now alliantie zitten War Child Holland 
(hoofdaanvrager), Child Helpline International, Free Press 
Unlimited, TNO en T-mobile. Conn@ct Now richt zich op 
kinderen en jongeren en wil de kwaliteit van onderwijs, 
structuren van kinderbescherming en psychosociale 
diensten verbeteren. Op deze manier wil Conn@ct Now 
kinderen en jongeren helpen hun rechten op te eisen. 
Momenteel worden programma’s uitgevoerd in Colombia, 
Burundi, Zuid-Sudan, Sudan en Uganda. Een belangrijk 
onderdeel van de programma’s is het gebruik van ICT 
en verschillende mediakanalen. Dat is ook waar de 
specialistische kennis van Free Press Unlimited voor wordt 
ingezet. Een belangrijke rol die wij hebben binnen de 
coalitie is de samenwerking met lokale partners.

Participerende jongerenradio en educatieve radio-
programma’s voor een jong publiek vormen de kern 
van de projecten. War Child maakte contact tussen 
radiostations en jongeren mogelijk, vooral in de rurale 
gebieden. Een erg belangrijk initiatief omdat de meeste 
radiostations zich vooral richten op de steden en jongeren 
vaak niet de gelegenheid geven hun mening te delen. Dit 
gebrek aan kinderen en jongeren in de media, is ook waar 
te nemen bij nieuwsprogramma´s. Onderzoeken in Uganda 
en Burundi lieten zien dat nieuwsprogramma’s kinderen 
en jongeren amper de kans geven hun stem te laten horen 
en weinig aandacht besteden aan onderwerpen die voor 
hen relevant zijn. Daarnaast worden kinderen en jongeren 
in de media vaak slechts weggezet als slachtoffer, andere 
rollen die zij vervullen in de samenleving worden dan 
weggelaten. Free Press Unlimited organiseerde workshops  
en trainingen voor journalisten, radioproducers en 
kinderen en jongeren om obstakels te overwinnen en de 
situatie te verbeteren.

Child Rights alliantie
De Child Rights alliantie is een samenwerking tussen 
Plan Nederland, Child Helpline International, Defence for 
Children International, International Child Development 
Initiatives, Women Win en Free Press Unlimited. De 
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alliantie is verantwoordelijk voor het Girl Power: 
Promoting Equal Rights and Opportunities for Girls and 
Young Woman programma. De missie van dit programma 
is dat alle jongens en meisjes kunnen doen waar ze recht 
op hebben en dat ze volledig meegaan in de sociale, 
economische en politieke ontwikkelingen van hun land. 

De alliantie implementeert het Girl Power programma 
momenteel in de volgende landen: Ethiopië, Ghana, 
Liberia, Sierra Leone, Zambia, Bangladesh, Nepal, 
Pakistan, Bolivia en Nicaragua.

Binnen de alliantie richt Free Press Unlimited zich op 
het onjuiste beeld en de ondervertegenwoordiging 
van kinderen en jongeren in nieuwsmedia. Free Press 
Unlimited ondersteunt lokale mediaorganisaties om de 
kwaliteit en kwantiteit van onafhankelijk, eerlijk en volledig 
nieuws voor kinderen en jongeren te verbeteren. Zo wil 
Free Press Unlimited  kinderen en jongeren een platform 
bieden om hun mening te uiten en om hen te betrekken 
bij het vormgeven van hun toekomst.

Dit programma, genaamd Kids News, draagt naar 
verwachting bij aan de verbetering van kwaliteit en 
beschikbaarheid van nieuws gericht op kinderen en 
jongeren. Daarnaast is het de bedoeling om meer 
effectieve en duurzame modellen van distributie en een 
hogere waardering voor deze media te bewerkstelligen.

In 2012 was Free Press Unlimited in het kader van de  
Child Right alliantie actief in Ghana. Liberia, Zambia, 
Nepal, Bolivia en Nicaragua. 

In Ethiopië, Liberia en Sierra Leone bleken de kansen op 
het succesvol neerzetten van een lokaal jeugdjournaal zo 
gering, dat in goed overleg met de alliantieleden werd 
besloten om over te gaan op de productie van bijzondere 
videoproducties. Deze videoproducties zullen gaan 
over de vaak slechte situatie van meisjes in deze landen. 
Uitgangspunt hierbij zijn de Millennium Development 
Goals van de United Nations. De eerste resultaten van  
de projecten zullen in 2013 worden gepresenteerd. 

Press Freedom Consortium
De Press Freedom Consortium bestaat uit Free Press 
Unlimited (hoofdaanvrager), Mensen met een Missie, 
European Journalism Centre, World Press Photo en 
European Partnership for Democracy. De alliantie is  
actief in elf landen: Bangladesh, Bolivia, Egypte,  
Georgië, Indonesië, Kenia, Mexico, Pakistan, Filipijnen, 
Zuid-Afrika en Zimbabwe. 

De overtuiging dat media en maatschappelijke 
organisaties elk hun eigen rol hebben in de vorming van 
het publieke debat is het uitgangspunt van de alliantie. 
Het is in het belang van beide partijen dat persvrijheid, 
mensenrechten, democratie en de rechtsstaat worden 
nageleefd en gepromoot. Nieuwe media, social media en 
innovatieve communicatietechnieken hebben een steeds 
belangrijkere rol in het proces van sociale verandering.  
De Press Freedom 2.0 wil deze twee terreinen bij 
elkaar brengen. Met een sterke focus op de vier kern-
waarden van het beleid van MFS II: mensenrechten, 
democratisering, goed bestuur en onderwijs. 

De activiteiten van de alliantie richten zich op het 
versterken van lokale partnerorganisaties en journalisten, 
bevorderen van goed bestuur en het opbouwen van 
een maatschappelijk middenveld. Hiervoor traint of 
ondersteunt de alliantie journalisten en medewerkers  
van mediaorganisaties en lokale ngo’s. Ook biedt de 
alliantie financiële steun voor het belangrijke werk van 
deze partijen. 
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Free Press Unlimited is actief in ruim 40 landen wereldwijd. 
Hier enkele voorbeelden van onze hoogtepunten:

De in 2012 herziende website www.awene.
com verzorgt onafhankelijk nieuws uit Iraaks 
Koerdistan. De website heeft maandelijks 
ruim 600.000 bezoekers. Dit geeft aan 
hoeveel mensen in de regio behoefte hebben 
aan onpartijdige informatie.

In het afgelopen jaar namen 2.700 
jongeren in Iran deel aan Radioa Zamaneh’s 
elearning programma. Zij leerden onder anderen  
hoe ze nieuws en opinies kunnen delen en hoe ze 
een blog op kunnen zetten.

Kids News Network lanceerde 4 nieuwe jeugdjournaals in 2012. Het netwerk bestaat in 
totaal uit 12 jeugdjournaals en biedt miljoenen kinderen en hun ouders wereldwijd toegang tot 
kindvriendelijk nieuws en informatie.

  jongeren uit Bujumbura, Burundi, zijn 
getraind in de basis van journalistiek en 
radioproductie.  Nu kunnen kinderen 30 en jongeren ook hun stem laten horen 
in het door oorlog geteisterde land. 

 22 trainingen 
journalistiek en techniektrainingen 
werden aangeboden aan 300 
productiemedewerkers, presentatoren 
en technici van lokale radiostations in 
Bandundu in Democratische Republiek 
Congo. Zij voorzien hun luisteraars 
nu van meer relevante informatie en 
mogelijkheden om te praten over 
zaken die hen bezighouden. 

Maandelijks wordt Kosovo’s taboedoorbrekende 
website www.kosovotwopointzero.com ruim

 2.250 
keer bezocht door jongeren die op zoek zijn 
naar een genuanceerde en actuele kijk op de 
situatie in hun land.

28 journalisten waren in staat om hun belangrijke 
werk te hervatten nadat ze noodhulp hadden gekregen van 
Reporters Respond.

Het Nationale Postcode Loterij 
Fonds voor journalisten resulteerde 
in de publicatie van 23 artikelen in 
de Nederlandse media. Het fonds 
voorziet journalisten van de middel  
en om reportages te maken in landen 
die anders nauwelijks aandacht  
krijgen in de Nederlandse media.

In 2012 namen 530 Egyptische mediaprofessionals deel aan trainingen van het 
Al Sawt al Hurr opleidingscentrum in Caïro waar zij hun journalistieke vaardigheden verbeterden.
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In 2012 trok de website van het Boliviaanse 
jeugdjournaal PICA 62.000 bezoekers. Zij 
lieten 600 reacties achter wat de relevantie 
van de onderwerpen aangeeft.

In het afgelopen jaar zijn 65 rapportages 
gemaakt met mobiele telefoons vanaf 
de straten in Zimbabwe

 5.000 
5.000 keer bekeken op YouTube. Deze 
rapportages gaan over de zorgen van 
doorsnee burgers in een land waar 
persvrijheid onder hoge druk staat.

In 2012 zijn 100 Syrische mediaactivisten 
getraind in het veilig gebruik maken van digitale 
communicatiemidelen. Deze activisten lopen 
nu minder risico wanneer ze burgers van Syrië 
informeren over het land.

Op de internationale dag van de persvrijheid bezochten 300 mensen 
Untold Stories  een evenement van Free Press Unlimited. Zij onderzochten wat er gebeurt 
wanneer geweld tegen medewerkers van de pers zo heftig is dat verhalen onverteld blijven.

Journalisten van11 Ugandese 
radiostations zijn getraind in het verslaan 
van onderwerpen gerelateerd aan kinderen 
en jongeren. Dit bood kinderen en jongeren 
in Uganda nieuwe mogelijkheden om hun 
ervaringen en kennis te delen.

  journalisten in Bangladesh volgden 
trainingen in basale journalistieke 104 vaardigheden, ethische standaarden 
en verslag doen van belangrijke 
maatschappelijke kwesties. 

Dagelijks luisteren 2 miljoen 
mensen in Sudan en ZuidSudan naar Radio       Dabanga. De 
website wordt  meer dan 65.000 keer per maand bezocht. Radio 
Dabanga voorziet haar luisteraars van relevante en onafhankelijke 
informatie uit en over het door oorlog verscheurde Darfur.

Wekelijks volgen 4.000 
deelnemers in ZuidSoedan een 
innovatief onderwijsprogramma 
via de radio. Voor de bewoners 
van rurale gebieden in Zuid
Soedan zijn deze uitzendingen 
vaak de enige bron van onderwijs 
en informatie.

Burgerjournalisten in Georgië 
produceerden meer dan 
100 video’s over de regionale 
conflicten en maatschappelijke 
thema´s. Deze producties 
werden vertoond op 48 
bijeenkomsten in de regio 
en versterkten zo de banden 
tussen de regio en de 
Georgische hoofdstad Tbilisi.

De website www.kirkuknow.com voorziet de bewoners 
van Kirkuk in onafhankelijke verslaggeving van 
nieuwsgebeurtenissen in de 4 hoofdtalen die worden 
gesproken in de stad. Maandelijks trekt de website ruim  

73.000 bezoekers
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Projecten in 2012: een introductie
Free Press Unlimited richt zich in haar werk op zes 
belangrijke thema´s: zes gebieden waar we onze 
activiteiten over verdelen en waarin we concrete resultaten 
willen bereiken. Al onze initiatieven van 2012 horen tot 
een van deze resultaatgebieden en het bijbehorende 
monitoringsprotocol, ongeacht waar de financiering 
vandaan komt.1

1.  Toenemende mediaparticipatie van kwetsbare 
groepen

  Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vaak onder-
gerepre senteerd in de media. Hoewel driekwart 
van de wereldbevolking bestaat uit deze groep, 
wordt slechts een klein deel van de media gewijd 
aan kinderen, jongeren en vrouwen of aan wat hen 
bezighoudt. Om kinderen, jongeren en vrouwen 
de mogelijkheid te geven hun ideeën te delen en 
hun toekomst zelf vorm te geven, heeft Free Press 
Unlimited verschillende projecten ter ondersteuning 
van lokale mediaorganisaties. Zo hopen we de kwaliteit 
en beschikbaarheid van onafhankelijk, onpartijdig en 
volledige informatie te vergroten voor deze doelgroep.

2.  Versterking van mediaorganisaties
 Een gevarieerd medialandschap is cruciaal voor 

ontwikkelingslanden. Het stelt mensen in staat om mee 
te praten en om te ontdekken wat er gaande is in hun 
directe omgeving. In landen met regionale conflicten 
of een fragiele democratie helpt Free Press Unlimited 
bestaande mediapartners om zich te ontwikkelen tot 
onafhankelijke en professionele organisaties. Naast 
het helpen van individuele journalisten om solide en 
onpartijdig verslag te doen van nieuwsgebeurtenissen, 
ondersteunt Free Press Unlimited ook het management 
van organisaties bij de ontwikkeling van hun marketing 
en zakelijke vaardigheden. Dit helpt hen om van hun 
organisatie een levensvatbare onderneming te maken 
en dat komt weer ten goede van hun autonomie.

3.  Versterking van media ondersteunende organisaties
 Lokale organisaties die zichzelf toeleggen op het 

helpen van journalisten en mediaorganisaties zijn 
van onschatbare waarde bij de ontwikkeling van een 
gezond en divers medialandschap. Hun activiteiten 
variëren van het bieden van ondersteuning voor 
individuele journalisten tot het organiseren van 
professionele trainingen voor vakbonden en lobby  
voor verbeterde mediawetgeving.

4.  Ondersteuning aan netwerken en platforms
 We kunnen veel meer bereiken wanneer we samen-

werken. Dit wordt al vrij snel duidelijk wanneer je tot 
op de bodem van een verhaal probeert te komen in 
een conflictgebied of een land met een repressief 
regime. Free Press Unlimited ondersteunt netwerken en 
platforms van journalisten en mediaorganisaties die zich 
richten op gezamenlijke vooruitgang, kennisuitwisseling 
en debat over relevante kwesties.

5.  Journalistieke initiatieven
 In gebieden die zo repressief zijn dat journalisten er 

niet kunnen werken en er helemaal geen persvrijheid 
is, neemt Free Press Unlimited zelf het initiatief om 
een nieuwsvoorziening op te zetten. Doel van deze 
journalistieke initiatieven is om de bewoners van de 
betreffende gebieden te voorzien van betrouwbare 
informatie. Voor deze mensen die leven tussen 
conflicten kan een betrouwbare nieuwsvoorziening 
letterlijk van levensbelang zijn. Met de ontwikkeling van 
oplossingen op maat biedt Free Press Unlimited lokale 
doelgroepen de zeldzame kans om toegang te hebben 
tot onpartijdige en betrouwbare informatie over hun 
situatie.

6.  Individuele journalisten en bloggers
 In veel landen over de hele wereld brengt journalistiek 

hoge risico`s met zich mee, risico’s die soms zelfs fataal 
kunnen zijn. Journalisten werken onder gevaarlijke en 
onvoorspelbare omstandigheden om hun publiek te 
voorzien van noodzakelijk nieuws en informatie. Free 
Press Unlimited helpt hen door hun bewustzijn over 
mogelijke veiligheidskwesties te vergroten en door hun 
kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten. 
Dit stelt journalisten in staat om hun werk te doen 
met minder risico voor hun persoonlijke veiligheid. In 
gevallen waar apparatuur van journalisten in beslag 
is genomen of is vernield, helpt Free Press Unlimited 
hen weer aan het werk door kleinschalige financiële 
noodhulp te bieden.
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Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vaak 
ondergerepresenteerd in de media. Hoewel 
driekwart van de wereldbevolking bestaat uit deze 
groep, wordt slechts een klein deel van de media 
gewijd aan kinderen, jongeren en vrouwen of aan 
wat hen bezighoudt. Om kinderen, jongeren en 
vrouwen de mogelijkheid te geven hun ideeën te 
delen en hun toekomst zelf vorm te geven, heeft 
Free Press Unlimited verschillende projecten ter 
ondersteuning van lokale mediaorganisaties. Zo 
hopen we de kwaliteit en beschikbaarheid van 
onafhankelijk, onpartijdig en volledige informatie  
te vergroten voor deze doelgroep.

In 2012 heeft Free Press Unlimited in het kader van dit 
programma projecten gestart in Liberia, Nepal, Nicaragua, 
Ghana, Colombia, Sudan, Sierra Leone, Uganda, Burundi, 
Bangladesh, Mexico en Zambia.

Deze projecten dragen bij aan:

•	 Verbetering	van	de	kwaliteit	van	mediacontent	als	het	
gaat om gevoeligheid voor de doelgroep (kwaliteit);

•	 Toename	van	de	productie	en	verspreiding	van	
berichten in de media die gaan over de doelgroep en 
rekening met hen houden (kwantiteit);

•	 Effectievere	distributiesystemen	en	hogere	kijk-	en	
luistercijfers (toegang en bereik);

•	 Een	toename	van	de	vraag	naar	media	gericht	op	
de doelgroep en een gunstiger productieklimaat 
(sleutelfactoren).

Tijdens de implementatie van de projecten voorzag Free 
Press Unlimited in strategische financiering, ontwikkelde 
lokale capaciteit en faciliteerde kennisuitwisseling.

De projecten zijn ontwikkeld en uitgevoerd in 
samenwerking met de Child Rights, Conn@ct Now, Press 
Freedom 2.0 en People Unlimited 4.1 allianties en de 
Adessium Foundation.

Radio met en voor kinderen en jongeren in Burundi

Burundi bevindt zich onderaan in de Human Development 
Index. Het sterftecijfer onder moeders en kinderen behoort 
tot de hoogste van Afrika. Het land wordt geteisterd door 
een aantal ernstige sociale problemen, variërend van sek-
sueel geweld tegen vrouwen en jongeren tot de rekrutering 
van kinderen door militante groepen. Free Press Unlimited 
richt zich op informatievoorzieningen voor kinderen en 
jongeren in Burundi en op het betrekken van deze groep bij 
lokale berichtgeving. Op deze manier hebben de jongste 
generaties van Burundi de kans om zich te informeren over 
hun omgeving, zich te ontwikkelen en om uiteindelijk een 
betere toekomstperspectief voor zichzelf te creëren. 

In 2012 startte Free Press Unlimited in Burundi een 
langlopend project op. Het project heeft drie verschillende 
doelstellingen:
•	 Personeel	van	lokale	radiostations	trainen	in	de	

productie van educatieve radioprogramma’s;
•	 Journalisten	en	jongeren	trainen	en	begeleiden	bij	de	

productie van participerende jongerenprogramma’s. 
Zodat jonge luisteraars in staat zijn om te leren van hun 
leeftijdsgenoten en de lokale jeugd een platform heeft 
om hun meningen en ideeën te delen.

•	 Bijhouden	hoe	kinderen	en	jongeren	worden	neergezet	
in de berichtgeving van lokale radiostations en rele vante 
aanbevelingen doen met betrekking tot de beeld-
vorming van kinderen en jongeren in de lokale media. 

1. Toenemende media partici patie 
van kwetsbare groepen
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Foto ?????????

Free Press Unlimited werkt samen met lokale 
partnerorganisaties. Radio Bonesha FM coördineert 
de ondersteunings- en trainingsprogramma’s op het 
gebied van participatieve en educatieve radioproductie 
waar momenteel vijf grote Burundese radiostations aan 
meedoen. Partnerorganisatie Maison de la Presse is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van het monitoren 
van de Burundese media. 

Tijdens een internationale training werden per 
radiostation twee journalisten wegwijs gemaakt in de 
basis van participatieve radioproductie voor jongeren 
en in bestaand beleid en verschillende procedures 
die de veiligheid van de deelnemende kinderen moet 
waarborgen. Tegelijkertijd leerden dertig jongeren uit 
Bujumbura, Cibitoke en Bubanza de beginselen van 
journalistiek en radioproductie zodat ze nu hun eigen 
radio items kunnen produceren. Later zullen deze radio 
items opgenomen worden in een uitzending. 

Het project ondersteunde ook radiomedewerkers bij 
de productie van radio items gerelateerd aan jongeren 
in andere regio’s dan Bujumbura. Door bezoeken aan 
radiostations en aanvullende training, verbeterden de 
deelnemende medewerkers en jongeren hun vaardig-
heden met betrekking op radioproductie. Deelnemende 
radiostations zenden regelmatig programma’s uit over en 
voor kinderen en jongeren. Een opmerkelijke verandering 
in het oorspronkelijke project programma is dat de 

deelnemende radiostations besloten samen te werken 
aan een gezamenlijk en maandelijks radioprogramma. 
Dit resulteerde in een radioprogramma dat wordt 
uitgezonden door de verschillende radiostations. 
Daarnaast gebruiken ze het materiaal dat ze verzamelen 
gedurende veldbezoeken gericht op jeugdzaken. 

Financiering: Conn@ct.Now alliantie
Partners: Radio Bonesha FM / Maison de la Presse
Meer weten? http://youtu.be/Gd4qtMr-jiA

Media over, voor en door kinderen en
jongeren in ZuidSudan
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Het einde van een heftige oorlog en een pas verworven 
onafhankelijke status – per 9 juli 2011- veranderde de 
context van Free Press Unlimited’s projecten in Zuid-Sudan 
flink. Veel zaken zijn nog niet duidelijk vastgelegd in het 
nieuwe land. Nationale mediawetgeving is voorgesteld 
maar nog niet goedgekeurd op het moment van schrijven. 
Mediaorganisatie zijn vaak niet bereid om te schrijven over 
gevoelige onderwerpen of worden ontmoedigd dit te 
doen. Hen wordt geadviseerd slechts positief te berichten 
over hun land. Free Press Unlimited helpt bij het opzetten 
van onafhankelijke media door capaciteitsversterking en 
programmaontwikkeling in Zuid-Sudan. Wat betreft dat 
laatste ligt de nadruk op programma’s ontwikkelen voor 
kinderen. Zij zijn diegenen die in de nasleep van de  
oorlog bij moeten dragen aan de opbouw en toekomst 
van Zuid-Sudan.

Free Voice, het lokale kantoor van Free Press Unlimited, 
selecteerde zes radiostations die ze bij willen staan in 
de ontwikkeling van de organisatie en programmering. 
De radiostations die worden ondersteund zijn Liberty 
FM en Spirit FM in Yei, Voice of Eastern Equatoria, 
Radio Grace en Radio Emmanual in Torit en Voice of the 
People in Juba. Doel is om de organisaties in het geheel 
te versterken door het managementteam te helpen 
en de professionele vaardigheden van de individuele 
medewerkers te vergroten door trainingen te verzorgen 
in editing- en interviewvaardigheden. Bij trainingen in 
participatieve radio voor jongeren ligt de nadruk op het 
produceren en opnemen van radio items. De meeste 
kinderen die deelnamen vonden het leuk hun stem op te 
nemen. Wanneer zij de juiste training ontvangen, kunnen 
zij ook de andere kinderen van hun groep instructies 
geven. De kinderen namen allemaal op hun eigen manier 
deel aan de training, maar zonder uitzondering bleken 
ze stuk voor stuk zeer gemotiveerd om deze nieuwe 
vaardigheden te leren.

Financiering: Conn@ct.Now alliantie
Partners: Liberty FM en Spirit FM in Yei, Voice of 
Eastern Equatoria, Radio Grace en Radio Emmanual in 
Torit en Voice of the People in Juba

Participerende radio in Uganda

Tijdens recente conflicten in het noorden van Uganda 
werden met name kinderen vaak het slachtoffer van 
geweld, ontvoering en verkrachting. Nog steeds heeft 
de berichtgeving over kinderen en jongeren vaak een 
negatieve bijsmaak. De kwaliteit van de programmering 
voor kinderen en jongeren in Uganda is over het algemeen 
slecht. Free Press Unlimited streeft ernaar deze kinderen 
te helpen om te gaan met psychologisch trauma door hen 
de mogelijkheid te geven om hun gevoelens te delen, 
kennis uit te wisselen en door via lokale media begrip te 
vragen van het grote publiek.

Om jongeren een platform te bieden waar zij hun mening 
kunnen delen en hun leeftijdgenoten kunnen bereiken, 
werkt Free Press Unlimited samen met Uganda Media 
Development Foundation. Samen ondersteunen we acht 
radiostations in het noorden van Uganda en drie in de 
Westelijke Nijl regio. De nadruk van het project ligt op het 
maken van programma’s die zijn toegespitst op een jong 
publiek en op het trainen van journalisten in het verslaan 
van onderwerpen gerelateerd aan jongeren en kinderen. 
De radiostations ontvingen begeleiding op locatie en 
ondersteuning en feedback op hun programmering. Van 
elk radiostation nam een medewerker deel aan de training. 

De deelnemende radiostations namen elke een groep 
jongeren onder hun vleugels die werden getraind in 
het produceren van radio items met onderwerpen die 
hen in het bijzonder bezig houden. Deze items werden 
opgenomen in jongerenprogramma’s op de radio. Zo 
kregen jongeren een eigen platform in de media en 
konden zij hun mening en ideeën delen met anderen. 

Voor de meeste jongeren waren deze trainingen de 
eerste keer dat ze werkten aan radioproducties. De 
bijeenkomsten bij de verschillende radiostations hadden 



36  |  Jaarverslag 2012

een aantal gemeenschappelijk onderwerpen. Zoals de 
basis van radioproductie, interviewtechnieken, spreken 
op de radio, waar het om draait bij participatieve 
jongeren radio en waarom de deelnemers elkaar 
moeten respecteren en als een team moeten werken. 
De ge pro duceerde radioprogramma’s bevatten de 
volgende thema’s: jongeren en hun ouders, trouwen 
op jonge leeftijd, onderwijs, kledingstijlen, HIV / Aids, 
drugsmisbruik, werkloosheid, abortus, minderjarige 
moeders en sport.

Financiering: Conn@ct.Now alliantie / 
People Unlimited 4.1 alliantie
Partner: Uganda Media Development Foundation

Mediamonitoring in Burundi en Uganda

Wanneer de rechten van kinderen worden geschonden kan 
media een rol spelen bij het verbeteren van de situatie. 
Reportages van journalisten helpen om gemeenschappen 
te onderwijzen over schendingen en de gevolgen hiervan. 
Daarnaast kunnen reportages over nieuwsgebeurtenissen 
het publieke debat over gevoelige en traumatische 
onderwerpen aanzwengelen en zo een openheid creëren 
die weer kan leiden tot verbetering.
Lokale media in Uganda en Burundi slagen er vaak niet in 
deze stap te maken. Nieuws- en actualiteitenprogramma’s 
op de radio besteden vaak alleen aandacht aan kinderen 
in een negatieve context. Radiostations en de journa listen 
die er werken hechten vaak meer waarde aan commer ciële 
belangen dan aan de belangen van kinderen. Om kind-
vriendelijke verslaggeving en de afschildering van kinderen 
in de regionale nieuwsuitzendingen te verbeteren liet 
Media Monitoring Africa –een Zuid-Afrikaanse ngo- regel-
matig kinderen en volwassenen de onderwerpen die aan 

bod kwamen in de media bijhouden. Deze aanpak bleek 
eerder al effectief in Zuid-Afrika. Door te werken met een 
op rechten gebaseerd principe en mediaorganisaties te 
confronteren met de resultaten, was binnen een paar jaar 
na de lancering van het programma al verbetering te zien 
in de representatie van kinderen in de media. Aanvullende 
aan de controles worden ook trainingen gegeven. 

De introductie van een vergelijkbaar controlesysteem 
in Uganda en Burundi heeft naar verwachting dezelfde 
resultaten. Pilots in 2011 en 2012 werden positief 
ontvangen en daarom zal het programma in 2013 
doorgaan. Ook zal Zuid-Sudan worden toegevoegd aan 
de deelnemende landen. 

Financiering: Conn@ct.Now alliantie
Partner: Media Monitoring Africa

Mediaontwikkelingsprogramma in Bangladesh

In Bangladesh werd 2012 gekenmerkt door toenemend 
geweld tegen de pers. Verscheidene journalisten 
werden vermoord, velen in elkaar geslagen en een 
aantal vervolgd. De politieke instabiliteit nam toe en 
er waren geweldige botsingen tussen Islamitische en 
Boeddhistische mindereheden die zelfs leidden tot 
dodelijke slachtoffers. Ook waren er in 2012 regelmatig 
demonstraties tegen de Bengaalse overheid en enkele 
algemene stakingen legden het land volledig plat. In zulke 
situaties kunnen journalisten een cruciale rol spelen door 
de bewoners te voorzien van betrouwbare informatie 
over wat er speelt in het land. Helaas heeft Bangladesh 
een tekort aan professionele journalisten, vooral buiten 
Dhaka - de hoofdstad van Bangladesh. Terwijl een groot 
deel van de bevolking leeft in de landelijke gebieden en 
betrouwbare informatie voor hen van levensbelang is. 
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In 2012 ging News Network - een lokale partner 
van Free Press Unlimited- door met het trainen van 
journalisten in landelijke gebieden. De organisatie zette 
vijf trainingsprogramma’s op in Bogra, Sylhet, Dinajpur, 
Khulna en Cox Bazar waar zij cursussen in de basis van 
journalistiek verzorgde. In totaal namen 104 journalisten 
deel, waarvan 44 vrouwen. Drie van de vijf programma´s 
waren specifiek bedoeld voor jonge en aspirant 
journalisten die werkzaam zijn in afgelegen gebieden. 
En twee programma´s waren uitsluitend voor vrouwelijke 
journalisten. In de trainingen kwamen verschillende 
onderwerpen aan de orde; basisvaardigheden, ethische 
normen en verslaglegging van belangrijke maatschap pe-
lijke thema’s als gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
geweld tegen vrouwen, armoede lokaal bestuur en milieu.

In 2012 hielp Free Press Unlimited News Network bij het 
verder professionaliseren van de organisatie. Dit hield in 
dat Free Press Unlimited het evaluatieproces van News 
Network beoordeelde en verbeterde. Ook introduceerde 
we effectieve monitoring en follow-up procedures. De 
organisatorische ontwikkeling van News Network is nog 
niet volledig, maar in 2012 is een goed begin gemaakt 
met de Learning Needs Assesment training en deze zal 
voort worden gezet in 2013.

Financiering: Press Freedom Consortium
Partner: News Network
Meer weten? www.newsnetwork-bd.org

Media over, voor en door kinderen en jongeren
in Colombia

In 2012 werd het zuidwesten van Colombia geplaagd 
door drugssmokkel, guerrilla geweld en de activiteiten van 
semi-paramilitaire criminele groepen. Inheemse en Afro-

Colombiaanse kinderen, adolescenten en jongeren in Valle 
del Cauca, Cauca en Nariño zijn een permanent doelwit 
van gedwongen rekrutering, bedreigingen, ontvoering 
en gewelddadige overvallen. Steden als Buenaventura, 
Tumaco en Cali – de derde grootste stad van Colombia en 
zevende op de ranglijst van meest gewelddadige steden 
in de wereld- werden geteisterd door bloedvergieten 
gedurende vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse 
overheid en de FARC.

Free Press Unlimited steunt in Colombia verschillende 
innovatieve en creatieve kanalen (zoals informatie- en 
communicatietechnieken en lokale media) om kinderen en 
jongeren die te maken hebben met geweld  te bereiken, 
te ondersteunen en maatschappelijk te activeren. Met 
haar programma voor deze jonge doelgroep hoopt Free 
Press Unlimited hen aan te sporen om op te komen voor 
hun rechten en om een betere toekomst op te eisen voor 
iedereen in het land. 

Het programma van Free Press Unlimited in Colombia 
vertoonde progressie en positieve resultaten. We werken 
samen met Cree-Ser Foundation en richten ons op het 
door conflicten geteisterde zuidwesten. In 2012 werden 
alle activiteiten samengebracht in het CONECTATE 
initiatief. Het programma stond in dienst van 253 kinderen 
en jongeren –waarvan de meerderheid meisjes- en 122 
volwassenen. De Cree-Ser Foundation zette het afgelopen 
jaar twaalf cursussen op en organiseerde het CONECTATE 
festival; een educatief evenement en vertoning van 
best practices die het recht op veiligheid, psychosociale 
welbevinden en onderwijs van kinderen promoten.

Financiering: Conn@ct.Now alliantie
Partners: Cree-Ser
Meer weten? www.conectatecolombia.org

ON, the Voice of Youth in Colombia

In navolging van een medialandschap met steeds meer 
communicatiekanalen - digitaal, multimedia -  vroeg het 
Colombiaanse productiebedrijf Casadorante Free Press 
Unlimited om financiële steun bij het realiseren van een 
crossmediale pilot; ON, the Voice of Youth. De serie 
bestaat uit afleveringen van 30 minuten die televisie, 
mobiele telefonie en online technieken als social gaming 
integreren. De pilot richt zich op de ervaringen van 
jongeren en legt de nadruk op de deelname van vrouwen 
aan de maatschappij. Zo hopen de makers het bewustzijn 



38  |  Jaarverslag 2012

te vergroten en een brede maatschappelijke discussie 
op gang te brengen over vrouwen in de Colombiaanse 
maatschappij en de uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd in het kader van het lokale gewapende 
conflict.

De jonge generaties staan aan het begin van een keerpunt 
in de mediageschiedenis. Een die wordt gekenmerkt 
door empowerment en expressie doordat digitale 
communicatietechnieken een ieder die er toegang tot 
heeft in staat stelt zowel te zenden als te ontvangen. 
Deze technieken stelt mensen in staat samen te werken 
en interactieve platforms te vormen met user-generated 
content waar gebruikers content kunnen delen en met 
elkaar in discussie kunnen.

In het najaar van 2012 startte Casarodante met de 
productie van de eerste aflevering, een online demo voor 
het gebruik van digitale apparatuur (mobiele telefoons, 
internet, email en social media) en een interactief 
internetplatform. 

Financiering: Conn@ct.Now alliantie
Partner: Casarodante, Colombia
Meer weten? http://casarodante. biz/ON/ 
entregables/demo/HOME_ON.html

Voor alle kinderen een jeugdjournaal

Van Nepal tot Nicaragua, van Zuid-Afrika tot Suriname: 
overal ter wereld staan kinderen te popelen om op de 
hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Maar de 
meeste landen kennen geen nieuwsuitzendingen speciaal 
gericht op een jong publiek. Vanaf een jonge leeftijd 
kijken kinderen mee met de programma’s die hun ouders 
kijken. Hierdoor snappen kinderen vaak niet wat ze zien 
of het maakt hen bang. Kids News Network wil deze 
kinderen bereiken, wil horen wat zij te zeggen hebben en 
wil hen toegang bieden tot onpartijdige informatie. Zodat 
deze kinderen opgroeien met een meer genuanceerde 
blik op de wereld om hen heen.

 Kids News until 2013
 Youth Voice, Burma 

 PICA, Bolivia

 News Generation, Ghana

 Teen Voice, Indonesia 

 Telejunior, Mozambique 

 Naya Pusta, Nepal

DeHumo, Nicaragua

NAPA, Peru

Bona Retsang, South Africa

10 Minuten Jeugd Journaal, 

Suriname 

Z Kids News, Zambia 

  Kids News planned 20132015 

 Bangladesh, Mexico, Russia, India, Brazil
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Kids News Network

Kids News Network werkt samen met lokale partners 
en zet jeugdjournaals op in ontwikkelingslanden. Zodat 
kinderen al op jonge leeftijd leren dat er meer dan één 
waarheid is  en dat de wereld groter is dan het dorp waar 
ze opgroeien. Nieuwsuitzendingen die speciaal gericht 
zijn op kinderen vergroot hun zelfvertrouwen omdat ze 
beter snappen wat er om hen heen gebeurt. Ze leren hoe 
ze om kunnen gaan met uitdagingen waar ze mee kunnen 
worden geconfronteerd en worden zich ervan bewust dat 
ze niet de enige zijn met een bepaald probleem. Dagelijks 
worden de programma’s van Kids News Network bekeken 
door miljoenen kinderen en hun ouders wereldwijd. 

In 2012 zette Kinds News Network nieuwe jeugdjournaals 
op in Zuid-Afrika, Ghana en Nicaragua (televisie) en in 
Nepal (televisie en radio).

Wanneer kinderen in Zuid-Afrika in actualiteiten pro-
gramma’s voorkomen, is dat gewoonlijk als slachtoffers 
van misdaad, HIV of geweld. In 2012 werkte Free Press 
Unlimited samen met Vuselela Media aan een Kids 
News programma in Zuid-Afrika. Het programma, Bona 
Retsang (‘Kijk wat wij doen’), leert kinderen basale 
mediatechnieken zodat zij verhalen kunnen vertellen 
vanuit hun eigen perspectief. Het programma richt zich 
in eerste instantie op kinderen uit arme en gemargina li-
seerde groepen. 

Televisiekanalen in Ghana zenden weinig lokaal nieuws 
uit dat is gericht op kinderen. Nieuws- en actualiteiten-
programma’s speciaal voor kinderen zijn helemaal 
afwezig in het land. Het Kids News programma, News 
Generation, dat werd opgericht in augustus 2012 biedt 
nieuwsberichten voor een jong publiek en promoot 
kinderrechten en behandelt hen met de waardigheid en 
respect die ze verdienen.

Nepal heeft één van de jongste bevolkingsgroepen ter 
wereld; bijna 23% van de 30 miljoen inwoners is tussen de 
5 en 14 jaar oud. Deze leeftijdsgroep vorm ook een groot 
aandeel van de kijkers. Met de lancering van Naya Pusta 
(Nieuwe Generatie) in okto2012, hebben de kinderen in 
Nepal eindelijk een eigen journaal. 

In Nicaragua biedt het nieuwe Kids News programma  
De Humo (straattaal voor ‘gaaf’) kinderen en jongeren een 
omgeving om hun mening te geven over onderwerpen die 
belangrijk zijn voor hen en de wereld om hen heen. 

De introductie van jeugdjournaals in deze landen heeft 
een waardevolle bijdrage geleverd aan de hoeveelheid 
content die rekening houdt met de behoeftes van 
kinderen en jongeren. In Zambia betrok Free Press 
Unlimited haar lokale partner bij de ontwikkeling van 
een format voor wereldwijde Kids News uitzending en 
de productie van een pilotuitzending. Hiervoor werden 
medewerkers van Free Press Unlimited’s partner getraind 
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en ontvingen ze coaching. Eind 2012 produceerde Kids 
News Network in Mexico een pilot voor een jeugdjournaal 
met een nationale en lokale omroep. Deze pilot zal in de 
loop van 2013 geëvalueerd worden.

Financiering: Child Rights alliantie / Press Freedom 
2.0 alliantie / Adessium Foundation
Partners: Multi Media Group Ltd (Ghana), Nepal 
Forum of Environment Journalists, Vuselela Media 
(Zuid-Afrika), PROMEDIA (Nicaragua)
Meer weten? www.kidsnewsnetwork.nl

In the spotlight:
Jongeren als belangrijke change agents

Jeugdjournaal De Humo gelanceerd in  
november 2012
Na een zorgvuldige evaluatie van verschillende 
mogelijke partners, besloot Free Press Unlimited in 
Midden-Amerika samen te werken met PROMEDIA. 
PROMEDIA is een productiebedrijf in Nicaragua 
en werkt aan de productie van onafhankelijke 
kwaliteitsprogramma’s in een van tijd tot tijd 
vijandige omgeving. PROMEDIA heeft een duidelijke 
mening waarom nieuws voor kinderen en jongeren 
belangrijk is: “Van kinderen in Nicaragua wordt 
verwacht dat ze vooral ‘veel plezier’ hebben en 
geen vragen stellen over maatschappelijke kwesties 
en hun rol in de maatschappij. Hun verschijning in 
de media is altijd in het kader van vermaak en in 
overeenstemming met de status quo. Wij willen 
dit doorbreken door kinderen neer te zetten 
als belangrijke change agents met oog voor de 
maatschappij in het algemeen en betrokken bij 
maatschappelijke ontwikkelingen.”

Free Press Unlimited voorzag PROMEDIA in fondsen 
en technische ondersteuning voor de ontwikkeling 
van een lokale variant van Kids News; De Humo 
(straattaal voor ‘gaaf’). De technische ondersteuning 
bestond uit trainingen en assistentie op locatie voor 
het programmamanagement en redactieteam. De 
redacteuren volgden training in het selecteren en 
produceren van nieuwscontent afgestemd op een 
jong publiek. Daarnaast werd het team ondersteund 
bij de ontwikkeling van een speciaal format en een 
serie testuitzendingen. 

De pas getrainde redacteuren van De Humo 
bewezen  een goede combinatie te kunnen maken 
tussen een frisse benadering die toegankelijk is voor 
kinderen en serieuze en relevante onderwerpen. 
Het team maakt veel gebruik van humor in hun 
uitzendingen, maar schuwt zware onderwerpen 
absoluut niet.

Drugsgeweld, verkiezingen, vervuiling, meisjes 
die gedwongen worden te trouwen en pesten zijn 
voorbeelden van onderwerpen die zijn behandeld. 
De eerste uitzending van De Humo was in november 
2012 en werd met veel enthousiasme ontvangen op 
social media als Facebook en Twitter.

PROMEDIA: “Al na één week uitzenden namen we 
deel aan de Kids News Network Summit in Peru. 
Het was wat snel, maar het gaf ons wel de kans 
ons onder te dompelen in de sfeer van Kids News 
Network en kennis te maken met het werk van onze 
collega’s in tien andere landen. Ervoor voelden we 
ons soms wat verloren pioniers in Nicaragua. Het 
was hartverwarmend om te zien dat onze collega´s 
hetzelfde hebben gedaan in andere landen en dat 
we een gezamenlijke visie en doelstelling hebben. 
We hebben veel geleerd van hun ervaringen. Het 
belangrijkste wat we hebben geleerd is dat we al 
in een vroeg stadium op zoek moeten gaan naar 
alternatieve fondsen.”

Meer weten? Twitter: @dehumo

World Kids News
In 2012 produceerde Kids News Network 12 afleveringen 
van haar nieuwe televisieprogramma World Kids News. 
Ook werd een nieuw World Kids News format - dat 
wereldwijd via het internet verspreid kan worden - 
geïmplementeerd. World Kids News is een jeugdjournaal 
dat bestaat uit items van alle leden van het Kids News 
Network. 
Om kennisuitwisseling tussen de leden van Kids News 
Network te vergemakkelijken, werd in Lima Peru een 
internationale bijeenkomst georganiseerd. Tijdens 
deze bijeenkomst beoordeelde Free Press Unlimited 
de activiteiten van Kids News Network in 2012 en 
verzamelden we input voor het jaarplan van 2013 en 
strategie voor 2012-2015.
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Een gevarieerd medialandschap is cruciaal voor 
ontwikkelingslanden. Het stelt mensen in staat om 
mee te praten en om te ontdekken wat er gaande 
is in hun directe omgeving. In landen met regionale 
conflicten of een fragiele democratie helpt Free 
Press Unlimited bestaande mediapartners om zich 
te ontwikkelen tot onafhankelijke en professionele 
organisaties. Naast het helpen van individuele 
journalisten om solide en onpartijdig verslag te doen 
van nieuwsgebeurtenissen, ondersteunt Free Press 
Unlimited ook het management van organisaties 
bij de ontwikkeling van hun marketing en zakelijke 
vaardigheden. Dit helpt hen om van hun organisatie 
een levensvatbare onderneming te maken en dat 
komt weer ten goede van hun autonomie.

Community radio in Democratische
Republiek Congo

Met het ontwikkelen van lokale community media stellen 
we de inwoners van kleine gemeenschappen in staat om 
onderwerpen aan te snijden die voor hen relevant en van 
specifiek belang zijn. Community radio kunnen in hun 
uitzendingen mensen betrekken die anders nooit gehoord 
zouden worden, zoals vrouwen, jongeren en minderheden. 
Lokale partners zijn zo in staat om taboes te doorbreken 

en hun publiek te voorzien van solide en objectieve 
informatie. Free Press Unlimited ondersteunt community 
radio in Democratische Republiek Congo door middel van 
verschillende trainingen en capaciteitsontwikkeling. 
Het capaciteitsontwikkelingsprogramma van Free Press 
Unlimited in de provincie Bandundu betreft negen 
lokale community radiostations en werd in 2012 volledig 
operationeel.  Het programma wordt uitgevoerd in 
samenwerking met netwerkorganisatie Union of Local 
Radio Stations in Bandundu. In 2012 werden 22 trainingen 
journalistiek- en techniektrainingen aangeboden 
aan 300 productiemedewerkers, presentatoren en 
technici. Ook installeerde Free Press Unlimited extra 
productieapparatuur bij acht deelnemende radiostations. 
Het trainingscentrum in Kikwit loopt soepel en wordt ook 
gebruikt door andere organisaties.  Samen met Radio 
France Internationale hebben de deelnemende partners 
een pilotproject opgezet met het gebruik van generatoren 
op palmolie bij vier van de deelnemende radiostations.
In september 2012 deed Free Press Unlimited een 
feitenonderzoek naar de mogelijkheden om projecten 
op te starten in drie Kivu provincies. Door de zeer 
onvoorspelbare situatie en veiligheidsoverwegingen is 
besloten een om twee pilotprojecten op de korte termijn 
te initiëren.  Het eerste project betreft een training 
over conflictgevoelige verslaan en werd gegeven bij 14 
lokale radiostations in noord Kivu. Ook gaf Free Press 
Unlimited hen nieuwe apparatuur voor het verslaan van 
nieuws. Dit project werd georganiseerd in samenwerking 
met een netwerkorganisatie van lokale radiostations 
in noord Kivu, CORACON. In zuid Kivu ondersteunde 
Free Press Unlimited de netwerkorganisatie RATECO 
in het organiseren van haar algemene vergadering en 
bood hen training in het managen van uitzendingen. 
Veiligheidsproblemen zorgden voor vertragingen, maar in 
januari 2013 konden de activiteiten eindelijke uitgevoerd 
worden.
In het westelijke deel van het land, de Bas-Congo 
provincie,  werd de samenwerking met de lokale 
netwerkorganisatie REMACOB na zeven jaar beëindigd. 
Nu bieden ze 23 lokale radiostations in de provincie 

2. Versterking van 
mediaorganisaties
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verschillende trainingsprogramma’s in het produceren 
van interactieve radioformats. Een ander project in Bas-
Congo is gericht op het verbeteren van de relaties tussen 
journalisten en lokale maatschappelijke organisaties. 
108 maatschappelijke organisaties werden betrokken 
bij dit project en leerden hoe ze zichzelf beter kunnen 
presenteren en het publiek beter kunnen informeren over 
hun activiteiten. We willen graag benadrukken dat de 
geschoolde en ervaren medewerkers van onze voormalige 
partner REMACOB er allen in zijn geslaagd om nieuw werk 
te vinden bij projecten van organisaties die vergelijkbaar 
zijn met de onze.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie / France 
Expertise Internationale
Partners: RATECO, REMACOB, URPB, CORACON
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Waarom zijn lokale media zo
belangrijk? Congolese community
radio sterker dan magie
Recentelijk is een zwendelaar aangehouden in de 
Congolese regio Kwenge. Autoriteiten arresteerden 
de man nadat lokale radio berichte dat de man in 
kwestie dorpsbewoners had misleid door te zeggen 
dat een kwade spreuk over hen was uitgesproken. 
Hij eiste geiten, hanen geld en kleding in ruil voor 
het ongedaan maken van de vloek.

Malafide goochelaar
Een lokale priester kreeg de frauduleuze praktijken in  
de gaten en waarschuwde de man te stoppen. De zelf be-
noem de ziener nam geen notie van de vermaning van de 
priester en ging door met het oplichten van goed gelovige 
dorpsbewoners. De lokale bevolking lichtte daarop jour-
nalisten van het lokale radiostation in die op hun beurt 
op de radio uitzonden dat de man gezocht werd door 
de politie. Hierop besloot de malafide goochelaar om er 
tussenuit te knijpen. De politie was echter snel genoeg ter 
plaatse om de voortvluchtige in de kraag te vatten.

Community radio in Congo houdt wangedrag in toom
“Het Nederlandse publiek kan misschien lachen om dit 
soort nieuws. Maar feit is dat het een perfect voorbeeld is 
van de toezichthoudende rol die community radio heeft 
binnen de Congolese gemeenschap. Radio uitzendingen 
dragen regelmatig hun steentje bij aan het opsporen van 
dieven en het terugvorderen van gestolen spullen en vee”, 
legt Leon van den Boogerd van Free Press Unlimited uit. 
Het trainingscentrum voor medewerkers van community 
radio dat is opgezet door Free Press Unlimited opende in 
2012 haar deuren in de centraal gelegen stad Kiwkit. Door 
lokale radiostations trainingen en apparatuur te bieden is 
het centrum in staat de kwaliteit en impact van community 
radio te vergroten. In de uitgestrekte landelijke gebieden 
van Congo zijn de meeste bewoners voor informatie en 
nieuws aangewezen op lokale radiostations. 
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Ligne Éditorial, Tunesië

Na de revolutie van 2011 in Tunesië schoten lokale 
particuliere radiostations als paddenstoelen uit de grond. 
De Tunesische staatsradio voerde een hervormings- en 
heroriënteringsproces door. In 2012 verzorgde Free Press 
Unlimited, met financiële steun van de Nederlandse 
ambassade in Tunis, training en coaching voor een aantal 
radiostations in Tunesië zodat zij hun redactionele strate gie 
en management van de redactie konden verbeteren.

Free Press Unlimited implementeerde het Ligne Éditorial 
programma met hulp van een lokale consultant. Het 
programma streeft ernaar om enkele hindernissen 
op het pad naar de ontwikkeling van kwalitatieve 
radioprogrammering te overwinnen. Hindernissen zoals 
het gebrek aan duidelijke redactionele principes en 
regelementen, gebrek aan eenheid en samenhang tussen 
de redacties van de verschillende nieuwsprogramma’s 
en gebrek aan ruimte voor debat tussen lokale 
journalisten. Door de radiostations te trainen, hoopt 
Free Press Unlimited de samenhang tussen de redacties 
te vergroten en hen meer inzicht te geven in hun taken 
en verantwoordelijkheden bij het ontwikkelen en het 
behouden van respect voor diverse meningen.

Er werden drie rondes van groeps- en interne trainingen 
gegeven aan 16 radiostations in Tunesië. In totaal volgden 
ruim 80 radiomedewerkers de trainingen. Daarnaast 
kunnen de verschillende mediakanalen door de ont-
wikkeling van een solide redactiebeleid een duidelijke 
identiteit ontwikkelen wat weer hun zichtbaarheid 
vergroot.

Financiering: Nederlandse ambassade in Tunesië

Pilot trainingsproject community radio
in Zimbabwe

Nadat Zimbabwe in 1980 soeverein werd verklaard 
voorspelden velen een zonnige toekomst voor het land. 
Maar vandaag de dag kan het land slechts terugkijken 
op tientallen jaren van politieke en economische crisis. 
Bijna 90% van de werkende bevolking is werkloos en 
van democratisering is geen sprake. De overheid en de 
zittende president Robert Mugabe proberen wanhopig de 
steun van de bevolking te behouden door propaganda en 
de verspreiding van onjuiste informatie. Vooral de situatie 
in de landelijke gebieden van Zimbabwe is nijpend: 
meer dan 60% van de inwoners van deze gebieden 
wordt volledig  onthouden van objectief nieuws. Dit 
maakt het voor mensen moeilijk om zich te ontwikkelen 
en maakt hen extra vatbaar voor de misleidingen van 
de staatsmedia. Free Press Unlimited wil hun benarde 
situatie verbeteren door projecten te organiseren die 
Zimbabwanen de kans geven om hun eigen verhalen te 
vertellen, hun ervaringen te delen en sociale misstanden 
aan de kaak te stellen. 

Eind 2012 bundelden Free Press Unlimited en RNTC hun 
krachten en trainden 36 vrijwilligers van de leden van 
Zimbabwe Association of Community Radio Stations. Het 
programma bestond uit een intensieve cursus van een 
week in de basis van radioproductie, gevolgd door een 
coaching programma van elf weken. Gedurende deze 
periode stuurden de deelnemers wekelijks radioproducties 
van twee minuten in die werden beoordeeld door de 
hoofdtrainer. 

De doelstellingen van het programma waren zowel het 
vergroten van mankracht als het verbeteren van de 
vaardigheden van de vrijwilligers wat betreft de productie 
van lokale nieuwsitems. De nadruk lag op een nieuwe 
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samenwerking tussen de leden van Zimbabwe Association 
of Community Radio Stations zodat zij een netwerk 
vormen waarbinnen ze producties uit kunnen wisselen. 

Financiering: Press Freedom Consortium
Partners: Zimbabwe Association of Community Radio 
Stations / Radio Netherlands Training Centre

Dialogue 3: Banden aanhalen tussen Lori TV
(Armenie) en Serhat TV (Turkije)

In 2012 vervolgde Free Press Unlimited haar steun aan 
het project dat is opgezet om de banden tussen Lori 
TV (in Vanadzor, Armenie) en Serhat TV (in Kars, Turkije) 
aan te halen. Doel van het project  is om inwoners 
van de grensgebieden via lokale media uitzendingen 
aan te zetten tot  dialoog en uitwisseling. Door hun 
problematische geschiedenis is de verhouding tussen 
Turkije en Armenië moeizaam en is de grens tussen de 
twee landen gesloten. Tegen deze achtergrond zijn de 
inspanningen van de twee televisiestations om een einde 
te maken aan de oorlogspropaganda en juist uit te lichten 
wat de beide landen overeen hebben, uniek.

Het belangrijkste resultaat van 2012 –het derde 
opeenvolgende jaar dat de televisiestations samenwerken- 
was de werving van nieuwe doelgroepen. De actieve 
deelname van mensen uit de sport- en culturele sector 
(aan beide kanten van de grens werden schaaktoernooien 
en muziekevenementen georganiseerd) zorgde voor 
nieuwe mogelijkheden voor een echte dialoog.  In totaal 
werden vier evenementen georganiseerd, aan elke 
kant van de grens twee.  Lokale burgers bezochten de 
evenementen en Lori TV en Serhat TV maakten beiden 
reportages. Ook de nationale media besteedde aandacht 

aan de evenementen. Daarnaast produceerden Lori TV 
en Serhat TV televisiespotjes waarin de vooroordelen die 
bestaan in en over  beide landen aangekaart werden. 

In 2013 zal ook Kanal 13 meedoen aan het project. Kanal 
13 is het eerste online televisiestation van Azerbeidzjan. 
Sinds de lancering van het eerste Dialogue project werkt 
Free Press Unlimited samen met de regionale omroep 
Omrop Fryslân om de technische en journalistieke capa-
citeit van de deelnemende televisiestations te ver beteren. 
In december 2012 – nadat Kanal 13 zich voegde bij het 
samenwerkingsverband-  stuurde Omrop Fryslân haar 
eerste team van consultants naar de regio. De deelname 
van Kanal 13 belooft een uitbreiding van het scala aan 
regionale kwesties die aan bod komen binnen het project, 
een voorbeeld is het Nagorno-Karabakh geschil.

Financiering: Freedom from fear alliantie
Partners: Lori TV (Armenië) / Serhat TV (Turkije) / 
Omrop Fryslân
Meer weten? www.loritv.am / www.serhattv.com.tr

Georgian Association of Regional Broadcasters

Georgië balanceert op de rand van een conflict. Het 
democratiseringsproces is doorspekt met kwesties als 
maatschappelijke uitsluiting en beperkte informatie over 
de behoeftes van de bewoners die leven in en rond de 
conflictgebieden. 

In 2009 begonnen een aantal regionale televisiestations 
in Georgië samen te werken onder de paraplu van 
Georgian Association of Regional Broadcasters. De leden 
van het samenwerkingsverband wil de kwaliteit van 
hun programmering en de uitwisseling van informatie 
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bevorderen. Op dit moment telt Georgian Association  
of Regional Broadcasters 22 leden.

Free Press Unlimited ondersteunt Georgian Association 
of Regional Broadcasters vanaf het begin met kennis 
en financiële middelen. Sinds 2011 richt de steun 
zich op de productie van een wekelijks programma 
Mrakvalkuthedi. Dit programma wordt door de leden 
van Georgian Association of Regional Broadcasters 
gezamenlijk geproduceerd en wordt uitgezonden door de 
deelnemende televisiestations. Mrakvalkuthedi werpt ligt 
op regionale kwesties waar de reguliere media in Georgië 
nauwelijks aandacht aan besteden. Met de steun van Free 
Press Unlimited is er in 2011 een 15 minuten durend blok 
over conflicten toegevoegd aan het programma. Door 
deze aandacht voor conflicten biedt Mrakvalkuthedi lokale 
gemeenschappen in Georgië concrete en objectieve 
informatie over de conflictsituaties en dit bevordert 
wederzijds begrip. Georgian Association of Regional 
Broadcasters is de enige televisieomroep die verslag  
doet vanuit en over de conflictgebieden. 

2012 was een turbulent jaar voor de leden van Georgian 
Association of Regional Broadcasters. In de aanloop 
van de parlementsverkiezingen in oktober, stonden ze 
voortdurend onder druk om of in het voordeel van de 
zittende president Saakjashvili of in het voordeel van 
de oppositie te berichten. Geen van de twee kampen 
stimuleerde een onafhankelijke verslaggeving van 
nieuwsgebeurtenissen. Desalniettemin bleven de leden 
van Georgian Association of Regional Broadcasters 
gedurende deze periode samenwerken. Het moet 
opgemerkt worden dat Georgian Association of Regional 
Broadcasters de eerste was die verslag deed van ernstige 
schendingen van de mensenrechten in de Georgische 
gevangenis in 2012 – een kwestie die naderhand door slag-
gevend bleek te zijn in de nederlaag van de Saakhasvili’s 
partij in de parlementsverkiezingen van oktober.
 

Financiering: Freedom from fear alliantie
Partners: Georgian Association of Regional 
Broadcasters
Meer weten? http://garbonline.tv

Go Group Media Georgië
Go Group Media voorziet geïsoleerde minderheids-
groepen in Georgië in de kans om hun standpunten te 
delen. Dit doet Go Group Media door deze mensen in 
staat te stellen om hun eigen rapportages te maken over 
regionale conflicten en maatschappelijke kwesties die 
voor hen van belang zijn. Deze documentaires – die zijn 
gemaakt door en voor mensen in de landelijke gebieden 
van Georgië- worden vertoond in de lokale dorpen en 
online. Door haar activiteiten vergroot Go Group Media 
de bewustwording over bestaande conflicten en bevordert 
zij wederzijds begrip en dialoog tussen verschillende 
etnische groepen.

Zelfs de meest geïsoleerde regio’s van Georgië voorzien 
van relevante en objectieve informatie was in 2012, 
in verband met de verkiezingen, extra belangrijk. In 
totaal werden 48 bijeenkomsten gehouden, deze 
werden bezocht door ruim 1.500 mensen. Go Group’s 
burgerjournalisten produceerden meer dan 100 films en 
documentaires. Rond de 30% van deze producties waren 
geproduceerd door deelnemers uit Abkhazie en Zuid-
Ossetië. Free Press Unlimited gaf financiële steun aan het 
Eyewitness Studio project.

Ondanks dat Go Group Media volledige afhankelijk is 
van buitenlandse fondsen, is het de belangrijkste partner 
van Free Press Unlimited in Georgië. De organisatie is 
actief op vele fronten en heeft bewezen in staat te zijn de 
fondsen te werven die nodig zijn voor haar activiteiten. 
Naast de organisatie van het Eyewitness Studio 
project, lanceerde Go Group Media in 2012 Caucasus 
Authors’Course; een project dat gericht is op het trainen 
van jonge multimediale verslaggevers uit Armenië, 
Azerbeidzjan en Georgië. 

Financiering: Freedom from fear alliantie
Partners: Go Group Media
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onderzoeken en het nieuwe redactieteam te trainen in 
online journalistiek. Awene lanceerde haar nieuwe website 
eind 2011 en het was meteen een succes. Het aantal 
bezoekers steeg naar 60.000 per dag met pieken naar 
100.000 bezoekers per dag.

In 2012 vroeg Awene hulp van Free Press Unlimited bij 
de lancering van een website in het Arabisch om ook de 
Arabisch sprekende bevolking van Irak te kunnen voorzien 
van nieuws en informatie. De krant gelooft erin een groot 
aantal bezoekers van het Arabisch sprekende zuiden die 
geïnteresseerd zijn in actuele ontwikkelingen in Iraaks 
Koerdistan aan te kunnen trekken- vooral beleidsmakers 
en zakenlui. De Arabische website zal in de lente van 2013 
gelanceerd worden.

Financiering: Freedom from fear alliantie
Partners: Awene Holding
Meer weten? www.awene .com

Een nieuwe website voor de krant Awene in
Iraaks Koerdistan

In 2012 hielp Free Press Unlimited de in Sulaymaniyah 
in Iraaks Koerdistan gevestigde krant Awene om 
haar website te verbeteren. Awene werd in 2006 
opgericht met ondersteuning van Free Press Unlimited 
en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een van de 
meest toonaangevende mediakanalen in de regio. Het 
afgelopen jaren is het aantal lezers teruggelopen door 
heftige concurrentie van gesubsidieerde partijkranten, 
economische recessie en de opkomst van internet. Ook 
interne problemen speelden een rol.  Daarop vroeg 
Awene Free Press Unlimited om de krant te helpen haar 
website te moderniseren, de online advertentiemarkt te 
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Taraf Online, Turkije

In een sterk gepolariseerd land als Turkije met machtige 
belangengroepen die alles doen om de media te 
beïnvloeden is het een uitdaging om kwaliteitsjournalistiek 
af te leveren. Zelfcensuur is aan de orde van de dag bij 
lokale journalisten.  De Turkse krant Taraf zegt zich te 
onderscheiden door de enige onafhankelijke krant van het 
land te zijn en als enige echt onafhankelijke en objectieve 
journalistiek te voeren. Free Press Unlimited steunt Taraf 
sinds 2012 met het professionaliseren van haar activiteiten. 
Het hielp het onafhankelijke dagblad om haar website 
te vernieuwen en verder te ontwikkelen zodat het beter 
aansluit bij huidige multimedia ontwikkelingen. Dit project 
werd gesteund door National Endowment for Democracy. 
In 2012 trok Taraf twee nieuwe medewerkers aan voor 
de website. Free Press Unlimited werkte samen met 
Sourcefabric, een non-profit organisatie die gespecia-
liseerd is in het bouwen van open source jour na listieke 
mogelijkheden. Sourcefabric bracht de noodzakelijke 
expertise in voor een succesvolle lancering van de nieuwe 
websitefuncties. Aangezien het project een trage start 
kende, vroeg Free Press Unlimited National Endowment 
for Democracy om een verlenging van de financiële steun 
voor zes maanden. De verleningen werd toegekend en 
dit was een uitstekende gelegenheid voor de Programme 
Coordinator van Free Press Unlimited om de redactionele 
lijn te monitoren nadat de hoofdredacteur en een andere 
redacteur midden december hun ontslag indienden.

Financiering: National Edowment for Democracy

Balkan Investigative Reporting Network, Kosovo

De ontluikende democratie van Kosovo is nog steeds 
erg fragiel te noemen. Hoewel de oorlog in Joegoslavië  
meer dan tien jaar geleden eindigde, steken etnische 
spanningen tussen de Albanese bevolking en de Servische 
minderheid geregeld de kop op. Officieel zijn er weinig 
beperkingen voor persvrijheid in het land. In de praktijk 
zijn er echter vele obstakels die effectieve en onpartijdige 
verslaggeving van nieuwsgebeurtenissen in de weg staan. 
De paar mensen die de moed hebben om controver-
siële kwesties zoals vermeende oorlogsmisdaden aan 
te kaarten, zijn hun leven niet zeker. Zelfcensuur is het 
gevolg. Daarnaast zijn de meeste media zwaar politiek 
gekleurd wat leidt tot een beperkte diversiteit in nieu-
wsreportages en een grote nadruk op etnische kwesties. 
In 2012 vervolgde Free Press Unlimited haar steun aan 
de Kosovaarse tak  van Balkan Investigative Reporting 
Network. Free Press Unlimited ontwikkelde verder het 
eerste nieuwsportaal voor onderzoeksjournalistiek en 
analyse; Gazeta jeta në Kosovë. Met meer dan een miljoen 
bezoeken per jaar heeft de website zich ontwikkeld tot de 
belangrijkste bron van informatie voor mensen in Kosovo 
en in het buitenland. 
Een ander belangrijk initiatief dat Free Press Unlimited 
ondersteunde in 2012 is de plaatsing van vijf stagiaires 
uit Roma, Ashkali en Egyptische gemeenschappen op 
het kantoor van Balkan Investigative Reporting Network. 
De reguliere media in Kosovo hebben weinig aandacht 
voor deze minderheden en niet één persoon uit deze ge-
meenschappen is momenteel werkzaam als professioneel 
journalist. In 2012 schreven de stagiaires die werkten voor 
Gazeta jeta në Kosovë 30 artikelen waarin ze lokale Roma, 
Ashkali en Egyptische gemeenschappen de kans gaven 
om hun perspectieven te delen en onderwerpen aan te 
kaarten die voor hen van belang zijn.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Meer weten? http://gazetajnk.com
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Independent News Centre, Kosovo
Het Independent News Centre is een netwerk bestaande 
uit  17 onafhankelijke radiostations uit Kosovo en Servië. 
De leden van het in 2008 door Free Press Unlimited 
opgezette netwerk voorzien Albanezen en Serviërs van 
onpartijdige en objectieve verslaggeving.

In 2012 ondersteunde Free Press Unlimited The Bridge; 
een nieuw project van Independent News Centre. Binnen 
dit project werken de leden van Independent News Centre 
gezamenlijk aan de productie van een praatprogramma. 
Elke productie richtte zich op een ander onderwerp en 
de uitzendingen beogen een brug te bouwen tussen de 
Albanese en Servische gemeenschap zowel binnen als 
buiten Kosovo. Het was de eerste keer dat Albanese en 
Servische omroepen op deze schaal samenwerkten.  Vele 
vooraanstaande gasten verschenen in de show waaronder 
de vicepremier van Kosovo en de minister van Europese 
Integratie.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie

Press Freedom Festival, Kosovo
Free Press Unlimited werkte samen met de Nederlandse 
ambassade in Prishtina aan de organisatie van feestelijke 
activiteiten rondom de dag van de persvrijheid 2012 in 
Kosovo.  Het festival vond plaats op 3 mei en bestond uit 
bijdragen van alle lokale partners van Free Press Unlimited 
in Kosovo.
Het programma richtte zich op de enthousiaste inspan-
ningen van een nieuwe generatie mediaprofes sionals 
om een onafhankelijke mediasector op te zetten die 
werkt  volgens de principes van transparantie, op feiten 
 gebaseerde en niet-sensatiebeluste verslaggeving. Desal-
niettemin sprak de internationale dag van de persvrijheid 
een wijder publiek aan dan alleen mediaprofessionals. 
Doordat de festiviteiten plaatsvonden op een centrale plek 
in Prishtina  - zowel binnen als buiten- was de organisatie 
in staat om burgers en jongeren van Kosovo te betrekken. 
Door televisie- en radiouitzendingen, online activiteiten, 
debatten en publiekelijke vertoningen informeerde het pro-
gramma een breed publiek over de internationale dag van 
de persvrijheid en nodigde hen uit om mee te doen met de 
festiviteiten.  Het festival was een doorslaand succes en een 
bewijs van het vermogen van de partners om effectief samen 
te werken. Een nieuwe editie staat gepland voor 2013.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie / 
Ministerie van Buitenlandse Zaken / MATRA

KOSOVO 2.0, Kosovo
Kosovo 2.0 is een interactief en multimediaal 
internetplatform dat wordt gerund door een team van 
relatief jonge maar ervaren journalisten, redacteuren, 
grafische vormgevers en artiesten. De website is de 
thuisbasis van bloggers en videobloggers van overal ter 
wereld en biedt een platform aan de stille meerderheid 
van de regio; jongeren.
Een opvallende ontwikkeling in 2012 in de maat-
schappelijke en politieke sfeer was de toenemende 
steun aan initiatieven gericht op homoseksualiteit; 
zogenaamde lesbian, gay, bisexual en transgender 
(LGBT) initiatieven. Er werden een aantal publieke 
debatten georganiseerd rondom LGBT thema’s en 
leden van de LGBT gemeenschap in Kosovo konden 
openlijk praten over de uitdagingen waarmee zij in de 
regio worden geconfronteerd. Kosovo 2.0 ondersteunde 
deze initiatieven actief door te werken aan een eigen 
campagne en de publicatie van een geprint tijdschrift 
over seksualiteit aan het eind van het jaar. In Kosovo is 
seksualiteit echter een controversieel onderwerp en groep 
van ongeveer twintig mensen vernielden de redactie 
tijdens de officiële lancering van het tijdschrift. Één van 
de medewerkers van Kosovo 2.0 werd hierbij aangevallen. 
Een andere belangrijke ontwikkeling in Kosovo betreft een 
verandering in het Kosovaars strafwetboek in de lente van 
2012. Nieuwe wetten geven de staat de mogelijkheid om 
journalisten te vervolgen die weigeren om de identiteit 
van hun bronnen vrij te geven. Deze ontwikkeling is een 
potentiele bedreiging van de persvrijheid in Kosovo.

Gedurende 2012 werden ongeveer 250 blogs geschreven 
en gepubliceerd door 35 lokale Albanese en Servische 
bloggers, zeven internationale bloggers die wonen in 
Kosovo, zes regionale bloggers en 21 internationale 
bloggers. Naast een tijdschrift over seksualiteit, publi-
ceerde Kosovo 2.0 in de lente van het afgelopen jaar een 
tijdschrift over religie.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Meer weten? www.kosovotwopointzero.com
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Taboes doorbreken in Kosovo
levensgevaarlijk voor journalisten

Twee uur vliegen van Schiphol en dan ben je al in 
Kosovo. Twee uur vliegen en dan ben je in een land 
waar journalisten worden aangevallen en apparatuur 
wordt vernield vanwege een tijdschrift over het 
taboeonderwerp seksualiteit. Dit overkwam de 
redactie van Kosovo 2.0 in december 2012. De 
materiële schade liep in de duizenden euro’s en 
is vergoed door Reporters Respond, Free Press 
Unlimited’s noodfonds voor journalisten. Hoofd
redacteur Besa Luçi is flink geschrokken: ‘Het was  
heel eng. We moesten onder politiebegeleiding  
naar huis worden gebracht.’

‘Ze sloegen alles kort en klein’ 
Voorafgaand aan de release party van het tijdschrift over 
seksualiteit werd de redactie Kosovo 2.0 overspoeld 
met doodsbedreigingen, nadat een lokale nieuwssite 
de release party als een ‘seksfeest’ aankondigde. Het 
bericht verspreidde zich als een olievlek over internetfora. 
Enkele uren voor het feest begon stormden twintig 
relschoppers het pand binnen. ‘Ze sloegen alles kort en 
klein’, zegt Luçi. Even later stroomde de straat vol met 
honderden woedende betogers. Luçi: ‘Ze schreeuwden 
dingen als ‘goddeloze homo’s’ en ‘Allah u Akbar’. Politie-

eenheden konden voorkomen dat de menigte het pand 
binnendrong. Het feest moest vanwege de dreigende 
situatie worden afgeblazen. Demonstranten zetten 
zelf beelden van de grimmige sfeer online.

Voortdurende uitdaging 
´Kosovo 2.0 behandelt vragen over seksualiteit die 
jonge Kosovaren bezighouden. Met dit tijdschrift wil ik 
bestaande taboes doorbreken. Bijvoorbeeld het taboe op 
homoseksualiteit dat nog overal aanwezig is in Kosovo en 
de Balkanlanden´, vertelt Luçi. Dat seksualiteit gevoelig 
ligt onder Kosovaren is een understatement, gezien 
het grove geweld dat gebruikt werd door relschoppers 
tijdens de release party. In 2009 richtte Besa Luçi samen 
met Nederlander Joan de Boer het blad Kosovo 2.0 op. 
Ze willen hiermee een ‘ander Kosovo’ laten zien dan het 
Kosovo dat in de internationale media bekend staat als 
een verscheurd oorlogsgebied. Volgens hen is Kosovo ook 
een land met veel jonge creatieve mensen. ´Maar liefst 
70% van de Kosovaren is onder de 35. Kosovo 2.0 biedt 
deze enorme groep een eigen media-platform´, zegt Luçi. 
Kosovo 2.0 heeft ook een digitale Engelse editie en spreekt 
daarmee ook jonge Kosovaren in andere landen aan.

Noodfonds voor journalisten Reporters Respond 
De schade, geschat op 5.000 euro, wordt vergoed 
door Reporters Respond. Dit noodfonds is bedoeld 
voor onafhankelijke journalisten die door hun werk 
financiële schade oplopen. Zij worden door het fonds 
tegemoet gekomen zodat zij hun belangrijke werk kunnen 
voortzetten. En doorgaan met Kosovo 2.0 is precies wat 
Luçi wil: ´Na deze rampavond ben ik nog gemotiveerder 
om door te gaan met mijn werk!´
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TV Dnestr, Transnistrië, Moldavië

TV Dnestr is een online televisiekanaal gevestigd in 
Transnistrië. Begonnen als radiostation in 2010, is Dnestr 
met steun van Free Press Unlimited uitgegroeid tot een 
belangrijke bron van informatie voor de lokale bevolking 
van zowel Transnistrië als Moldavië. TV Dnestr helpt om 
etnische groepen die leven in de regio uit hun informatie- 
isolement te halen. Het is het enige initiatief in zijn soort  
in de regio.

In 2012 ontving Dnestr financiële steun van Free Press 
Unlimited en had het twee belangrijke doelstellingen. 
De eerste was om de kwaliteit van de producties 
van TV Dnestr te verbeteren. In de loop van het jaar 
begon Dnestr met het uitzenden van livestreams van 
nieuwsgebeurtenissen en bouwden ze een kleine studio 
vanwaar ze korte dagelijkse journaals konden uitzenden. 
De tweede doelstelling betrof de ontwikkeling van een 
effectieve promotiestrategie voor TV Dnestr. Voor het 
project begon had het team totaal geen commerciële 
ervaring. Free Press Unlimited hield de implementatie 
van nieuwe activiteiten nauwlettend in de gaten. Sergej 
Latysov - onze consultant – werkte eerder al samen 
met Dnestr en bezocht het team in 2012 tweemaal. Hij 
voorzag het personeel van technisch advies en assistentie 
om de promotiecampagne op weg te helpen. TV 
Dnestr verspreidde 2.000 flyers en plaatse twee grote 
spandoeken langs wegen in Transnistrië.

TV Dnestr is bijna geheel afhankelijke van fondsen en 
werkte in 2012 onder grote financiële druk – vooral toen 
donateurs hun bijdragen vertraagden. Het was absoluut 
niet zeker of de organisatie haar marketingcampagne 
en kwaliteitsverbetering zou kunnen afronden in 2013. 
Daarom besloot Free Press Unlimited haar steun aan TV 

Dnestr te verlengen en zullen wij ook in 2013 bijdragen 
zodat de organisatie haar belangrijke rol als bron van 
objectieve informatie kan blijven vervullen.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Meer weten? www.dnestr.tv / www.youtube.com/
user/DnestrTV

Ziarul de Gardă, Moldavië
De tweewekelijkse krant met onderzoeksjournalistiek 
Ziarul de Gardă is sinds 2011 een partner van Free 
Press Unlimited. Het is één van de weinige volledig 
onafhankelijke kranten in Moldavië en wil corruptie en 
niet-transparante kwesties aan het licht brengen.

In 2012 integreerde Ziarul de Gardă haar online en 
gedrukte projecten. Ziarul de Gardă onderhoudt zowel 
een website als een online televisiekanaal. Dit laatste 
initiatief werd beloond met een award van de United 
Nations. Free Press Unlimited ondersteunde Ziarul de 
Gardă met financiële steun om de website verder te 
verbeteren. Daarnaast ging de krant door met haar in 
2011 opgestarte promotiecampagne om het aantal 
abonnees te vergroten. De krant gebruikte de steun van 
Free Press Unlimited om de krant zichtbaarder te maken 
door de invoering van vier gekleurde pagina’s in haar 
uitgaves. Om dit te ondersteunen bezocht consultant 
Henk van Setten op verzoek van Free Press Unlimited 
Ziarul de Gardă.

In 2011 werd Ziarul de Gardă tweemaal aangeklaagd 
voor een bedrag van € 33.000 omdat de krant had 
gepubliceerd over vermeende wandaden van de 
aanklagers. In de zomer van 2012 werd de zaak verworpen 
door het hooggerechtshof van Moldavië; een grote 
overwinning voor Ziarul de Gardă. De beslissing van 
het hooggerechtshof werd  geprezen door nationale en 
internationale mediaontwikkelingsorganisaties zoals het 
OSCE Representative on Freedom of the Media omdat 
het ‘een  voorbeeld is van een eerlijke uitvoering van het 
nationale recht op vrijheid van meningsuiting’.

Ziarul de Gardă is echter nog steeds werkzaam in een 
vijandige omgeving. De krant werkt onder constante 
druk vanwege haar waakhondfunctie. De distributie van 
de geprinte krant blijft problematisch doordat de staat 
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een monopolypositie heeft op de distributiemarkt. Een 
algemeen gebrek aan interesse in geprinte media maakt 
het er vervolgens niet gemakkelijker op.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Meer weten? www.zdg.md / 
www.reporterdegarda.md

Independent Journalism Centre, Moldavië

Het Independent Journalism Centre werd opgericht in 
1994. Gebaseerd op de principes van een toegankelijke 
en vrije media, heeft het Independent Journalism Centre 
in de afgelopen 18 jaar gewerkt aan een onafhankelijke 
mediasector door het verzorgen van cursussen en 
lobby. Het Independent Journalism Centre heeft 
mediaprofessionals en medewerkers journalistieke training 
en advies gegeven. Het Independent Journalism Centre 
heeft in 2006 haar activiteiten georganiseerd binnen 
de nieuwe Chisinau School for Advanced Journalism. 
Free Press Unlimited ondersteunde dit initiatief. Een 
beschrijving van de School for Advanced Journalism is 
verderop in dit jaarverslag te vinden.

In 2012 was het de eerste keer tijdens de langdurende 
samenwerking dat Free Press Unlimited activiteiten 
van het Independent Journalism Centre direct 
ondersteunde. Free Press Unlimited gaf financiële steun 
zodat het Independent Journalism Centre haar eigen 
productieafdeling kon opzetten. De medewerkers van 
deze afdeling zijn getraind en produceerden een aantal 
lobbyvideo’s  over vrijheid van meningsuiting, toegang tot 
informatie, media-ethiek, mediaplatforms en solidariteit 
onder journalisten. Free Press Unlimited organiseerde het 
afgelopen jaar twee trainingen en in totaal werden zes 
lobbyvideo’s geproduceerd. Het Independent Journalism 
Centre vertrouwde ook op de steun van Free Press 
Unlimited bij de organisatie van haar jaarlijkse Press Club 
Gala in december. Net zoals de nieuwe productieafdeling, 
droeg dit evenement bij aan de zichtbaarheid van het 
Independent Journalism Centre in Moldavië.

Verder verzorgde Free Press Unlimited twee consultancy 
dienstreizen naar het Independent Journalism Centre 
om de organisatie te helpen bij de promotie van onaf-
hankelijke media en het maatschappelijke middenveld in 

Transnistrië. De consultants waren Margarita Aklahvediani 
(directeur Go Group Media) en de Bulgaarse Petko 
Georgia. Er is bewust gekozen om te werken met experts 
uit buurlanden, zij hebben ervaring met uitdagingen die 
gelijk zijn aan die waar het Independent Journalism Centre 
mee wordt geconfronteerd. Dit werd erg gewaardeerd 
door het Independent Journalism Centre en het 
programma zal in 2013 worden voortgezet.

Het Independent Journalism Centre is een van de 
sterkste partners van Free Press Unlimited in Moldavië. 
Het centrum gaat voorlopig niet weg en heeft een 
cruciale rol in het aankaarten van behoeftes van de 
lokale mediasector. Om deze reden hoopt Free Press 
Unlimited mogelijkheden voor een verdere samenwerking 
te onderzoeken in het komende jaar en wil zij zoveel 
mogelijk kennis en expertise delen om de projecten in 
Moldavië en de interne organisatie van het Independent 
Journalism Centre te versterken.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Meer weten? www.ijc.md/eng
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Lokale organisaties die zichzelf toeleggen op het 
helpen van journalisten en mediaorganisaties zijn 
van onschatbare waarde bij de ontwikkeling van een 
gezond en divers medialandschap. Hun activiteiten 
variëren van het bieden van ondersteuning voor 
individuele journalisten tot het organiseren van 
professionele trainingen voor vakbonden en lobby 
voor verbeterde mediawetgeving.

Versterken  van de continuïteit van het
Forum for African Investigative Reporters
in ZuidAfrika

Het Forum for African Investigative Reporters is een 
professionele vereniging voor onderzoeksjournalisten in 
Afrika. Onderzoeksjournalistiek in Afrika heeft te kampen 
met een gebrek aan redactionele ondersteuning en 
ondersteuning bij publiceren, weinig middelen en grote 
risico’s die komen kijken bij het aan het licht brengen 
van lokaal machtsmisbruik. De situatie wordt er niet 
makkelijker op doordat journalistiek slecht wordt betaald 
waardoor functies in public relations of management een 
stuk aantrekkelijker zijn voor verslaggevers die vooruit 
willen komen.

Deze situatie is van invloed op de kwaliteit van de 
nieuwsstroom die het publiek bereikt, een gebrek 
aan transparantie in veel Afrikaanse landen en weinig 
maatschappelijke emancipatie. Ook wordt de status 
van Afrikaanse journalisten binnen de internationale 
gemeenschap negatief beïnvloedt  doordat negatieve 
vooroordelen niet worden bestreden , Afrikaanse 
journalisten worden amper gehoord. Het Forum 
for African Investigative Reporters wil de kwaliteit 
van onderzoeksjournalistiek in Afrika verbeteren 
door coachingsprojecten en kleinschalige steun 
aan onderzoeksprojecten. Het Forum  werkt aan de 
bevordering van effectieve, ethische en originele 
verslaglegging die verder gaat dan de eenzijdige blik van 
´corrupte´  mensen. Zo wil het Forum corruptie, uitbuiting 
en andere maatschappelijke misstanden aan het licht 
brengen. 

In 2012 was het Forum for African Investigative 
Reporters dankzij steun van Free Press Unlimited in 
staat om weer haar jaarlijkse award voor het beste 
onderzoeksjournalistiekproject uit te reiken en subsidies 
te verstrekken aan een aantal onderzoeksjournalisten.  
Daarnaast  steunde Free Press Unlimited het opzetten 
van een professionelere financieel management structuur 
en het opstellen van een business plan. Dit plan zal het 
Forum for African Investigative Reporters gebruiken om 
de continuïteit van de organisatie ver versterken.

Financiering: Press Freedom 2,0 alliantie
Partner: Forum for African Investigative Reporters, 
Zuid-Afrika
Meer weten? fairreporters.net

3. Versterking van media 
ondersteunende organisaties
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Evaluatie van Zambian Institute of Mass
Communication trainingsprogramma in Zambia

In 2012 gaf Free Press Unlimited de opdracht de 
implementatie van een pilotproject uit 2011 te evalueren. 
Gekeken werd naar de resultaten, relevantie en efficiëntie 
van het project in Zambia. Deze externe evaluatie 
beoordeelde ook in hoeverre het project lokale kwesties 
aankaart en wat de toekomstige toegevoegde waarde van 
een dergelijk is.

De resultaten laten zien dat het project als enige 
voorziet in bepaalde behoeftes binnen het Zambiaanse 
medialandschap omdat het gericht is op training in 
verschillende programmaformats, verhaalopbouw en 
overtuigingstechnieken. Op deze manier concurreert het 
project niet met programma’s van andere organisaties. 
Bovendien onderscheidt het programma zich volgens de 
deelnemers door haar unieke lesstof die ook nog eens 
zeer relevant is. Wat ook naar voren kwam uit de evaluatie 
is dat het project in de toekomst ook productietraining 
in combinatie met andere soorten training gericht op 
financieel management van radiostations aan zou kunnen 
bieden. Verder werd het Zambian Institute of Mass 
Communication geadviseerd om de nieuwe cursus op te 
nemen in haar bestaande trainingen. Al met al bleek het 
door Free Press Unlimited en Zambian Institute of Mass 
Communication opgezette pilotproject van toegevoegde 
waarde in het Zambiaanse medialandschap.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Partner: Zambian institute of Mass Communication

Training voor community radiostations in Zambia
Na een positieve beoordeling van dit trainingsprogramma 
begin 2012, besloten beide partners in de tweede 
helft van het jaar door te gaan met het project. Op dit 
moment is het project nog aan de gang. Omdat het 
Zambian institute of Mass Communication gedurende 
2011 en 2012 een groot personeelsverloop kende, vond 
het managementteam het noodzakelijk een nieuwe en 
verbeterde Training of Trainers cursus te organiseren. 
Free Press Unlimited adviseerde om naast trainers van de 
afdeling Radio, ook trainers van de afdelingen Televisie 
en ICT en al eerder getrainde managers van het Zambian 
institute of Mass Communication de cursus aan te bieden. 
Enkelen van hen hadden eerder al bewezen talent te 
hebben op dit gebied. Uiteindelijk resulteerde dit in 
een groep van 10 getrainde trainers en de versterking 
en ontwikkeling van het menselijke vermogen van de 
organisatie.

In totaal werden tot nu toe vijf productietrainingen 
georganiseerd en werden 81 mensen getraind – waarvan 
25 vrouwen. Daarnaast zal een training in financieel 
management en marketing georganiseerd worden voor 
de deelnemende radiostations. Deze training is speciaal 
voor managers en verkooppersoneel en heeft als doel 
om het inkomen via lokale advertenties van community 
radiostations te vergroten. Ook staat een uitgebreid 
onderzoek gepland voor 2013 naar de vaardigheden van 
het personeel en technische kwesties bij het Zambian 
institute of Mass Communication. Hieruit zal een nieuwe 
strategie ontstaan. En tot slot zal het Zambian institute of 
Mass Communication in 2013 een enquête over de media 
in Zambia worden gehouden die gevolgd zal worden 
door een conferentie voor de belanghebbenden over de 
ontwikkeling van community media.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Partner: Zambian institute of Mass Communication
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Korte termijn fonds en het versterken van
community radio in Zimbabwe

Ondanks dat oproepen tot een vrije ether zijn 
opgenomen in de Global Political Agreement en de 
toe wijzing van twee nationale radiofrequenties aan 
bedrijven geasso cieerd aan politieke partij ZANU-PF, 
zijn er geen onafhankelijke spelers in het Zimbabwaanse 
medialandschap.

De Zimbabwe Association of Community Radio Stations 
is de paraplu waaronder community radio initiatieven 
hangen. De organisatie lobbyt al voor een vrije ether 
sinds haar oprichting in 2003. Ook al heeft geen van haar 
leden een vergunning om uit te zenden, informeren zij 
toch lokale gemeenschappen. Dit doen zij op alternatieve 
manieren zoals uitzenden vanuit het buitenland, het 
publiceren van CD’s, het bieden van sms diensten en door 
lokale festivals en muziekevenementen te organiseren.

Gedurende jaren werd de Zimbabwe Association 
of Community Radio Stations geconfronteerd met 
verschillende moeilijkheden. Dit leidde begin 2012 tot 
het ontslag van haar toenmalige directeur. In 2012 werkte 
Free Press Unlimited samen met IMS en verleende een 
korte termijn fonds om de organisatie door deze moeilijke 
periode heen te helpen. Een periode waarin ook een 
andere belangrijke financier van het Zimbabwe Association 
of Community Radio Stations haar steun evalueerde. 
Ook ondersteunde Free Press Unlimited de organisatie 
van een bijeenkomst voor de belanghebbenden van het 
Zimbabwe Association of Community Radio Stations en 
organiseerden wij een workshop voor de bestuursleden. 
Daarnaast stelden we 13 radiostations die nog geen 
website hadden in staat om er een te ontwikkelen zodat 
ze nu ook online te vinden zijn. Ook ontvingen ze training 
in het technische onderhoud van hun website.

Financiering: Press Freedom Consortium
Partner: Zimbabwe Association of Community 
Radio Stations
Meer weten? www.zacraszim.org

Bangladesh NGOs Network for Radio and
Communication in Bangladesh

In 2012 waren in totaal 14 community radiostations actief 
in Bangladesh. Samen produceerden zij dagelijks meer 
dan 100 uur aan uitzendingen. Meer dan 500 jonge 
journalisten en vrijwilligers (waarvan bijna de helft vrouw) 
zijn betrokken bij de productie en uitzending van deze 
lokale radioprogramma’s. De groei en het succes van 
community radio is een direct resultaat van langdurige 
lobbyinspanningen van Free Press Unlimited’s lokale 
partner; Bangladesh NGOs Network for Radio and 
Communication. Afgelopen jaar verkregen twee nieuwe 
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organisaties een vergunning voor een radiostation, 
zij zullen in 2013 beginnen met uitzenden. De twee 
doel stel  lingen van de samenwerking tussen Free Press 
Unlimited en Bangladesh NGOs Network for Radio and 
Communication zijn: 1) Het versterken van Bangladesh 
NGOs Network for Radio and Communication zodat zij 
effectief kunnen lobbyen voor verbeterde wetgeving en 
rechtshandhaving als het gaat om community radio en 
de wet die het recht op informatie omschrijft, en 2) Het 
bewust maken van het lokale publiek over het belang van 
community radio en de vaardigheden van medewerkers 
verbeteren.

Om de organisatie te versterken heeft het Bangladesh 
NGOs Network for Radio and Communication trainingen 
georganiseerd op het gebied van planning, monitoring 
en evaluatie. Ook organiseerde het Bangladesh 
NGOs Network for Radio and Communication twee 
cursus programma’s voor medewerkers van alle 14 
radiostations. Daarnaast produceerde de organisatie 
vier praatprogramma’s voor de televisie over community 
radio. Deze werden uitgezonden op RTV, een populair en 
particulier televisiekanaal in Bangladesh.

Financiering: Press Freedom Consortium
Partner: Bangladesh NGOs Network for Radio  
and Communication
Meer weten? www.bnnrc.net

Baku School of Journalism in Azerbeidzjan

De Baku School of Journalism is de belangrijkste partner 
in Azerbeidzjan sinds 2005. De school is opgericht door 
prominente Azerbeidjaanse journalisten, professoren 
journalistiek en opinieleiders en wil een gemeenschap van 
gekwalificeerde journalisten voortbrengen.

In 2012 ontving de Baku School of Journalism financiële 
ondersteuning van Free Press Unlimited. Gedurende 
2012 bood de school twee cursusprogramma’s, beiden 
met vijftien deelnemers. Naast print kwam ook televisie, 
radio en online journalistiek aan bod in de cursus. 
Ook organiseerde de school regelmatig cursussen 
burgerjournalistiek en kortlopende cursussen over het 
verslaan van hot topics. In totaal studeerden tot nu toe  
95 studenten af.

Met dit unieke lesprogramma bewees de Baku School 
of Journalism haar vermogen om zich aan te passen aan 
een veranderend medialandschap. De scheel beseft dat 
internet een belangrijke functie heeft op het gebied van 
onafhankelijke journalistiek. En ook al wordt de school 
negatief ontvangen door lokale autoriteiten, de school 
was toch in staat om de afgelopen jaren te groeien. Dit 
succes verhoogt de kans om te blijven bestaan en de 
continuïteit van de organisatie. Financiële duurzaamheid 
blijft echter een heikel punt. Het gehele budget is 
afkomstig van externe donaties. En door structurele 
problemen in de Azerbeidjaanse mediasector – een direct 
gevolg van een politiek zeer repressieve sfeer- is het 
waarschijnlijk dat de Baku School of Journalism afhankelijk 
zal blijven van fondsen. De kracht van de organisatie ligt in 
haar vermogen om een steeds breder scala aan donateurs 
aan te trekken. 

Financiering: Freedom From Fear alliantie
Partner: Baku School of Journalism
Meer weten? www.var.az
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Institutionele ontwikkeling van het Independent 
Media Centre Kurdistan in Irak

De politieke situatie in Irak blijft wankel. In 2012 
verslechterden de verhoudingen tussen autoriteiten en 
lokale media ten gevolge van demonstraties tegen de 
overheid in 2011. Onafhankelijke media werden ervan 
beschuldigd de kant van de demonstranten te kiezen. 
Het Independent Media Centre Kurdistan probeert deze 
ontwikkeling een halt toe te roepen door te pleiten voor 
professionele standaarden en door media, politici en 
overheidsvertegenwoordigers hierbij te betrekken. In 
2012 resulteerde dit onder andere in de verspreiding 
van zogenaamde riot cards en duidelijk herkenbare 
jasjes zodat het voor journalisten gemakkelijker wordt 
om zich tijdens demonstraties kenbaar te maken als 
persmedewerkers.

Het Independent Media Centre Kurdistan bevindt 
zich in Iraaks Koerdistan, een regio met zeer weinig 
onafhankelijke mediabedrijven en professionele 
journalisten. Het Independent Media Centre Kurdistan 
wil deze situatie verbeteren door de kwaliteit en 
vaardigheden van lokale journalisten en mediaorganisaties 
te verbeteren via trainingen, onderwijs en consultancy.

Het Independent Media Centre Kurdistan is afhankelijk 
van verschillende donateurs, waaronder lokale bronnen 
en zakelijke fondsenwervende activiteiten die zijn 
opgezet in het noorden van Koerdistan. Financiering blijft 
een probleem en in 2012 was het Independent Media 
Centre Kurdistan gedwongen een aantal projecten af 
te blazen. Het centrum is zich steeds meer gaan richten 
op thematische trainingen die betrekking hebben op 
kwesties die onderbelicht blijven in de Iraakse media, 
zoals: economie, natuurlijke bronnen, milieu en illegale 
migratie. Het filmfestival Illusions of Paradise vertoont 
documentaires over de tragedie en valse hoop omtrent 
illegale migratie en is een terugkerend evenement 

geworden. Het Independent Media Centre Kurdistan 
organiseert ongeveer 50 evenementen per jaar – 
waaronder seminars, workshops en debatten- die worden 
bezocht door ruim 1.000 deelnemers. 

De website Kirkuk Now is opgezet door het Independent 
Media Centre Kurdistan in 2011.  Het belangrijkste doel 
van de website is de bewoners van Kirkuk te voorzien van 
onafhankelijke verslaglegging van nieuwsgebeurtenissen 
in Kirkuk en omgeving. Binnen de kortste keren 
groeide Kirkuk Now uit tot een betrouwbare bron van 
informatie voor de verschillende etnische groepen in 
de stad. De bevolking van Kirkuk is een mengeling van 
Arabieren, Koerden, Turkmenen, Christenen Sjiieten en 
Soennieten.  Conflicten tussen verschillende etnische 
bevolkingsgroepen leiden regelmatig tot gewelddadige 
botsingen. Kirkuk Now werkt aan de vergroting van 
wederzijds begrip door nieuws en informatie aan te 
bieden in de vier hoofdtalen die worden gesproken in  
de stad. De website trekt maandelijks 73.000 bezoekers 
en pageviews liepen op tot 283.463 in december.   
Kirkuk Now staat model voor een soortgelijk initiatief in 
Mosul, een stad die kampt met vergelijkbare problemen 
als Kirkuk.

Financiering: Freedom From Fear alliantie
Meer weten? www.imckiraq.blogspot.nl /  
www.kirkuknow.com

Chisinau School of Advanced Journalism
in Moldavië

De Chisinau School of Advanced Journalism werd 
opgericht in 2006 om wat te doen aan de slechte kwaliteit 
van de opleiding journalistiek in Moldavië. De school biedt 
langdurig en praktijk georiënteerd onderwijs. Iets wat nog 
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niet bestond in het land. Jaarlijks worden tussen de 15 
en 20 studenten opgeleid en de school wordt structureel 
gesteund door Free Press Unlimited. Aanvullend 
organiseerde Free Press Unlimited het tweede Training of 
Trainers programma in november 2012 waar twaalf nieuwe 
trainers aan deelnamen. Deze groep van lokale trainers 
kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de 
mediasector in de regio. 

Sinds de oprichting zijn 81 jonge journalisten afgestudeerd 
aan de Chisinau School of Advanced Journalism. 65% 
van hen werkt momenteel bij lokale mediabedrijven in 
Moldavië. Andere afgestudeerden hebben werk gevonden 
bij mediaontwikkelingsorganisaties en ngo’s, in public 
relations of zijn naar het buitenland gegaan voor een 
aanvullend diploma. Free Press Unlimited zal de Chisinau 
School of Advanced Journalism ook in 2013 blijven 
ondersteunen. 

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Partner: Chisinau School of Advanced Journalism
Meer weten? scoaladejurnallism.md/en

Verbetering van veiligheid en beveiliging van
journalisten in Mexico

Mexico is het land met het grootste aantal vermiste 
journalisten. Volgens een onderzoek van Committee to 
Protect Journalists werden minstens negen medewerkers 
van de pers als vermist opgegeven gedurende 
het zesjarige termijn van president Calderón. De 
mensenrechtenorganisatie Article 19 documenteerde 
in 2012 zes vermoorde journalisten en zeven maal 
een gewapende aanval – met explosieven en schoten 
– op mediabedrijven. Mediaprofessionals in het land 
blijven doelwit van moord en ontvoering, persoonlijke 

bedreigingen en vervolgingen. Tot nu toe slagen 
onderzoeken van de federale overheid er niet in om 
gevallen van geweld en agressie effectief aan te pakken. 
Ook worden deze onderzoeken gekenmerkt door 
onvolledigheden en vertragingen.

In 2012 ondersteunde Free Press Unlimited het kantoor 
van Article 19 in Mexico en Midden-Amerika bij het 
bijhouden van geweld tegen journalisten. Ook hielpen we 
Article 19 bij het bijwerken en lanceren van haar website 
over veiligheid en beveiliging. Daarnaast werkten de 
organisaties samen op de beoordeling van de prestaties 
en transparantie van het federale Protection Mechanism 
for Journalists en organiseerden zij een pilot e-learning 
programma die gericht is op de veiligheid en beveiliging 
van journalisten. Tot slotte ondersteunde Free Press 
Unlimited de Mexico en Midden-Amerika kantoren 
van Article 19 bij de versterking van de institutionele 
communicatie en administratieve procedures. Dit zal 
worden voortgezet in 2013.

Financiering:  
Partner: Mexico en Midden-Amerika kantoor  
van Article 19
Meer weten? www.coberturaderiesgo.net
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We kunnen veel meer bereiken wanneer we 
samenwerken. Dit wordt al vrij snel duidelijk wanneer 
je tot op de bodem van een verhaal probeert te 
komen in een conflictgebied of een land met een 
repressief regime. Free Press Unlimited ondersteunt 
netwerken en platforms van journalisten en 
mediaorganisaties die zich richten op gezamenlijke 
vooruitgang, kennisuitwisseling en debat over 
relevante kwesties.

Al Sawt al Hurr in Egypte

Sinds de val van president Mubarak in 2011, speelt het 
in Caïro gevestigde trainingscentrum Al Sawt al Hurr 
(wat ‘de stem van de vrijheid’ betekent) een pioniersrol 
in de ontwikkeling op en toezicht van het nieuwe 
medialandschap van Egypte. Na jaren van repressie en 
propaganda vanuit de overheid, opende zich een wereld 
aan mogelijkheden. Tegelijkertijd temperden de nieuwe 
machthebbers de pasverworven vrijheden van de pers. 

Gesteund door Free Press Unlimited werkte Al Sawt 
al Hurr aan de versterking en professionalisering van 
Egyptische mediaprofessionals en-organisaties. De 
voornaamste activiteiten van het centrum waren het 
verzorgen van vaardigheidstrainingen voor journalisten 

en managementtrainingen voor de managementteams 
van verschillende organisaties. Al Sawt al Hurr voorzag 
journalisten van juridisch advies en organiseerde seminars 
en bijeenkomsten waar verschillende media gerelateerde 
onderwerpen openlijk besproken konden worden. 

Het bleef politiek onrustig in Egypte gedurende 2012 
en dit werd alleen maar versterkt door twee verkiezings-
rondes voor een nieuwe president. Mediakanalen hadden 
moeite om de snelle ontwikkelingen van het land bij 
te houden. Al Sawt al Hurr bleef echter doorgaan met 
het organiseren van workshops met thema´s als social 
media, juridisch bewustzijn, nieuwsberichten schrijven, 
professionele en persoonlijke veiligheid en financiële 
verslaglegging. Het trainingscentrum organiseerde in 
totaal 34 workshops die werden bijgewoond door 530 
deelnemers.

Een belangrijke ontwikkeling bij Al Sawt al Hurr was het 
ontslag van directeur Khaled Dawoud in het voorjaar van 
2012. Hij werd vervangen door Petrus Schothorst die is 
aangesteld als interim-directeur.

Een nieuw initiatief van Al Sawt al Hurr in 2012 was de 
publicatie van Media Monitor Egypt; een tweemaandelijks 
rapport over de ontwikkelingen binnen de Egyptische 
mediasector. De productie van deze rapporten worden 
medegefinancierd door Oxfam Novib en Free Press 
Unlimited. Elke twee maanden verschijnen er digitale en 
geprinte versies van het rapport die worden verspreid 
onder de verschillende organisaties die zijn betrokken bij 
het netwerk.

Financiering: Press Freedom Consortium
Meer weten? asahnetwork.org

4. Ondersteuning aan 
netwerken en platforms
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Union of Regional Broadcasters Meridian
in Moldavië

In de afgelopen vier jaar is regionale media erin geslaagd 
een belangrijke alternatieve bron van informatie te 
worden voor het publiek in Moldavië. Burgers hadden niet 
eerder zoveel toegang tot nieuwe informatie of zoveel 
manieren om in contact te komen met de verschillende 
gemeenschappen.
De Union of Regional Broadcasters Meridian heeft een 
netwerk van 14 regionale radiostations, waaronder twee 
online televisiekanalen en twee radiostations in de regio 
Transnistrië.  Het team van de organisatie werkt om de 
capaciteit van haar leden te versterken.

In 2012 ontving de Union of Regional Broadcasters 
Meridian financiële steun van Free Press Unlimited 
om haar centrale studio in Chisinau te versterken. De 
organisatie lanceerde een nieuw televisiekanaal vanuit 
deze studio en zendt bijdragen uit van alle leden van 
het netwerk. Free Press Unlimited’s ondersteuning 
voorzag in de kosten van het productieteam. Het team 
is momenteel op snelheid en toegewijd aan het brengen 
van verhalen en belangrijke kwesties uit de verschillende 
regio’s van Moldavië. Deze verhalen willen zij onder de 
aandacht brengen van alle Moldaviërs. Het nieuwe kanaal 
produceerde onder andere elk uur een journaal dat zowel 
in het Roemeens als in het Russisch werd gepresenteerd 
en actualiteitenprogramma’s.  Free Press Unlimited 
consultant Jack Kroes bezocht Moldavië in september 
2012 om het netwerk bij te staan door zijn expertise te 
delen en medewerkers te trainen.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Meer weten? www.canalregional.md
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In gebieden die zo repressief zijn dat journalisten er 
niet kunnen werken en er helemaal geen persvrijheid 
is, neemt Free Press Unlimited zelf het initiatief om 
een nieuwsvoorziening op te zetten. Doel van deze 
journalistieke initiatieven is om de bewoners van de 
betreffende gebieden te voorzien van betrouwbare 
informatie. Voor deze mensen die leven tussen 
conflicten kan een betrouwbare nieuwsvoorziening 
letterlijk van levensbelang zijn. Met de ontwikkeling 
van oplossingen op maat biedt Free Press Unlimited 
lokale doelgroepen de zeldzame kans om toegang te 
hebben tot onpartijdige en betrouwbare informatie 
over hun situatie.

Radio Hirad in Somalië

Onafhankelijke mediaorganisaties spelen een cruciale 
rol in de stabilisatie en opbouw van Somalië en het 
bevorderen van goed bestuur in het door oorlog 
verscheurde land. De lokale bevolking kan alleen 
weloverwogen beslissingen maken die van invloed zijn  
op hun leven en veiligheid wanneer ze toegang hebben 
tot betrouwbare informatie.
Free Press Unlimited’s projecten in Somalië bevorderen 
professionele, journalistieke en evenwichtige verslag-
geving en biedt de lokale bevolking zo de mogelijkheid 
om hun eigen oordeel te vormen. 

De belangrijkste doelstellingen van Free Press Unlimited in 
Somalië zijn:  

•	 De	professionaliteit	van	lokale	radio	verhogen.	Vooral	
als het gaat om nauwkeurigheid, evenwichtigheid 
en onpartijdigheid bij het verslaan van nieuws en 
actualiteiten. In dit kader werk Free Press Unlimited 
aan de uitbreiding van het scala aan onderwerpen dat 
wordt verslagen door partnerorganisaties zodat ook 
belangrijke kwesties die anders onderbelicht blijven  
aan bod komen in Somalische media. 

•	 Het	versterken	van	Free	Press	Unilmited’s	partner	
radiostations als het gaat om continuïteit – en dan 
specifiek hun mogelijkheden om een rechtmatig 
inkomen te genereren zodat ze in hun kosten kunnen 
voorzien.

Free Press Unlimited stelde in eerste instantie voor om een 
dagelijks programma voor de korte golf te produceren. Dit 
schema en format bleek echter niet haalbaar door gebrek 
aan vaardigheden bij lokale cursisten en medewerkers van 
de deelnemende radiostations. Bovendien zou een ander 
format en uitzendschema meer effectief zijn in Somalië. 
Om deze reden richtte het project zich uiteindelijk op 
professionele training en de productie van een wekelijks 
radioprogramma van één uur dat werd uitgezonden door 
15 deelnemende radiostations verspreid door Somalië.

In 2012 bood Free Press Unlimited 64 journalisten van 
verschillende radiostations trainingen in fundamentele 
journalistieke vaardigheden, waaronder een 
praktijkgerichte training op locatie. Daarnaast voorzag 
Free Press Unlimited het bestuur van 24 radiostations van 
managementtraining, deze nam plaats in Hargeisa. Het 
journalistiek en on-the-job trainingsprogramma duurde 
drie maanden, dit gaf de cursisten de mogelijkheid om 
beurtelings het wekelijkse programma op Radio Hirad 
te produceren. De managementtraining richtte zich op 
bedrijfsplanning, advertentiemogelijkheden en bestuur om 
de continuïteit van de lokale radiostations te bevorderen 
en corruptie te ontmoedigen.

5. Journalistieke initiatieven
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Radio Hirad is een evenwichtig wekelijks nieuws- en 
informatieprogramma en wordt geproduceerd door 
lokale journalisten volgens internationale journalistieke 
standaarden. Onder andere de deelnemers van het 
trainingsprogramma van 2012 werken hieraan mee. Het 
radioprogramma wordt verspreid onder radiostations 
overal in het land. Naar schatting heeft 50% van de 
Somalische bevolking al eens een uitzending gehoord. 
Radio Hirad kan ook beluisterd worden via haar website, 
bezoekers kunnen hier de uitzendingen downloaden. 

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie / 
Europese Commissie (European Instrument for 
Democracy and Human Rights)
Meer weten? www.radiohirad.org

Formatontwikkelingsprogramma voor Radio
Hirad in Somalië
In het kader van dit project stimuleert Free Press Unlimited 
onpartijdige nieuwsverslaggeving en ‘verhalende verslag-
geving’ voor de Somalische bevolking. Op deze manier 
hopen we een publiekelijk begrip voor de rechtsstaat, 
verantwoordelijkheid voor mensenrechten en meer 
begrip tussen de verschillende gemeenschappen te ver-
wezenlijken. Uiteindelijk zou dit ertoe moeten leiden dat 
de Somalische bevolking beter in staat is weloverwogen 
beslissingen te nemen en minder vatbaar wordt voor 
radicalisering.

Free Press Unlimited stelde in eerste instantie voor om een 
dagelijks programma voor de korte golf te produceren. Dit 
schema en format bleek echter niet haalbaar door gebrek 
aan vaardigheden bij lokale cursisten en medewerkers van 
de deelnemende radiostations. Bovendien zou een ander 
format en uitzendschema meer effectief zijn in Somalië. 
Om deze reden werd het plan uitgesteld en richtte het 
herziende project zich op het versterken van relaties met 
radiostations. Het nieuwe programma werd eind 2012 
gelanceerd. Het bood onder andere cursussen in het 
gebruik van overtuigende radioformats en ondersteuning 
aan radiostations in het zuid-centrale deel van Somalië. 

In 2012 verslechterde de veiligheidssituatie voor journa-
listen in Somalië – in het hele land, maar vooral in het 
zuid-centrale deel van Somalië. Alleen al in het afgelopen 
jaar werden 12 journalisten als vermoord geregistreerd. 
Het grote aantal mislukte pogingen – op onder 
andere een aantal cursisten van Free Press Unlimited- 
niet meegerekend. De gevaarlijke omstandigheden 

verstoorden regelmatig de beschikbaarheid en reisplannen 
van de cursisten en had last-minute afzeggingen tot gevolg.

Financiering: Nederlandse ministerie van Buitenlandse 
Zaken

Steun aan onafhankelijke radiostations in het
zuidcentrale deel van Somalië
In Somalië is toegang tot nauwkeurige en objectieve 
informatie in het bijzonder belangrijk in de gebieden die 
in handen waren van de rebellengroep Al-Shabaab. Een 
gebrek aan bruikbare informatie in de steden en landelijke 
gebieden stimuleerde de verspreiding van onjuiste 
informatie, censuur en propaganda. Dit leidde tot een 
gebrek aan begrip en vertrouwen tussen de verschillende 
gemeenschappen. Hoewel we geen betrouwbare 
luistercijfers hebben, lijkt radio het grootste bereik te 
hebben – vooral buiten de hoofdstad Mogadishu. Dit 
wordt ook erkend door Al-Shabaab die voor haar eigen 
communicatie ook zwaar leunt op radio.

De belangrijkste doelstelling van dit project is om 
Somaliërs die leven in Baidoa, Beledweyne en Jowar –
gebieden die sinds kort niet meer worden bezet door 
Al-Shabaab – meer toegang te bieden tot betrouwbare 
informatie die niet wordt beïnvloedt door propaganda 
en censuur van Al-Shabaab. Op deze manier hoopt Free 
Press Unlimited bij te dragen aan politieke verzoening 
in deze gebieden. Free Press Unlimited ondersteunde 
drie radiostations met materiaal en training. De stations 
ontvingen apparatuur waarmee zij nieuws items kunnen 
opnemen en uitzenden en de managers van de drie 
radiostations volgden managementtraining om de 
continuïteit van hun station te verhogen. 

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie / 
Britse ambassade
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Radio Tamazuj onderschrijft het recht op vrijheid van 
meningsuiting en het recht op informatie in Sudan en 
ZuidSudan. Het is momenteel het best beluisterde 
radiostation in de regio’s Abyei, Blauwe Nijl en 
Kordofan. Gevechten in deze onrustige gebieden 
gaan door en dwingen veel bewoners hun huizen te 
verlaten. Op zo´n moment is toegang tot objectieve 
informatie van levensbelang. Radio Tamazuj zendt 
onafhankelijke nieuwsberichten en informatie met 
betrekking op de lokale veiligheids en humanitaire 
situatie uit. Op de lange termijn wil Radio Tamazuj 
haar programma uitbreiden  en de kwaliteit van 
lokale journalistiek verbeteren.

Een jaar na de onafhankelijkheidsverklaring van Zuid-
Sudan brak er een grensoorlog uit tussen Sudan en het 
gloednieuwe land. Inzet is de exacte loop van de grens 
tussen de twee buurlande en het grensgebied Abyei. 
Daarnaast ontstond er een gewapend conflict tussen 
de Sudanese overheid in Khartoum en rebellen in het 
Nuba gebergte en de zuidelijke regio rond de Blauwe 
Nijl. De rebellen eisen gelijke rechten, religieuze en 
culturele vrijheden en economische ontwikkeling van hun 
gebied. De regering in Khartoum antwoorde met een 
combinatie van de tactiek van de verschroeide aarde en 
luchtbombardementen, dit  leidde tot voedseltekorten 
in de regio. Hulporganisaties worden niet toegelaten en 
konden niks doen aan de dood van duizenden burgers 
en honderdduizenden vluchtelingen in het gebied. Radio 

Tamazuj informeert luisteraars aan beide kanten van de 
grens over nieuwe ontwikkelingen in de gevechten, de 
humanitaire situatie en het vredesproces. Tegelijkertijd 
heeft Radio Tamazuj zich ontwikkeld tot een belangrijke 
informatiebron voor de internationale gemeenschap. De 
website van Radio Tamazuj werd aanzienlijk uitgebreid in 
2012 en biedt nu informatie in het Engels en in het Arabisch.

In het grensgebied Abyei werd radioapparatuur van het 
station vernield door Sudanese overheidstroepen. Zoals 
het overgrote deel van de lokale bevolking, hebben 
journalisten het gebied verlaten in afwachting van een 
effectieve vredesmacht.

In 2013 wil Radio Tamazuj voedselvoorzieningen in 
de regio in de gaten houden en aandacht geven aan 
de groeiende groep ontheemden in het gebied. Het 
radiostation hoopt een nog prominentere rol te spelen 
in de onrustige grensgebieden. In de loop van het 
jaar verwacht Radio Tamazuj weer radioproducties 
op te kunnen zetten in Abyei. In samenwerking met 
lokale radiostations die worden gesteund door Free 
Press Unlimited, gaat Radio Tamazuj haar producties 
verspreiden. Eén van de speerpunten van de organisatie 
voor het komende jaar is de professionalisering 
van de verslaggevers en het verbeteren van hun 
veiligheidssituatie op het werk.

Meer weten? www.radiotamazuj.org

Radio Tamazuj – Nieuws op de grens 
van Sudan en ZuidSudan
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Let’s Talk – Burgereducatie in ZuidSudan

Zuid-Sudan moet nu haar eigen zaken regelen. Het 
jonge land heeft een democratiseringsproces gestart 
dat zich samen met een gevoel van nationale eenheid 
onder haar burgers zal moeten ontwikkelen. Hiervoor is 
het belangrijk dat de bevolking op de hoogte is van hun 
rechten en verplichtingen als burgers van Zuid-Sudan en 
dat ze leren hoe ze kunnen participeren in het bestuur 
van hun land – op alle politieke niveaus. In samenwerking 
met het National Democratic Institute heeft Free Press 
Unlimited een serie radioprogramma’s gelanceerd; Let’s 
Talk. De radioprogramma’s werden geproduceerd in alle 
10 deelstaten van Zuid-Sudan. Elke 30 minuten durende 
uitzending richt zich op een specifiek thema en bestaat uit 
een kort hoorspel, een interview met een expert gevolgd 
door gesprekken met de luisteraars en publiek debat. 
De presentatoren zijn getraind in het modereren van de 
discussies naar een vooraf vastgesteld format in de taal 
van de betreffende regio. Het programma wordt in de 
meeste staten van Zuid-Sudan uitgezonden en wordt naar 
verwachting uitgebreid in 2013. Twee kwesties werden 
naar aanleiding van uitzendingen zelfs besproken in het 
Zuid-Sudanese parlement; het gedrag van lokale politie  
op straat en het gegeven dat vrouwen momenteel geen 
recht hebben op erfenissen. Het project laat zien dat de 
impact van een gecentraliseerd uitzendprogramma erbij 
gebaat is wanneer lokale radiostations kunnen bijdragen. 

In totaal werden in 2012 18 uitzendingen geproduceerd. 
Daarnaast organiseerde Free Press Unlimited drie bijeen-
komsten voor radiostations in de drie grootste regio’s 
van Zuid-Sudan; Equatoria, Bahr el Ghazal en Boven-
Nijl. Deze bijeenkomsten waren opgezet om de lokale 
radiostations de gelegenheid te geven voor: discussie, 
training, informatie uitwisseling, extra aandacht voor 
het Let’s Talk project en de ontwikkeling van nieuwe 
partnerovereenkomsten.

Financiering: National Democratic Institute
Partner: National Democratic Institute
Meer weten? www.ndi.org/south-sudan

Africa Educational Trust – Onderwijsprogramma
in ZuidSudan
Door het hoge niveau van alfabetisme en slechte 
infrastructuur in afgelegen gebieden van Zuid-Sudan, is 
radio een belangrijk kanaal voor onderwijs en informatie-
uitwisseling. Het kost lokale dorpelingen vaak dagen 
om de dichtstbijzijnde stad te bereiken, de gebieden 
hebben nauwelijks tot geen stroom  en voor scholing is 
slechts weinig geld beschikbaar. Een onderdeel van het 
Africa Educational Trust is een door Free Press Unlimited 
opgezet driejarige lesprogramma. Het is speciaal gericht 
op de meest afgelegen gebieden en betrekt kleine 
community radiostations. Samen met een lokaal team 
ontwikkelde Free Press Unlimited educatieve radiocontent, 
produceerden we porgramma’s, ontwikkelden we audio 
toetsen (examens via de radio) en implementeerden we 
een monitor- en feedbacksysteem om de vorderingen 
van de deelnemers bij te houden. Drie radiostations en 
vijf centra werkten mee aan het programma dat zowel 
te volgen was via de radio als via cassettebandjes (voor 
gebieden zonder radio-ontvangst). Het project hield 
wekelijks de vorderingen van meer dan 4.000 deelnemers 
bij. Het programma bevatte lesmethodes voor specifieke 
onderwerpen, examens en beoordelingen. De resultaten 
van dit innovatieve project zullen we in 2013 onderzoeken 
en openbaar maken.

Meer weten? www.africaeducationaltrust.org/
where-we-work/southern-sudan

Duurzame mediaontwikkeling in ZuidSudan

Duurzame mediaontwikkeling in Zuid-Sudan is erop 
gericht om lokale media te helpen om economisch 
zelfvoorzienend te worden, onafhankelijk van politieke 
machten te blijven en om te opereren binnen het 
wettelijke kader van persvrijheid. Binnen dit project 
organiseerde Free Press Unlimited training in financieel 
management voor 10 journalisten en managers van 
lokale mediaorganisaties. De deelnemers werd eerste 
gevraagd om aan te geven hoeveel kennis en begrip 
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zij al hadden van financiën en financieel management.  
Met uitzondering van één journalist, beoordeelden alle 
deelnemers hun eigen kennis als zijnde laag. Na deze 
zelfevaluatie namen de deelnemers deel aan openlijke 
discussies over het belang van financieel management 
voor journalisten, zowel als werknemers van mediakanalen  
als deelnemers aan publiek debat. De training omhelsde: 
uitleg, onderzoek en discussie over de principes van 
rentmeesterschap, verantwoordingsplicht, transparantie, 
integriteit, levensvatbaarheid en consistentie; een 
introductie in budgetteren; praktische oefeningen in 
financiële rapportages; en waargebeurde voorbeelden van 
zakelijke kranten als The Financial Times, The Wall Street 
Journal en International Herald Tribune. Eén oefening 
behandelde het interpreteren, gebruiken en rapporteren 
van de Zuid-Sudanese consumentenprijsindex: de enige 
index die in Zuid-Sudan beschikbaar is om binnenlandse 
inflatie – een belangrijke economische zorg in het land- 
te meten. Leidraad van deze module was de CIVICUS 
Budgeting Toolkit, ontwikkeld door Janet Shapiro. Tijdens 
de oefeningen kregen de deelnemers uittreksels van de 
Zuid-Sudanese National Bureau of Statistics Consumer 
Price Index uit juli 2012 voorgeschoteld. Deze uittreksels 
werden gebruikt om de methodologie, principes en het 
gebruik en de beperkingen van de index voor financiële 

verslaggeving uit te leggen. Daarna was er een vraag-en-
antwoord-sessie over de index.

Financiering: International Organisation for 
Migration / Europese Unie

Radio Dabanga, een initiatief van Free Press
Unlimited in Sudan

Radio Dabanga begin met het uitzenden van nieuws- en 
informatieprogramma’s in Darfur op 1 december 2008. De 
journaals worden uitgezonden in Darfur Arabisch en vijf 
lokale talen. Het radiostation wordt momenteel gezien als 
de enige bron van betrouwbaar nieuws en informatie over 
de regio – niet alleen voor Darfur, maar voor heel Sudan. 
Daarom heeft Radio Darfur zich in 2012 ook gericht op 
actuele ontwikkelingen en nieuwsgebeurtenissen in zowel 
Sudan als Zuid-Sudan.
De oorlog tussen Sudan en Zuid-Sudan werd in 2012 
hervat met grensconflicten, invallen en een opstand het 
Nuba gebergte en de zuidelijke Blauwe Nijl regio. 
Begonnen als een radiostation dat zich uitsluitend richtte 
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op Darfur, zijn de verslaggevers na verloop van tijd steeds 
meer verslag gaan doen van gerelateerde grensconflicten. 
Dit verhoogde de waarde van radio Dabanga als een 
regionaal nieuwskanaal en maakte van het radiostation 
een onmisbare bron van informatie voor de mensen in 
Sudan. Toen autoriteiten verklaarden dat zij een poging 
tot een staatsgreep hadden verijdeld, kon het radiostation 
de gebeurtenissen vrijwel op de voet volgen en verslaan.
De Sudanese overheid probeert alle mediakanalen van 
het land te reguleren. Toch werd Radio Dabanga ook een 
belangrijk kanaal voor de regerende National Congress 
Party om informatie te verspreiden die van nationaal 
belang is. Een uitbraak van gele koorts in Sudan leidde 
tot de samenwerking tussen gezondheidsinstellingen en 
Radio Dabanga. Bijna dagelijks voorzagen zij de bevolking 
van voorschriften en informatie. Nadat de uitbraak 
talloze Soedanezen het leven kostte, werd deze een halt 
toegeroepen door een campagne met uitzendingen via 
Radio Dabanga. 
In 2012 bleek uit onderzoek onder een focusgroep dat 
de bewoners van Sudan het radiostation hebben omarmd 
als een lokale openbare dienst. Hun grootste klachten 
betreffen de in hun ogen korte uitzendingen en storingen 
die worden veroorzaakt door staatszenders. Hoewel dit 
voor de meeste luisteraars geen groot probleem is, zijn 
er ook gebieden waar dit van grote invloed is op de 
uitzendingen. Een publieksonderzoek onder luisteraars in 

het najaar van 2012 leverde ook positieve resultaten op 
en dit leidde tot de aankondiging van nieuwe initiatieven 
voor de lente van 2013.
De grootste uitdaging waar Radio Dabanga in 2012 mee 
werd geconfronteerd is nog steeds de bescherming 
van de veiligheid van haar verslaggevers. Toch was 
2012 voor het radiostation – die de meest strenge 
veiligheidsmaatregelen heeft ingevoerd om haar netwerk 
te beschermen- een relatief rustig en veilig jaar. Ook 
ging Dabanga in 2012 door met haar trainingen en 
capaciteitsversterking en ondersteunde zij haar cursisten 
met apparatuur voor de uitvoering van hun werk.

Financiering: verschillende donateurs
Meer weten? www.radiodabanga.org

Ondersteuning bij de vergunningsaanvraag van
Radio Voice of the People in Zimbabwe

Het kwam voor ons niet als een verassing dat in 2011 de 
nieuwe nationale frequentievergunningen werden uit ge-
geven aan de regeringsgezinde organi sa ties Zimpapers en 
ZiFM. De aanvraag voor een uitzendvergunning van onze 
lokale partner Radio Voice of the People werd afgewezen. 
Free Press Unlimited ondersteunde Radio Voice of the 
People bij haar aanvraag.
Ondanks deze tegenslag besloot Radio Voice of the 
People toch een nieuwe poging te doen toen de regering 
een nieuwe oproep deed in 2012. Free Press Unlimited 
ondersteunde het radiostation weer tijdens de aan vraag-
procedure. Dit keer sloeg de aanvraag op 15 lokale 
vergunningen.  Maar omdat slechts 5 organisaties een 
aanvraag indienden, werd de hele procedure geannuleerd 
zonder bericht of de aanvraag op een later tijdstip alsnog 
behandeld zou worden. Tot nu toe heeft de overheid 
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nog geen nieuwe aanvraagprocedures gestart en het is 
duidelijk dat het Zimbabwaanse ministerie van Informatie 
geen nieuwe vergunningen zal uitgeven voordat 
verkiezingen zijn geweest.

Financiering: Press Freedom Consortium
Meer weten? Radio Voice of the People 

The Zimbabwean terug naar Zimbabwe
Tot oktober 2012 was het niet mogelijk om de weekkrant 
The Zimbabwean openlijk te verspreiden in Zimbabwe. De 
overheid van het land voerde restrictieve mediawetten en 
Harare staat over het algemeen geen kritische pers toe. 
The Zimbabwean werd in 2005 opgericht en de redactie 
heeft zich altijd onafhankelijk opgesteld tegenover het 
bestuur van het land. En daarmee maken ze het zich zelf 
niet gemakkelijk. De krant werd gedwongen haar activi-
tei ten uit te voeren vanuit kantoren in Groot-Brittanie en 
Zuid-Afrika. In 2012 besloot The Zimbabwean om haar 
activiteiten beetje bij beetje te verplaatsten naar Zimbabwe. 
Deze beslissing pakte anders uit toen Zimbabwe’s Media 
Commission kort na deze stap mee deelde dat alle niet-
geregistreerde printmedia in strijd is met de wet.
Eén van de voorwaarden om een lokale vergunning te 
krijgen was het hebben van een geregistreerd kantoor in 
het land. De krant vroeg hierop ondersteuning van Free 
Press Unlimited bij het realiseren van een kantoor en bij 
het uitbetalen van lokaal kantoorpersoneel. Daarnaast 
vroeg het management van de krant financiering voor het 
ontwikkelen van een business plan dat de aanwezigheid 
van The ZImbabwean in het land moet consolideren.
In mei 2012 opende de krant haar lokale kantoor in 
het centrum van Harare. In het kantoor werken een 
lokale redactiemedewerker, twee journalisten en een 
vertegenwoordiger. In augustus 2012 ontving de krant 
eindelijk een vergunning.  Hoewel dit nieuws positief werd 
ontvangen, is het management zich er ook van bewust dat 
deze vergunning op elk momenten weer ingetrokken kan 
worden. Dat is de reden dat de krant nog steeds wordt 
gedrukt in buurland Zuid-Afrika. 
Free Press Unlimited ondersteunde The Zimbabwean in 
2012 verder met het opstellen van haar business plan dat 
moet leiden tot een financieel zelfstandige krant. Dit plan 
zal in 2013 worden geïmplementeerd.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Partner: The Zimbabwean
Meer weten? www.thezimbabwean.co.uk

Channel Zim – De eerste nationale en
onafhankelijke dienst in Zimbabwe
Sinds de onafhankelijkheid van Zimbabwe in 1980 heeft 
de staat – oftewel regerende partij ZANU-PF – een strakke 
monopoly op media uitzendingen met het Zimbabwe 
Broadcasting Corporation. Onafhankelijke radiostations 
die dit monopoly omzeilen door uit te zenden vanuit 
buurlanden, worden door Harare piratenzenders 
genoemd. Deze restrictieve mediasituatie is een grote 
belemmering voor evenwichtige, eerlijke en onpartijdige 
nieuwsverslaggeving voor de mensen in Zimbabwe. 
De staatszender Zimbabwe Broadcasting Corporation 
overspoelt haar publiek al jaren met verdraaide reportages 
en informatie. De bevolking reageerde hierop door 
massaal over te stappen op satellietuitzendingen uit 
Zuid-Afrika. Miljoenen Zimbabwanen hebben een schotel 
op hun huis geïnstalleerd en luisteren naar onafhankelijk 
nieuws, vermaak en informatie.
Lokale mediaorganisaties Radio Voice of the People, SW 
Radio Africa, Radio Dialogue, Community Radio Harare en 
de Zimbabwe Association of Community Radio Stations 
zagen nieuwe mogelijkheden door deze ontwikkeling. 
Zij besloten een samenwerkingsverband te vormen en 
een speciale radiodienst te lanceren die te ontvangen is 
via satellietverbindingen: Channel Zim. Het is de eerste 
onafhankelijke, landelijke dienst in haar soort in de 
geschiedenis van Zimbabwe.
Channel Zim voorziet haar luisteraars van objectieve 
informatie en berichtgeving over verkiezingen zodat zij 
beter geïnformeerde keuzes kunnen maken.
Om haar lokale partners te helpen met de productie 
van kwalitatieve content speciaal voor Zimbabwe, 
ondersteunde Free Press Unlimited een programmerings- 
en productieworkshop in Johannesburg, Zuid-Afrika. In 
2013 zullen we ook de follow-up workshops in Harare 
ondersteunen.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie / 
Press Freedom Consortium
Meer weten? Zimbabwe Association of 
Community Radio Stations namens het Channel  
Zim samenwerkingsverband
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Truck Radio project in samenwerking met
Bamiyan University Afghanistan

Free Press Unlimited had zich voorgenomen om door te 
gaan met het trainen van toekomstige radiojournalisten 
voor de het mobiele radiostation in Afghanistan. Dit 
radiostation was opgezet in samenwerking met Bamiyan 
University. Net als in voorgaande jaren was het de 
bedoeling dat dit mobiele radiostation – ook wel Truck 
radio genoemd- door de verschillende gebieden van de 
provincie Bamiyan zou rijden om cursisten journalistiek 
de mogelijkheid te bieden om praktijkervaring op te 
doen. De lokale veiligheidssituatie in 2012 dwong het 

trainingsprogramma echter om in de provinciehoofdstad 
te blijven. Twee trainers werden aangetrokken om in de 
zomer van 2012 studenten van Bamiyan University en 
deelnemers uit de conflictgebieden te trainen. In totaal 
volgden 40 toekomstige journalisten de training in 2012 
waarin verschillende onderwerpen aan bod kwamen: 
journalistieke vaardigheden en ethiek, verslaggevings-  
en interviewtechnieken, geluidsopnames en digitale 
bewerking. 
Free Press Unlimited heeft echter besloten om met 
dit project niet langer samen te werken met Bamiyan 
University vanwege herhaaldelijke veranderingen in 
het bestuur van de universiteit, de inmenging van de 
universiteit bij het project (zoals verzoeken om de inhoud 
van het programma te controleren) en de beperkingen 
die Bamiyan University stelde aan de projectplanning 
in ruil voor de aanhoudende betrokkenheid van haar 
studenten en faciliteiten. In het komende jaar zal Free 
Press Unlimited zich richten op nieuwe projecten in 
Afghanistan en op zoek gaan naar nieuwe lokale partners 
om effectieve nieuwe initiatieven op te zetten.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
Partner: Bamiyan University
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Newscap in Tadzjikistan

In verband met verschillende ontwikkelingen was het voor 
Free Press Unlimited niet mogelijk om een aantal van haar 
activiteiten te implementeren in Tadzjikistan in 2012. Deze 
projecten betroffen ondersteuning aan online initiatieven 
van lokale printmedia, strategische ondersteuning aan een 
lokaal samenwerkingsverband dat een school journalistiek 
zou opzetten en ondersteuning een netwerk van regionale 
televisiestations in Tadzjikistan. 

Free Press Unlimited´s online media-initiatief Newscap 
werd gelanceerd in 2011 in samenwerking met een lokale 
krant, maar moest gedwongen haar activiteiten stopzetten 
in verband met een aantal  smaadprocedures die tegen 
de organisatie waren aangespannen en de emigratie van 
een aantal van haar medewerkers naar Rusland.  Toegang 
tot informatie voor mensen in het Pamir gebergte werd 
bemoeilijkt door geweld en onrust in de regio. De 
overheid zette de regio af en alle communicatiekanalen 
werden op zwart gezet.

In het geval van de school journalistiek kon dit initiatief 
niet doorgaan omdat het onmogelijk bleek een samen-
werkingsverband te vormen die in staat zou zijn geweest 
het project succesvol uit te voeren. Een lokale ngo die 
de verantwoordelijkheid op zich had genomen, kon niet 
voldoen aan haar beloftes maar stond het ook niet toe dat 
een andere organisatie het project over zouden nemen. 
Hoewel Free Press Unlimited verschillende stappen onder-
nam om de situatie op te lossen, slaagden we hier niet in. 

Ons programma voor Tadzjikistan’s regionale televisie-
netwerk werd gehinderd door kleinere budgets in verband 
met de economische crisis, voortdurende censuur, 
druk van de overheid en rechtszaken tegen een van de 
belangrijkste regionale partners van het project. Verder 
werden ervaren medewerkers afgekocht en verlieten zij 
het project. 

In 2013 wil Free Press Unlimited haar aanwezigheid 
in Tadzjikistan versterken door een team van lokale 
coördinatoren en consultants samen te stellen die 
toezicht zullen houden op alle ontwikkelingen  en de 
implementatie van het programma. De voortzetting van 
lokale projecten is afhankelijk van concrete doelen, deze 
zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden. 

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie

Radio Zamaneh in Iran

Mediaorganisaties in Iran staan onder grote druk om 
zich te schikken naar de wensen van autoriteiten. De 
Iraanse overheid heeft vrijwel een monopolypositie 
op de mediamarkt. Publicaties die ingaan tegen het 
regime worden simpelweg verboden –vaak zonder 
juridische procedures – en de betrokken journalisten 
worden vervolgd. Iran is op China na het land met de 
meeste journalisten in de gevangenis. Het resultaat is 
dat veel mensen afhankelijk zijn van internet wanneer 
zij alternatieve informatie willen opzoeken. Iran 
heeft een groot en actief netwerk van bloggers en 
burgerjournalisten. Online veiligheid blijft echter een 
belangrijke kwestie. De regering werk gestaag aan een 
eigen internet dat volledig los staat van het wereldwijde 
web. Radio Zamaneh is een radiostation dat is opgezet 
door Free Press Unlimited en biedt een alternatief  voor 
de officiële communicatiekanalen, zowel in het Iraans 
als in het Pers. Het radiostation brengt onpartijdige en 
betrouwbare verslaggeving van nieuwsgebeurtenissen en 
heeft een online platform voor debat.

Radio Zamaneh is gesitueerd in Amsterdam en zendt uit 
via internet, korte golf radio en satelliet. Het radiostation 
richt zich vooral op jongeren en biedt hen nieuws, 
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informatie, onderwijs en vermaak. Met meer dan een 
miljoen unieke bezoekers per kwartaal is de website van 
Radio Zamaneh een van de populairste onafhankelijke 
nieuws- en informatiewebsite voor Iraniërs in Iran en 
daarbuiten. 

Sinds 2011 biedt Radio Zamanah online cursussen 
jour nalistiek aan voor de bezoekers van haar website. 
Dit programma is vooral gericht op jonge internet-
gebruikers in Iran en is bedoeld om het netwerk van 
burgerjournalisten in het land te vergroten. Op het 
moment is ongeveer tussen de 5% en 10% van de 
artikelen die worden gepubliceerd op radio Zamaneh’s 
website afkomstig van lokale burgerjournalisten. In 
2012 werden nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de 
online cursus, waaronder: journalistiek schrijven en een 
gevorderden cursus radio- en videoproductie. 2.300 
studenten hebben één of meer cursussen gevolgd en 
meer dan 60% van de cursisten woont en leeft in Iran.

Free Press Unlimited’s bijdrage aan het totale budget van 
Radio Zamaneh is relatief klein. Desalniettemin was Free 
Press Unlimited in 2012 nauw betrokken bij de activiteiten 
van Radio Zamaneh. Free Press Unlimited helpt Radio 
Zamaneh om nieuwe donateurs te vinden en geeft advies 
aan het management en bestuur van het radiostation.

Meer weten? radiozamaneh.com

Pamir Times in Pakistan

Pamir Times is een nieuwswebsite voor de regio Gilgit-
Baltistan in noord Pakistan. De website wordt gerund 
door lokale vrijwilligers. Door verschillende factoren – 
waaronder de onvoorspelbaarheid van spanningen tussen 
verschillende gemeenschappen - hebben internationale 

organisaties die in deze regio actief willen zijn te maken 
met aanzienlijke politieke en veiligheidsrisico’s. In deze 
situatie is het ondersteunen van een lokale online 
nieuwsdienst een goed alternatief.

In 2012 ondersteunde Free Press Unlimited Pamir Times 
bij de professionalisering van haar website en boden we 
de medewerkers trainingen in journalistieke vaardigheden 
en effectieve veiligheids- en beveiligingsprocedures.

De lange termijn doelstellingen van het programma zijn 
het ondersteunen van journalistiek in landelijke gebieden, 
vrouwelijke journalisten en media aandacht voor etnische 
en/of religieuze minderheden in Gilgit-Balistan. Ook 
wil het programma de ontwikkeling van een sterke 
onafhankelijke mediaorganisatie bevorderen zodat die het 
werk kan voorzetten wanneer het trainingsprogramma en 
de financiële steun van Free Press Unlimited aflopen.

Ondanks dat Pamir Times afhankelijk is van vrijwilligers, 
zijn belangrijke stappen gezet op de weg naar een 
zelfstandige organisatie., mede met hulp van Free Press 
Unlimited. Ook voorzagen we Pamir Times en haar 
correspondenten netwerk in 2012 van apparatuur. Een 
aantal zaken zijn nog niet helemaal afgerond in 2012 en 
zullen voorrang krijgen in 2013, zoals: ondersteuning  
bij het aantrekken van een fulltime coördinator, profes-
sionalisering van de organisatie, coördinatie van de 
communicatie tussen de website  en mensen die daaraan 
bijdragen en effectief management van de telefoon- en 
internetverbindingen van Pamir Times.

In navolging van een evaluatie van de capaciteit van 
onze lokale partners in 2011 en 2012, werd besloten 
de samenwerking tussen Free Press Unlimited en 
Pakistan Rural Media Network langzaam en op een 
verantwoordelijke manier af te bouwen in de loop van 
2012. Ook besloten we nieuwe lokale partners in de regio 
te zoeken, een proces waarmee eind 2012 is gestart.

Meer weten? pamirtimes.net
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Dat de internetkrant Pamir Times zo succesvol 
is, mag opmerkelijk zijn in het laaggeletterde 
GilgitBaltistan. ‘Vanwege het slechte bereik van 
andere media, heeft internet toekomst in het 
gebied’, zegt Turan Ali, teamleider van Free Press 
Unlimited. Kranten en televisie zijn schaars en zelfs 
radio heeft in het bergachtige gebied nauwelijks 
ontvangst. Free Press Unlimited helpt Pamir Times 
om zich verder te ontwikkelen tot duurzame bron 
van onafhankelijk nieuws in het door conflicten 
geteisterde gebied in NoordPakistan.

Rumoerige tijden 
De geïsoleerde gemeenschappen in de vele bergketens 
en valleien die Gilgit-Baltistan rijk is, vertrouwen groten-
deels op het mondeling overleveren van nieuws. De 
nog altijd aanhoudende oorlog in buurland Afghanistan, 
sektarisch geweld en verschillende aanslagen hebben 
gezorgd voor ernstige instabiliteit in het voorheen 
vreedzame gebied. Door de toegenomen onrust passen 
steeds meer journalisten zelfcensuur toe. Free Press 
Unlimited ziet het in deze rumoerige tijden als een 
uitdaging om Pamir Times te steunen zodat de krant zich 
kan ontwikkelen tot een rots in de branding wat betreft 
onafhankelijk nieuws.

Meer stabiliteit 
Volgens een journalist van de Pamir Times, die uit 
veiligheidsredenen liever anoniem wil blijven, is 
onafhankelijk nieuws in deze moeilijke tijden van groot 
belang. ‘Gekleurd overheidsnieuws brengt veel feitelijk 
onjuiste informatie dat bijdraagt aan het toenemende 
wantrouwen tussen gemeenschappen’. Onafhankelijk 
nieuws leidt volgens hem juist tot een beter politiek en 
sociaal-maatschappelijk bewustzijn. Hij spreekt van een 
‘verfrissende dimensie’, die uiteindelijk zal zorgen voor 
meer stabiliteit in het onrustige grensgebied. 
 
Vooruitgang 
‘Voices of mountain communities’, luidt het motto van de 
Pamir Times. De krant, opgericht door studenten, wordt 
voornamelijk gelezen door hoger opgeleiden en geniet 
internationaal veel bekendheid. Free Press Unlimited gaat 
de redactieleden van Pamir Times, nu nog voornamelijk 

vrijwilligers, opleiden tot fulltime, professioneel betaalde 
journalisten. Zij worden voorzien van nieuw materiaal, 
waaronder nieuwe laptops en digitale camera’s. ‘We zien 
duidelijke vooruitgang, zowel in kwantiteit als in kwaliteit’, 
legt de Pamir Times reporter uit. Het informeren van 
hoger opgeleiden is een eerste stap in de ontwikkeling 
van goede nieuwsvoorziening voor alle mensen in het 
berggebied.

Hoe meer mensen, hoe beter 
‘Steeds meer mensen, waaronder veel jongeren, hebben 
mobiele telefoons met internettoegang. Hiermee wordt 
de opmars van social media als Facebook, aanzienlijk 
versterkt’, stelt de journalist van Pamir Times. Om 
behalve hoger opgeleide jongeren, in toenemende 
mate ook laaggeletterde ouderen aan te spreken, is in 
samenwerking met Free Press Unlimited gekozen voor een 
nieuwe aanpak, legt de reporter uit. Naast het geschreven 
Engelstalige nieuws gaat Pamir Times zich nu ook wijden 
aan berichtgeving in de vorm van audiobestanden en 
mini documentaires, in de nationale taal Urdu. Ook gaat 
de krant zich bezighouden met foto reportages. ‘Door 
de krant enerzijds te professionaliseren en anderzijds 
toegankelijker te maken voor een breder publiek, bouwen 
we aan een duurzame toekomst van kwaliteitsnieuws en 
internet media in Pakistan‘, stelt teamleider Ali.

Opmars internet media in turbulent
grensgebied Pakistan
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In veel landen over de hele wereld brengt journa
listiek hoge risico`s met zich mee, risico’s die soms 
zelfs fataal kunnen zijn. Journalisten werken onder 
gevaarlijke en onvoorspelbare omstan digheden om 
hun publiek te voorzien van noodzakelijk nieuws 
en informatie. Free Press Unlimited helpt hen door 
hun bewustzijn over mogelijke veiligheidskwesties 
te vergroten en door hun kennis en vaardigheden 
op dit gebied te vergroten. Dit stelt journalisten 
in staat om hun werk te doen met minder risico 
voor hun persoonlijke veiligheid. In gevallen waar 
apparatuur van journalisten in beslag is genomen  
of is vernield, helpt Free Press Unlimited hen weer 
aan het werk door kleinschalige financiële noodhulp 
te bieden. 

6. Individuele 
journalisten en bloggers
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Zeggen dat mobiele telefonie een stempel heeft 
gezet op de media wereldwijd, is nogal een 
understatement. De voorbeelden van beslissende 
nieuwsfeiten die via mobiele telefoons openbaar zijn 
gemaakt, zijn niet meer te tellen. Denk alleen al aan 
het Westerse publiek dat weet wat er speelt in Syrië 
dankzij indrukwekkende opnames en beelden die 
door Syrische burgers met gevaar voor eigen leven 
zijn gemaakt en verspreid via mobiele telefoons.

De kwaliteit van de opnames gemaakt door burgers 
in deze gebieden laat echter vaak te wensen over  
en het gebruik van mobiele telefoons brengt vaak 
veiligheidsrisico’s met zich mee. Dat is waarom Free 
Press Unlimited de StoryMaker app heeft ontwikkeld. 
StoryMaker stelt gebruikers in staat om goede opnames 
en kwalitatieve reportages te maken met een instrument 
die ze altijd meedragen: hun smartphone.

Veel van het beeldmateriaal dat wordt geproduceerd 
door burgerjournalisten heeft een lage resolutie, is wazig 
en bewogen. De StoryMaker app geeft verslaggevers 
de mogelijkheid om kwalitatief goed materiaal te 
produceren dat gebruikt kan worden door professionele 
mediakanalen. Het is tijd om de digitale kloof tussen een 

nieuwe generatie burgerverslaggevers en de traditionele 
media te overbruggen, tijd dat alle stemmen worden 
gehoord en bewoners van landelijke gebieden ook mee 
kunnen doen in online debat.

De combinatie die StoryMaker maakt tussen een 
geïnte greerde training en uitgebreide berwerkings-
mogelijkheden is uniek. De innovatieve app is gratis en 
open source zodat gebruikers en lokale mediaorganisaties 
de app aan hun behoeftes aan kunnen passen. 

Free Press Unlimited initieerde een Storymaker trainings-
programma voor particulieren, mensenrechten activisten 
en journalisten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 
Doel van deze trainingen was het verbeteren van de 
kwaliteit en inhoud van producties die zijn gemaakt met 
mobiele telefoons en minder veiligheidsrisico’s tijdens de 
verspreiding voor de makers van de producties. 

Van 5 tot 9 december 2012 organiseerde Free Press 
Unlimited Training of Trainers workshops in Irak, Egypte 
en Tunesië. Gedurende deze trainingen  gaven de 
deelnemers aan dat het waardevol zou kunnen zijn om 
een gehele sessie te wijden aan de basisprincipes van een 
‘goed verhaal’ en aan het herkennen van nieuwswaardige 
gebeurtenissen en situaties. In Egypte uitten trainers hun 
bezorgdheid over vaardigheden die aan bod komen, zij 
zijn bang dat niet alle vaardigheden die nodig zijn om 
een goede videojournalist te zijn worden behandeld. Free 
Press Unlimited realiseert zich dat het noodzakelijk is de 
StoryMaker app te blijven ontwikkelen. Gedurende dit 
proces zullen wij goed luisteren naar op- en aanmerkingen 
van lokale trainers een deelnemers. De Training of Trainers 
workshops zullen een vervolg krijgen in 2013 tijdens 
de implementatiefase van het programma. Hieronder 
vallen nieuwe trainingen in vier landen met in totaal 600 
deelnemers.

Financiering: Nederlandse ministerie van Buitenlandse 
Zaken

StoryMaker – Een verhaal vertellen
en delen met één druk op de knop
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Onderzoeksjournalistiek vooruit helpen
in Marokko

Je krijgt amper steun van redacteuren, hebt geen toegang 
tot cruciale informatie en loopt kans op gevangenisstraf 
wanneer je doorgraaft naar gevoelige onderwerpen. 
Journalisten in Marokko staan niet te springen om zich 
bezig te houden met onderzoeksjournalistiek. En dat 
is jammer. Want onderzoeksjournalistiek is bij uitstek 
geschikt om met keiharde bewijzen misstanden aan de 
kaak te stellen.

Daarom is Free Press Unlimited in 2006 begonnen met 
een project dat onderzoeksjournalistiek in Marokko 
een stimulans moet geven. Dit doen we samen met 
onze lokale partner Ibn Rochd Center for Studies and 
Communication in Rabat. Doel van dit programma is om 
het niveau van lokale journalistiek te verbeteren en de 
productie van kwalitatieve onderzoeksreportages die 
autoriteiten ter verantwoording roepen te bevorderen. 
Daarnaast introduceerden beide partners een award voor 
de beste onderzoeksjournalistieke reportage van het jaar. 
In 2008 breidde het programma uit met een masterclass 
onderzoeksjournalistiek en het bieden van beurzen aan 
talentvolle onderzoeksjournalisten.

Het programma is erin geslaagd het fundament te 
leggen voor onderzoeksjournalistiek in Marokko en de 
kwaliteit van de reportages verbetert elk jaar.  In de 
komende periode zal Free Press Unlimited zich richten 
op het opzetten van een kerngroep van goedgetrainde 
onderzoeksjournalisten.

Financiering: Nederlandse ambassade in Rabat
Meer weten? www.amjipress.com

Radio Dialogue – Reportages maken met
mobiele telefoons  in Zimbabwe

Free Press Unlimited werkt aan capaciteitsvergroting van 
de media in Zimbabwe zodat ook  bewoners van de meest 
afgelegen gebieden hun verhalen kunnen delen met de 
rest van de bevolking en de wereld. Free Press Unlimited 
richt zich op het onderwijzen van de nieuwe generatie 
van professionele- en burgerjournalisten. De cursisten 
leren onder andere hoe ze simpele technologieën - zoals 
mobiele telefoons -  kunnen gebruiken om video pro ducties 
te maken over kwesties die belangrijk zijn voor hun lokale 
gemeenschap.
Het project met mobiele telefoons werd in 2011 opgestart 
en werd in juni 2012 afgerond. Bij elkaar leverde het 
pro gramma van acht maanden in totaal 65 reportages 
op, geproduceerd door de deelnemers en verspreid via 
YouTube.

Kort onderzoek liet zien dat de videoproducties op 
ZICORA TV alleen al meer dan 5.000 keer zijn bekeken 
sinds ze in november 2012 online waren gezet. Een 
aantal reportages is overgenomen door belangrijke 
nieuwsplatforms zoals www.africanews.com en 
 www.headlinesafrica.com. De organisatie die was 
ingehuurd om de trainingen te verzorgen plaatste de 
videoproducties ook op hun eigen website 
(www.voiceofafricamediafoundation.org). Het was 
opvallend dat de videoproducties zelfs de oversteek naar 
India hadden gemaakt, daar werden ze gepubliceerd door 
het lokale nieuwskanaal www.indiaeveryday.in Hoewel 
het aantal geproduceerde videoproducties lager lag dan 
verwacht, is het bemoedigend om te zien dat er vraag is 
naar nieuws en informatie uit Zimbabwe.

Financiering: Press Freedom Consortium
Meer weten? www.youtube.com/user/ZICORATV
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Steun aan de deelname van HerZimbawe aan
Digital Crossroads Conference, Zimbabwe
Her Zimbabwe is de eerste blog speciaal voor vrouwen 
in Zimbabwe. De website werd in maart 2012 gelanceerd 
en was gelijk een succes: 35.000 unieke bezoekers op 
de allereerste dag en 908 nieuwe Facebook vrienden. 
Vrouwen zijn over het algemeen onder gerepresenteerd in 
het moeilijke mediaklimaat van Zimbabwe. HerZimbabwe 
is een verfrissende en inspirerend initiatief en vorm 
zo een voorbeeld en case-study voor vergelijkbare 
ondernemingen. De oprichters van HerZimbabwe (Fungai 
Machirori en Ruthendo Chigudu) ontwikkelden de website 
volledig op eigen kracht en zonder afhankelijk te zijn van 
fondsen. Door gedeelde kennis en vaardigheden en door 
websitebouwers te betrekken die sympathiseren met het 
initiatief, konden ze de websites in een paar maanden 
realiseren. De twee jonge vrouwen vertegenwoordigen 
Zimbabwe’s nieuwe generatie van technisch onderlegde 
stedelijke jeugd. Deze generatie is erg actief online en 
niet bang om zich uit te spreken over kwesties die relevant 
zijn voor jongeren – vooral met betrekking op meisjes en 
jonge vrouwen.
In 2012 werd HerZimbabwe uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Digital Crossroads Conference die werd 
georganiseerd door de Universiteit Utrecht. Het thema 
van de conferentie was ‘Media Migration and Diaspora 
in a Transnational Perspective’. Machirori en Chigudu 
waren gevraagd om te spreken op de conferentie. 
Free Press Unlimited dekte de reiskosten waardoor zij 
aanwezig konden zijn in Utrecht en hier contacten konden 
leggen met een globaal netwerk van bloggers en web 
ontwikkelaars. 

Financiering: Press Freedom Consortium
Meer weten? herzimbabwe.co.zw

Multimediatraining in Armenië, Azerbeidzjan
en Georgië

In de tweede helft van 2012 organiseerde Free Press 
Unlimited een multimedia training  voor 24 jonge 
journalisten uit Armenië, Azerbeidzjan en Georgië. Het 
project ging in september van start met een training 
van een week in Tbilisi, Georgië. Tijdens deze training 
vormden de deelnemers  groepjes met één cursist uit 
elk land. Hun opdracht was om met foto-, video- en 
audiomateriaal een verhaal te produceren over een 
regionale kwestie die voor hen relevant is. De deelnemers 
werden intensief bijgestaan door een team van vier 
internationale trainers. Na de introductieweek gingen de 
deelnemers weer naar huis waar de training via internet 
voor nog eens drie maanden doorging. In de eerste 
week van december kwamen ze weer bij elkaar in Tbilisi 
om hun producties af te ronden en te presenteren. Vier 
producties werden beloond met een prijs. Het verhaal 
dat waarschijnlijk het meeste opviel was die van Nelli 
Shishmanyan. Het verhaal laat het dagelijks leven zien 
van een Armeense familie die leeft op de grens met 
Azerbeidzjan. 

Financiering: Ministerie van Buitenlands Zaken / 
MATRA 
Meer weten? https://www.freepressunlimited.org/
artikel/jonge-camjos-doorbreken-barrieres-roerige-
kaukasus
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In de turbulente Kaukasus staan mensen elkaar 
naar het leven, althans, dat denken we. Jonge 
journalisten uit Georgië, Armenië en Azerbeidzjaan 
bij elkaar brengen voor een gezamenlijke multimedia 
training lijkt dan ook een grote uitdaging. Maar 
is de relatie tussen mensen in dit voormalige 
Sovjet gebied wel zo bekoeld? Door het maken 
van gezamenlijke multimedia producties proberen 
jonge journalisten in samenwerking met Free Press 
Unlimited de in de regio heersende vooroordelen 
en het onderlinge wantrouwen te doorbreken. In 
de eerste week van december 2012 vond in de 
Georgische hoofdstad Tbilisi de afsluitende training 
plaats, in navolging van eerdere workshops in 
september.

‘Multimedia producties zijn moeilijk te
censureren door overheden’
‘We hadden totaal geen onderlinge culturele 
problemen. Het was heerlijk om met elkaar te werken. 
De samenwerking verliep uitstekend’, zegt een van de 
deelnemende journalisten na afloop van de afsluitende 
training. In september werd een multimedia training 
georganiseerd, waarbij er kleine groepjes van drie 
werden gevormd, elk bestaande uit een Georgische, 
een Armeense en Azerbeidjaanse deelnemer. Spannend, 
aangezien die landen al decennia verwikkeld zijn in een 
langdurig conflict. Elk groepje kreeg een thema, van 
‘activisme’, ‘frontlinie’ tot ‘tradities’. Binnen elk thema 
moest een verhaal worden verteld, gebruik makend van 
multimedia; video, foto en audio. Ze werden begeleid 
door uitstekende trainers als fotojournalist Onnik Krikorian 
en filmmaker Jack Janssen. ‘Alles bestaat tegenwoordig 
uit multimedia, het is allemaal gemixt. Met het oog op de 
toekomst is het belangrijk dat journalisten in de Kaukasus 
hier gebruik van maken. Daarom is de training zo nuttig’, 
zegt een deelnemer. ‘Bij multimedia producties heb je 
veel meer vrijheid, doordat overheden ze niet eenvoudig 
kunnen censureren. Er is vrije onderwerp keuze en je 
spreekt een nieuw publiek aan. Je voelt je vrij’, vertelt een 
jonge journalist enthousiast.

‘We moeten ons meer bewust worden
van elkaar’
‘Het is een kunst om mensen uit de Kaukasus te laten 
zien hoe de mensen net over de grens leven. We 
moeten ons meer bewust worden van elkaar’, vertelt een 
jonge Azerbeidzjaanse journalist. In december vond de 
afsluitende training plaats. De absolute uitblinker van 
de getoonde producties was ‘The Kingdom’, gemaakt 
door de Armeense Nelli Shishmanyan. Aan de hand 
van prachtige beelden laat ze het alledaagse leven van 
een Armeense familie zien, wonend in een dorp op een 
steenworp afstand van de Azerbeidjaanse grens. Ook 
de Georgische George Gogua viel op met zijn mooie 
productie over de Marneuli-regio waar Armeniërs en Azeri 
in vrede samenleven. ‘Het meest waardevolle van deze 
training is nog wel de grensoverschrijdende vriendschap 
die wij hieraan overgehouden hebben’, vertelt een van de 
jonge deelnemers. 

Jonge journalisten doorbreken
barrières in roerige Kaukasus
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Informatiestroom in Syrië

In 2012 begon Free Press Unlimited een nieuw project in 
Syrië. De afgelopen twee jaar  is het land in de greep van 
een bloedige burgeroorlog. De media was regelmatig 
doelwit van het regime van Assad. Dit gebeurde op 
verschillende manieren; fysieke aanvallen op journalisten 
en media-activisten, grootschalige internetblokkades en 
de verspreiding van verkeerde informatie via officiële 
overheidskanalen.  Het resultaat is een gebrek aan 
objectieve informatie over nieuwe ontwikkelingen in 
het land. Met dit nieuwe programma wil Free Press 
Unlimited dit gebrek aan nieuws opvullen, de veiligheid 
en beveiliging van lokale medewerkers van de pers 
vergroten en een begin maken met de ontwikkeling van 
professionele journalistiek in het land. 

Hiertoe implementeert Free Press Unlimited momenteel 
een tweefasen programma. In de eerste fase richtten we 
ons op de verbetering van de veiligheid en beveiliging 
van media-activisten, verslaggevers en andere bronnen 
van nieuws. Onze quick win acties concentreerden zich 
rond training, uitrusting en coaching zodat informatie-
verzamelaars als professionele journalisten aan de slag 
konden voor een gecentraliseerd nieuwsbureau. De 
tweede fase van het programma zal zich richten op de 
ontwikkeling van mediakanalen in Syrië en/of omringende 
landen. Op deze manier hoopt Free Press Unlimited meer 
Syriërs toegang te bieden tot betrouwbare informatie, 
trainingscapaciteit van lokale media te vergroten en 
bestaande informatieplatformen duurzamer te maken. 

In 2012 volgden meer dan 100 Syrische media-activisten 
training in het gebruik van fundamentele infor matie -
techno lo gieën en het bewerkstelligen van beveiligde 
digitale communicatie. Ook verworven ze multimedia 
vaardigheden en ontvingen ze diverse reportage hulp-
middelen. In combinatie met dit programma ging Free 
Press Unlimited een overeenkomst aan met Syrische 

partners om een online nieuwsbureau op te zetten. Ook 
hier was training een oonderdel van het programma. Het 
nieuwe nieuwsbureau gaat naar verwachting in de loop 
van 2013 dagelijks nieuws produceren. 

Een van grootste uitdagingen van dit project was om 
de geselecteerde trainers betrokken en toegewijd te 
houden aan het programma en de ethiek van objectieve 
journalistiek. De dagelijkse realiteit waar zij in leven is 
dat ze constant het risico lopen persoonlijk betrokken te 
raken bij het conflict in hun land. Free Press Unlimited zal 
deze ervaringen meenemen in het samenstellen van een 
toegewijd team en het betrekken alle partners binnen en 
buiten het conflictgebied. 

Financiering: Ministerie van Buitenlands Zaken / 
MATRA 

Reporters Respond
Over de hele wereld worden medewerkers van de pers 
geconfronteerd met toenemende repressie, geweld en 
intimidatie door autoriteiten van overheden, militie-
groepen en anderen die er alles aan doen om de waarheid 
verborgen te houden. Bedreigingen van hun persoonlijke 
veiligheid is voor journalisten die werken in repressieve 
gebieden en conflictregio´s helaas aan de orde van de dag. 

Om verslaggevers die zijn aangevallen weer in staat te 
stellen om hun belangrijke werk te hervatten heeft Free 
Press Unlimited in 2011 het Reporters Respond nood fonds 
in het leven geroepen. Dit fonds biedt direct ondersteuning 
aan onafhankelijke journalisten en media organisaties 
zodat ze na een tegenslag zo snel mogelijk weer aan het 
werk kunnen. Het fonds stelt geen voorwaarden aan de 
mediakanalen of dekkingsgebied van de ontvanger.

Free Press Unlimited ging door met het Reporters 
Respond noodfonds in 2012. Een groeiend aantal media-
professionals van overal ter wereld weten de weg te 
vinden naar het fonds. Het pilot project heeft zich verder 
ontwikkeld tot een gevestigd project en kan een succes 
genoemd worden. 

In 2012 keurde het fonds aanvragen goed uit: 
Azerbeidzjan, Burundi, Kameroen, Congo, Ethiopië, 
Georgië, Kosovo, Mali, Mauritanië, Palestijnse gebieden, 
Senegal, Somalië, Sudan, Syrië, Tadzjikistan, Turkije en 
Yemen. In totaal ontvingen 23 personen en 4 organisaties 
financiële steun van het reporters Respond noodfonds. 
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Naast fondsen voor individuele verslaggevers, hield Free 
Press Unlimited in het kader van dit programma ook de 
veiligheidssituatie in bepaalde regio’s intensiever in de 
gaten. En organiseerden we de eerste internationale 
veiligheidsworkshop in El Salvador. Dit event had als doel 
om uitwisseling van best practices tussen journalisten uit 
Mexico en Midden-Amerika te faciliteren. 

Verder organiseerde Free Press Unlimited drie trainingen 
op locatie:
•	 Een	veiligheids-	en	beveiligingstraining	voor	

televisieverslaggevers in Kazachstan;
•	 Een	multimedia	en	veiligheidstraining	in	Syrië	die	

gericht was op verslaggeving in conflictgebieden en  
het beschermen van je medewerkers en apparatuur;

•	 Een	training	die	gericht	was	op	veiligheid	en	online	
journalistiek voor een groep dappere bloggers in 
Ethiopië. Zij zijn de enige bron van onafhankelijk  
nieuws in het land.

Het reporters Respond fonds ontvangt een groot aantal 
aanvragen. Deze aanvragen komen echter niet altijd 
overeen met de opdracht van het fonds. Daarentegen zijn 
er ook gebieden waar nog helemaal geen aanvraag uit is 
voortgekomen maar waar het fonds ze wel had verwacht. 
Als reactie hierop zal Free Press Unlimited de opdracht 
van het fonds herevalueren, een evaluatie maken van de 
behoeften, een inventarisatie van regio’s maken en waar 
nodig meer bekendheid geven aan het fonds in gebieden 
waar mogelijke aanvragers zich bevinden.

Financiering: People Unlimited 4.1 alliantie
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Driedaagse veiligheidsworkshop voor journalisten in 
El Salvador, 1517 maart 2012

Geweld tegen journalisten en mediaprofessionals 
in Mexico en MiddenAmerika lijkt steeds gewoner 
te worden. En de moord op een journalist vanwege 
zijn of haar werk haalt vaak al niet eens meer het 
nieuws.

Gevaarlijke verslaggeving
Tegenwoordig worden veel persmedewerkers vermoord 
of bedreig als vergelding van reportages die zij maakten 
over Mexicaanse en Midden-Amerikaanse drugskartels. 
Reportages over de banden die er bestaan tussen 
de kartels en medewerkers van het lokale leger, de 
gevestigde politiek en de zakelijk elite zijn voorbeelden 
van een gevaarlijke onderwerpen.  Een ander extreem 
gevaarlijk onderwerp om als journalist te verslaan zijn 
geweld en intimidatie rond verkiezingen. Kritische 
verslaggevers, media en zelfs burgerjournalisten werken 
met de constante dreiging van geweld – zij het van hun 
lokale overheid, het leger, de politie, paramilitair of de 
georganiseerde misdaad.

Veiligheidsworkshop
Dat is waarom Free Press Unlimited in 2012 samenwerkte 
met Article 19 in Mexico en Midden-Amerika en de 
universiteit José Simeón Cañas uit El Salvador om deze 
dappere journalisten praktische ondersteuning te bieden 
in de vorm van een driedaagse workshop. De bijeenkomst 
werd gehouden in El Salvador van 15 tot 16 maart 2012.

De veiligheidsworkshop ontving financiële ondersteuning 
van de Nederlandse ambassade in Costa Rica, Friedrich-
Ebert-Stiftung Costa Rica en het Centre of Communication 
Competence for Latin America. 20 professionals  die 
werken voor nationale, provinciale en lokale media orga-
nisaties uit Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala 
en Mexico kwamen bij elkaar. De meeste van de aan-
wezigheden waren eens het slachtoffers geweest van 
geweld en intimidate tijdens hun werk.

Omgaan met geweld
Uit de workshop kwamen een aantal resultaten naar voren. 
De deelnemers leerden niet alleen nieuwe strategieën 
die hen helpt om te gaan met verschillende soorten 
van geweld en intimidatie, ze verworven ook kennis en 
vaardigheden op het gebied van veiligheid en beveiliging 
(waaronder digitale veiligheid, beschermen van 
persoonlijke veiligheid en het toezicht houden op online 
traceer baarheid). Daarnaast leidde het evenement tot de 
vorming van een nieuw netwerk van Midden-Amerikaanse 
en Mexicaanse journalisten die als doel heeft follow-ups 
met nieuwe initiatieven te organiseren en om kennis en 
ervaringen uit te blijven wisselen. 

Weinig steun en solidariteit
De bijeenkomst bracht ook enkele kwesties aan het 
licht die de slechte werkomstandigheden van kritische 
journalisten verergeren. Zo besteden lokale media-
organisaties en redactiekantoren onvoldoende aandacht 
aan maatregelen en procedures die bij kunnen dragen 
aan de veiligheid van hun medewerkers, ze bieden geen 
trainingen en onderwijs op dit gebied. Ten tweede voelen 
vakbonden en journalisten zich weinig solidair met hun 
collega-journalisten die onder grote druk werken. En tot 
slot krijgt de slechte toestand wat betreft persvrijheid 
en vrijheid van meningsuiting heel weinig aandacht 
in de internationale media. Er is weinig internationale 
ondersteuning voor lokale mediaprofessionals wiens 
levens in gevaar zijn vanwege hun werk.

Oproep om straffeloosheid een halt toe te roepen
Nadat een inventarisatie was gemaakt van de belangrijkste 
hindernissen voor kritische journalistiek in de regio, 
besloten de deelnemers het evenement af te sluiten met 
een oproep aan overheden om geweld tegen journalisten 
niet onbestraft te laten. Free Press Unlimited medewerkers 
ontwikkelen momenteel een solidariteitsnetwerk dat 
journalisten die werken onder grote druk concrete steun 
moet bieden. Deze steun wordt aangeboden in de vorm 
van trainingen, informatie en psychosociale ondersteuning 
zodat deze journalisten door kunnen gaan met hun 
belangrijke werk.

Wie beschermt kwetsbare
journalisten in MiddenAmerika?
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Bijlage 1: Lijst met afkortingen

AMJI  Moroccan Association for Investigative 
Journalists

ATB  Red ATB, een televisiezender in Bolivia
AVD  Audio-visual department
BIRN  Balkan Investigative Reporting Network
BNNRC  Bangladesh NGOs Network for Radio and 

Communication
BSJ  Baku School of Journalism
BuZA  Ministerie van Buitenlandse Zaken
CAC  Caucasus Authors’ Course
CBF  Centraal Bureau Fondsenwerving
CPDP  Continuous Professional Development Plan
CPI  Consumer price index
CPJ  Committee to Protect Journalists
CSAJ  Chisinau School of Advanced Journalism
DDR  Disarmament, demobilisation and 

reintegration
DRC  Democratische Republiek Congo
EC  Europese Commissie
EIDHR		 European	Instrument	for	Democracy	&	

Human Rights
EJC European Journalism Centre
FAIR  Forum for African Investigative Reporters
FARC  Revolutionary Armed Forces of Colombia
FARDC  Armed Forces of the Democratic Republic
  of the Congo
FEI-Congo  France Expertise Internationale
FRPC  Federation of Local Radio Stations in the 

Democratic Republic of the Congo
GARB  Georgian Association of Regional 

Broadcasters
GPA  Global Political Agreement in Zimbabwe
GPPAC  Global Partnership for the Prevention of 

Armed Conflict
ICT  Information Communications Technology
IDP  Internally displaced persons
IJC  International Journalism Centre
IMCK  Independent Media Centre Kurdistan
IMS  International Media Support

INC  Independent News Centre
IOM  International Organization for Migration
IUCN-NL  International Union for Conservation of 

Nature
KNN  Kids News Network
LGBT  Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
LNA  Learning needs assessment
MATRA  Programme for social transformation
MSF-II  Medefinancieringsstelsel van ministerie van 

Buitenlandse Zaken
NDI  National Democratic Institute
NED  National Endowment for Democracy
NEFEJ  Nepal Forum of Environmental Journalists
NGO  Niet-gouvernementele organisaties
NOS  Nederlandse Omroep Stichting
NPL  Nationale Postcode Loterij
NVJ  Nederlandse Vereniging van Journlaisten
OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs
OSCE  Organization for Security and Co-operation 

in Europe
PICA  Intelligent Programmes with Adolescents
PME&L		 Planning,	Monitoring,	Evaluation	&	Learning
PVT  Personeelsvertegenwoordiging
RAE  Roma, Ashkali and Egyptians
RFI  Radio France Internationale
RNTC  Radio Netherlands Training Centre
RTI  Right to Information Act
RTV  Radio en television
RvT  Raad van Toezicht
SABC  South African Broadcasting Corporation
SaH  Al Sawt al Hurr
SIB  Studentenvereniging voor Internationale 

Betrekkingen
SWN  Small World News
TNO  Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek
ToT  Training van Trainers
UMDF  Uganda Media Development Foundation
URPB  Union of Local Radio Stations in Bandundu, 

Democratic Republic of the Congo

Bijlagen
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VOP  Radio Voice of the People
WKN  World Kids News
ZACRAS  Zimbabwe Association of Community Radio 

Stations
ZAMCOM  Zambian Institute of Mass Communication
ZANU-PF  Zimbabwe African Union – Patriotic Front
ZBC  Zimbabwe Broadcasting Corporation
ZdG  Ziarul de Garda

Bijlage 2: Free Press Unlimited in de media

Algemeen

Magazine ‘Ik ben een nieuwsjunkie’
  februari 2012 – Oneworld Magazine

Internet ‘Postuum eerbetoon voor Hans Verploeg’
  6 maart 2012 – Nvj.nl

Internet ‘Kamer bezorgd over journalistieke 
onafhankelijkheid RNW’

  3 april 2012 – Rnw.nl
   
Krant ‘Vrijheidsfestival: Vrijheid geef je door’
  18 april 2012 – Zenderstreeknieuws ed. 

IJsselstein

Krant ‘Wereldomroep is er niet meer voor 
emigranten en soldaten’

  10 mei 2012 – Nederlands Dagblad

Krant ‘Peentjes zweten in “oorlogsgebied” 
Soesterberg’ 

  2 juni 2012 – AD Amersfoortse Courant

Internet ‘RA’s aangeklaagd voor misleiding 
kantonrechter’ 

  28-09-2012 – AccountancyNieuws.nl

Internet ‘Free Press Unlimited verhuisd’
  7 november 2012 – Villamedia.nl

Radio ‘Hoezo Armoede?’ Leon Willems de hele 
week te gast

  26 t/m 30 november 2012 – NVRC Lunch 
Radio 1

Radio ‘Een documentaire maken op het Tahrirplein’, 
  interview met Leon Willems en Karim Amer.
  14 december 2012 – NCRV Lunch Radio 1

Postcode Loterij Fonds voor Journalisten

Internet ‘Nationale Postcodeloterij deelt uit’
  10 februari 2012 – Villamedia.nl

Radio ‘Goed nieuws voor Free Press Unlimited’, 
Leon Willems te gast

  13 februari 2012 – NCRV Lunch Radio 1

Televisie ‘Koffietijd’, Ruth Kronenburg en Minka Nijhuis 
te gast

  16 maart 2012 – RTL 4

Internet ‘Free Press Unlimited ook het komende jaar 
beneficient van de Postcodeloterij’ 

  13 februari 2012 – Nederlandsmedianieuws.nl 

Dag van de persvrijheid

Krant ‘Dag van de Persvrijheid’ 
  28 april 2012 – Gooi- en Eemlander ed. 

Eemland

Krant ‘Verhalen die de krant niet in mogen’ (14x)
  28 april 2012 – Leidsch dagblad ed. Duinen 

en Bollenstreek, Leidsch dagblad ed. 
Rijnen Veenstreek, Leeuwarder Courant ed. 
Noord, Gooi- en Eemlander ed. Eemland, 
Noordhollands Dagblad ed. Alkmaarsche 
Courant, Noordhollands Dagblad ed. Dagblad 
Kennemerland, Noordhollands Dagblad ed. 
West Friesland, Noordhollands Dagblad ed. 
Enkhuizer Courant, Haarlems Daglad ed. 
Haarlemmermeer, Haarlemmer Dagblad ed. 
Haarlem, Gooi- en Eemlander ed. Gooi en 
Vechtstreek, Noordhollands Dagblad ed. 
Schager Courant, Leeuwarder Courant ed. 
Stad, Noordhollands Dagblad ed. Waterland, 
Noordhollands Dagblad ed.  Zaanstreek, 
IJmuider Courant.

Radio ‘Leon Willems over persvrijheid’
  3 mei 2012 – NCRV Lunch Radio 1

Internet ‘De methode van Poetin: explosie van 
meningen leidt niet per se tot meer    
vrijheid’ 

  3 mei 2012 – Denieuwereporter.nl

Krant ‘Onvertelde verhalen’
  3 mei 2012 – Trouw
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Krant ‘Latijns-Amerika gevaarlijk voor pers’ 
  3 mei 2012 – Trouw

Radio ‘Dag van de Persvrijheid’, Leon Willems en 
Cees Zoon te gast

  3 mei 2012 – Met het oog op morgen, Radio 1

Internet ‘Untold tales for World Press Freedom Day’
  3 mei 2012 – Rnw.nl/English

Krant ‘Onvertelde verhalen’
  4 mei 2012 – De Telegraaf

Krant ‘Lakmoesproef van de mensenrechten’
  4 mei 2012 – De Volkskrant

Internet ‘Internationale persvrijheid: ‘ik zie nog niet 
een vooruitgang’

  8 mei 2012 – Viceversaonline.nl

Conferentie El Salvador

Internet,  ‘De zwartste dag van de Nederlandse 
radio  journalistiek’
  17 maart 2012 – NOS Radio 1

Internet ‘Journalistieke klimaat in Midden-Amerika 
zorgwekkend: “het gaat hier helemaal de 
verkeerde kant op”’ 

  19 maart 2012 – Onjo.nl

Internet,  ‘Iedereen heeft het gemunt op journalisten 
magazine  in Midden-Amerika’ Cees Zoon
  8 april 2012 – De Groene Amsterdammer

Internet Protection Lab, internetveiligheid

Internet,  Dichtbij Nederland, Tom Keunen is te gast
Radio  9 april 2012 – NTR Dichtbij Nederland  

Radio 5

Internet ‘Internet Protection Lab gelanceerd’
  28 september 2012 –  

Informatieprofessional.nl

Kaukasus

Internet ‘Geuzenpenning voor Gregory Shvedov’
  15 februari 2012 – Villamedia.nl

Internet ‘Giving people of the Caucasus a voice’
  13 maart 2012 – Rnw.nl/English

Krant ‘Songfestival inzet imagostrijd’
  24 mei 2012 – Volkskrant

Internet,  ‘Donkere kant Azerbeidzjan songfestival’
krant  24 mei 2012 – Volkskrant

Krant ‘Voetbal, strijd en identiteit’
  31 mei 2012 – Groninger Gezinsbode

Krant ‘FK Stepanakert’
  27 juni 2012 – Parool

Radio ‘Joop Daalmeijer start uniek project’
  5 september 2012 – NTR Dichtbij Nederland 

Radio 5

Syrië

Internet ‘Hulp voor Syrische burgerjournalisten’
  8 maart 2012 – Villamedia.nl

Internet ‘Apparatuur voor Syrische burgerjournalisten’
  8 mei 2012 – Nieuwsbank.nl

Internet ‘Hulp voor Syrische burgerjournalisten’
  8 maart 2012 – Rtlnieuws.nl

Radio ‘Free Press Unlimited in actie voor 
informatievoorziening vanuit Syrië’ 

  9 maart 2012 – KRO Goedemorgen 
Nederland Radio 1

Radio ‘Overleven in Syrië’, Leon Willems te gast
  10 maart 2012 –  Tros Nieuwsshow Radio 1
  
TV, Internet ‘Moed en wanhoop in Syrië’ 
  Mede mogelijk gemaakt door Free Press 

Unlimited
  11 maart 2012 – Brandpunt KRO
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Sudan en ZuidSudan

Radio Café Grande, Hildebrand Bijleveld te gast
  3 juli 2012 – Grootnieuwsradio

Magazine ‘Goed bezig’, over Anne-Haaksman de 
Koster in Zuid-Sudan

  april 2012 – OneWorld Magazine

Krant ‘Soedan creëert hongersnood Nuba-volk’, 
door Hildebrand Bijleveld

  22 november 2012 – NRC Handelsblad

Krant ‘Niet alleen in Congo, ook hier is oorlog’ 
door Hildebrand Bijleveld

  22 november 2012 – NRC Next

Magazine,  ‘Alle schijnwerpers op Lotte van Elp’
internet  december 2012 – ViceVersa

Kids News Network

TV ‘Op bezoek bij het Nepalese Jeugdjournaal!’
  2 november 2012 – NTR School TV

TV ‘Nieuw jeugdjournaal in Nepal!’
  2 november 2012 – NOS Jeugdjournaal

Internet ‘Elk land een eigen jeugdjournaal’
  29 november 2012 – Kidsweek



92  |  Jaarverslag 2012

Bijlage 3: Medewerkers Free Press Unlimited

Bestuur
Leon Willems
Voorzitter (Director of Policy and Programmes)
Ruth Kronenburg
Bestuurslid (Director of Operations)

Management Team
Turan Ali
Journalism Initiatives Team Leader
Yvonne Pinxteren
Head of the financial department/Controller
Leon van den Boogerd
Media Development Team Leader
Wijnand van Velzen
Education and New Media Team Leader

Journalism Initiatives Team
Hildebrand Bijleveld
Jessica Gregson
Ian Mac William
Tag McEntegart
Elisabetta Plebani
*  Overige medewerkers blijven om  

veiligheidsredenen anoniem.

Radio Dabanga
Tamara Lunacek
*  Overige medewerkers blijven om  

veiligheidsredenen anoniem.

Media Development Team
Carlos Cortés
Dessi Damianova
Chermene Fisser
Nada Josimovic
Katja Michael
Petra Nederkoorn
Bram Truijen
Daan van Bree
Afke van Dijk

Education and New Media Team
Steven Assies
Ruken Baris
Joris van Duijne
Albana Shala
Niels ten Oever
Marinka Vukojevic

Internal organisation
Jacqueline Eckhardt-Gerritsen
Quality and Knowledge Coordinator
Tom Keunen
ICT Coordinator
Michael Pavicic
PME Officer for the Press Freedom 2.0 Alliance

Finance
Jaap de Bruijn
Abdel Malki
Gerhard Timmerman

Communication
Else Lenselink
Margit Kraak
Eva Oosterwegel
Janneke van Riel

Office Management
Rolien Boelens
Anne-Marie Kuiper
Marjolein Peters
Wendy Vandersluis
Anja van Rossum
Dina Zbeidy

Stagiaires
Corinne Cath
Laura de Ruiter
Daphne Dupont-Nivet
Peter Grol
Madina Kholmatova
Yuridia Montoya
Mathieu Peulen
Tomas Rys
Manouk Staal
Tan Tunali
Marcella van Beusekom
Annemijn van der Veer
Jolein van der Ven
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C: Financieel rapport

Balans per 31 december 2012

ACTIVA 31122012 31122011

Vaste activa

Verbouwing 156.429 0

Kantoorinventaris 73.777 30.131

Computers 2.853 1.604

Totaal vaste activa 233.059 31.735

Vlottende activa

Overlopende activa 32.684 50.571

Vorderingen 142.737 83.675

Voorschotten 115.821 27.429

Te ontvangen subsidies 770.805 735.200

Totaal vlottende activa 1.062.047 896.875

Liquide middelen

Nederland 4.603.898 4.059.239

Buitenland 29.630 133.172

Totaal liquide middelen 4.633.529 4.192.410

TOTAAL DER ACTIVA 5.928.634 5.121.021
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C: Financieel rapport

PASSIVA 31122012 31122011

Reserve en fondsen

Continuïteitsreserve 1.274.674 866.909

Bestemmingsreserve donateursprojecten 110 9.821

Veiligheidsfonds Reporters Respond 36.052 36.052

Bestemmingfonds afvloeiingsregeling 142.227 256.660

Totaal reserve en fondsen 1.453.063 1.169.441

Kortlopende schulden

Gereserveerd vakantiegeld 66.885 63.631

Reservering vakantiedagen 65.623 52.479

Belastingen en premies Sociale Verzekeringen 28.677 83.536

Schulden aan leveranciers 349.985 163.979

Overige schulden 269.881 244.740

Verplichtingen lopende projecten 1.283.395 744.020

Vooruitontvangen subsidies 2.411.125 2.599.194

Totaal kortlopende schulden 4.475.571 3.951.579

TOTAAL DER PASSIVA 5.928.634 5.121.021
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Staat van baten en lasten over 2012

BATEN 2012 Begroting 2011

Baten uit eigen fondsenwerving 1.443.396 1.155.000 1.572.957

Baten acties derden 893.741 1.240.000 538.670

Overheidssubsidies 11.063.822 9.122.221 8.925.803

Overige baten 94.503 10.000 40.066

TOTALE BATEN 13.495.462 11.527.221 11.077.495

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Programma mediaondersteuning 12.661.880 10.934.895 10.258.813

Besteed aan werving donaties

Kosten uit eigen fondsenwerving 69.491 45.039 98.290

Kosten werving van overheidssubsidies 183.358 142.655 42.975

252.849 187.694 141.265

Besteed aan beheer en administratie

Beheer en administratie 297.111 335.537 348.470

TOTAAL LASTEN 13.211.840 11.458.126 10.748.548

SALDO BATEN EN LASTEN 283.622 69.095 328.948

Bestemming van het saldo

Toegevoegd aan/onttrokken uit:

Continuïteitsreserve 407.765

Reserve donateursprojecten -9.711

Bestemmingsfonds afvloeiingsregeling -114.433

TOTAAL 283.622

2012 2011

Besteding doelstelling/totale baten 93,82% 92,61%

Besteding doelstelling/som der lasten 95,84% 95,44%

Kosten eigen fondsenwerving/inkomsten uit fondsenwerving 4,81% 5,59%

Beheer en administratie/som der lasten 2,25% 3,24%
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Kasstroomoverzicht

2012 2011

Operationale activiteiten

Saldo baten en lasten boekjaar 283.622 328.948

Afschrijvingen 22.772 18.469

Bruto kasstroom obv operationele activiteiten 306.393 347.417

Mutatie in vlottende activa -165.172 144.169

Mutatie in kortlopende schulden 523.991 582.773

Netto kasstroom obv operationele activiteiten 665.213 1.074.359

Investeringsactiviteiten

Mutatie vaste activa -224.095 -5.472

Verkregen reserves uit fusie 0 421.548

Vrijval voorziening 0 -15.000

Mutatie in liquide middelen 441.118 1.475.435

Liquide middelen per begin boekjaar 4.192.410 2.716.975

Liquide middelen per einde boekjaar 4.633.529 4.192.410

Mutatie in liquide middelen 441.118 1.475.435
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De inrichting van de jaarrekening is in overeen stem
ming met de gewijzigde Richtlijn 650 Verslaggeving 
Fondsenwervende instellingen, die per 1 januari 2011 
in werking is getreden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen  
de verkrijgingsprijs verminderd met de, op basis van  
de geschatte levensduur bepaalde, afschrijvingen. De 
 afschrij vingen bedragen voor computers 33,3%, voor  
de kantoorinventaris 20% en voor de verbouwing  
14,3% (7 jaar).

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaar-
heid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Verplichting lopende projecten
De verplichting lopende projecten is het saldo van 
daadwerkelijke met partnerorganisaties afgesloten 
contracten verminderd met de bevoorschotting aan  
deze partner organisaties.

Vooruitontvangen subsidies/Te ontvangen subsidies
Veel subsidies hebben een looptijd die de duur van een 
kalenderjaar te boven gaat. Het verschil tussen het door 
de subsidient in een boekjaar verstrekte voorschot en de 
in datzelfde boekjaar bestede projectgelden/gerealiseerde 

subsidiebaten wordt in de balans als subsidievoorschot 
verantwoord. Indien de gerealiseerde subsidiebaten 
hoger zijn dan het voorschot van de subsidient wordt een 
vordering in de balans verwerkt.

Overige activa en passiva
Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Subsidiebaten
Subsidiebaten worden toegerekend op basis van de  
gerealiseerde (in-)directe bestedingen aan de doelstelling 
binnen de in de subsidiebeschikking vastgelegde kaders.

Giften en donaties
De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van 
ontvangst. Er wordt derhalve geen rekening gehouden 
met vooruit ontvangen giften en donaties.

Kosten voor beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie voor de 
fondsenwerving en de verschillende doelstellingen zijn 
berekend op basis van toewijsbare fulltime eenheden  
per categorie. De overige niet toewijsbare personele 
kosten zijn verdeeld naar rato van de toewijsbare kosten.

Saldo baten en lasten
Het saldo wordt bepaald als het verschil van de aan  
het jaar toe te rekenen baten en de aanhet jaar toe te 
rekenen lasten.

Waarderingsgrondslagen
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Toelichting op de balans per 31 december 2012

ACTIVA

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering Totaal Kantoor 
inventaris

Computers Verbouwing

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde 256.008 189.369 66.639 0

Cumulatieve afschrijvingen -224.273 -159.238 -65.035  0

Boekwaarde begin boekjaar 31.735 30.131 1.604 0

Mutaties in boekjaar

Investeringen 224.095 61.832 3.950 158.313

Desinvesteringen 0 0 0 0

Afschrijvingen -22.772 -18.186 -2.701 -1.885

Saldo mutaties boekjaar 201.324 43.646 1.249 156.429

Stand ultimo boekjaar

Aanschafwaarde 480.103 251.201 70.589 158.313

Cumulatieve afschrijvingen tot en met boekjaar -247.045 -177.424 -67.736 -1.885

Boekwaarde ultimo boekjaar 233.059 73.777 2.853 156.429
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VLOTTENDE ACTIVA

Overlopende activa 31122012 31122011

Diverse borgstellingen 4.359 3.072

Overig vooruit betaald 28.324 47.499

TOTAAL 32.684 50.571

Vorderingen 31122012 31122011

Nog te factureren bedragen 5.303 0

Nog te ontvangen rente 66.432 34.008

Overige te ontvangen bedragen 71.002 49.667

TOTAAL 142.737 83.675

Voorschotten 31122012 31122011

Voorschotten medewerkers 4.371 145

Voorschotten externen 111.450 27.284

TOTAAL 115.821 27.429

Te ontvangen subsidies 31122012 31122011

Ministerie Buitenlandse Zaken - Sudan 72.665

Ministerie Buitenlandse Zaken - Syrië 4.375

FEI - Congo 1.469 100.414

Nationale Postcode Loterij 500.000 500.000

Anonieme donateurs kantoor Zuid-Soedan 122.983 22.760

Anonieme donateurs RDN / Tamazuj 11.859 0

DSO (via RNTC) 7.254 0

EU - RDN 119.292 0

Anonieme donateurs Radio Zamaneh 3.573 0

Diversen 0 39.362

TOTAAL 770.805 735.200
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LIQUIDE MIDDELEN

31122012 31122011

Nederland

Kas, euro 170 2.390

Kas, dollars 572 3.595

Kas, RDN 2.918 1.598

Bank RDN 2.249 2.063

Giro 381679 1.069 20.201

Giro 7676 38.162 26.452

ING deposito’s 0 2.000.000

ING spaarrekeningen 4.167.968 1.215.000

ING US$ 39.352 34.418

ING Bank 351.438 753.522

4.603.898 4.059.239

Buitenland

Kantoor Sudan 29.630 133.172

PASSIVA

Reserve en fondsen

Continuïteitsreserve 31122012 31122011

Stand per 1 januari 866.909 394.471

Dotatie ivm fusie 164.888

Dotatie/onttrekking aan reserve 407.765 307.549

Stand per 31 december 1.274.674 866.909

De dotatie in verband met de fusie, wordt toegelicht in de tekst bij het 
bestemmingsfonds afvloeiïngsregeling.
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Bestemmingsreserve donateursprojecten 31122012 31122011

Stand per 1 januari 9.821 24.474

Bijdragen donateurs 41.011 42.858

Wervingskosten fondsen en overheidssubsidies -51.912

Besteed aan doelstelling -50.721 -5.599

Stand per 31 december 110 9.821

Veiligheidsfonds Reporters Respond 31122012 31122011

Stand per 1 januari 36.052 0

Overgedragen fonds 0 40.706

Onttrekkingen 2011 0 -4.654

Stand per 31 december 36.052 36.052

In 1992 is de Stichting Veiligheidsfonds journalisten 
opgericht, gevestigd te Amsterdam. De Stichting had ten 
doel het verlenen van financiële steun aan journalisten 
waar ook ter wereld (of hun eventuele nabestaanden) 
die in moeilijkheden zijn geraakt door hun journalistieke 
beroepsuitoefening, het strijden voor persvrijheid en/of 
het recht op informatie van de burgers. Het beheer van  
de Stichting lag bij de Stichting Free Voice.   
   

Na de fusie is in overleg met het Stichtingsbestuur 
besloten het beheer van het fonds over te  dragen 
aan Free Press Unlimited. De Stichting is vervolgens 
opgeheven en het vermogen is met een bestemmings-
fonds overgedragen aan het Reporters Respond fonds  
van Free Press Unlimited. Aanspraak op het fonds kan 
alleen gedaan worden indien dit overeenkomstig de 
doelstelling geschiedt.  

Bestemmingsfonds afvloeiingsregeling 31122012 31122011

Stand per 1 januari 256.660 0

Dotatie fusiepartner 0 256.660

Afvloeiingskosten -114.433 0

Stand per 31 december 142.227 256.660
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Op 23 mei 2011 is een overeenkomst getekend tussen de 
Radio Nederland Wereldomroep (RNW) en de Stichting 
Press Now (welke rechtspersoon is opgegaan in Free 
Press Unlimited). Hierin is o.a. opgenomen dat Free Press 
Unlimited en RNW een vergaande samenwerking beogen, 
waarbij RNW haar RNTC-activiteiten met betrekking tot 
internationale ontwikkelingsprojecten wenst te laten 
uitvoeren door Free Press Unlimited.   
     
Onderdeel van de overeenkomst behelst uitbesteding 
van activiteiten, overdracht van een deel van het eigen 
vermogen van RNW, alsmede de indiensttreding van  
10 medewerkers bij Free Press Unlimited met behoud  
van opgebouwde dienstjaren. Aangezien er tegenover  
het in dienst nemen van de 10 medewerkers geen 
financiële dekking staat omdat de projectcontracten op 
naam van RNW blijven, is ter compensatie een bedrag 
ad Euro 421.548 aan Free Press Unlimited overgemaakt 
waarvan t/m 31 december 2012 Euro 256.660 gereser-
veerd dient te blijven met als bestemming ontslag ver-
goeding ex-medewerkers RNTC. Het resterende bedrag 
ad Euro 164.888 is bestemmingsvrij overgemaakt en 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve van Free Press 
Unlimited. 
    

De afvloeiingskosten van een 2 tal medewerkers zijn 
ten laste gebracht van dit fonds. Het resterende fonds 
zal per 1 januari 2013 toegevoegd worden aan de 
continuïteitsreserve.     
     
Beleid met betrekking tot het vrij besteedbaar vermogen 
    
Free Press Unlimited streeft ernaar een vrij besteedbaar 
vermogen aan te houden dat de Stichting in staat stelt aan 
haar verplichtingen te voldoen in geval van tegenvallende 
inkomsten. Het beleid is om de continuïteitsreserve 
op een niveau te brengen waardoor minimaal 1 jaar 
continuering van de organisatie mogelijk is.  
   
Het beleid van de Stichting is erop gericht om het 
vermogen te besteden in overeenstemming met de 
bestemming die daaraan is gegeven bij het ontstaan 
van de baten. Niet in het boekjaar bestede baten uit 
fondsenwerving worden derhalve separaat vermeld als 
reserve donateursprojecten. Indien de continuïteitsreserve 
lager is dan de door de Raad van Toezicht vastgestelde 
norm, kunnen ontvangen donaties tijdelijk worden 
gereserveerd om de continuiteitsreserve op peil te 
houden.     
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31122012 31122011

Gereserveerd vakantiegeld 66.885 63.631

Reservering vakantiedagen 65.623 52.479

Belastingen en premies Sociale Verzekeringen 28.677 83.536

Schulden aan leveranciers 349.985 163.979

Overige schulden 267.254 221.083

Pensioenpremie 2.627 23.656

Verplichtingen lopende projecten 1.283.395 744.020

TOTAAL 2.064.446 1.352.385

Nog te besteden resp. terug te betalen subsidies 31122012 31122011

Ministerie BuZA - Life Link Somalia 184.215 120.650

Ministerie Buitenlandse Zaken - MFS-II 948.362 957.844

Ministerie Buitenlandse Zaken - Wrapp 240.937

EIDHR - Somalië 23.353 169.974

Eurodonatiefonds 55.196 100.137

NED 19.858 2.984

Oxfam/Novib 6.709 37.912

Tides Foundation 140 15.285

NPL Lotery Funds 67.493 10.269

Deutsche Welle - EIDHR - Zimbabwe 1.884 5.446

Anonieme donateurs RDN 359.477

Adessium 10.770 81.781

Ambassade Khartoum 660.425 237.863

Ambassade Marokko 121.534 0

Ambassade Tbilisie 7.695 0

Ambassade Turkije 31.362 0

Ambassade Groot-Brittannië 22.535 0

Diversen 8.657 499.572

TOTAAL 2.411.125 2.599.194
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Er is een huurovereenkomst met Woonstichting Lieven  
de Key voor de huur van een bedrijfsruimte en 5 par-
keerplaatsen aan de Weesperstraat 3-5 te Amsterdam. 
De huurperiode loopt tot en met 30-09-2015. Na het 
ver strijken van deze periode, wordt de overeenkomst 
voortgezet voor een aansluitende periode van 3 jaar  
(01-10-2015 t/m 30-09-2018). Daarna wordt de 
overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden  
van telkens 5 jaar. De aanvangshuurprijs bedraagt  
Euro 140.327,20 per jaar.  Daarnaast dient maandelijks 
vooraf aan de huurder in voorschot Euro 3.100,51 
afgedragen te worden voor bijkomende leveringen en 
diensten (gas/electra/water/stookkosten/riool). 
Verder is er een huurvrije periode overeengekomen van  
in totaal vier maanden, welke gelijkelijk verdeeld wordt  
als huurkorting over de huurbetalingen in 2014 en 2015. 
    
Er is ten gunste van de Woonstichting Lieven de Key 
een garantiestelling afgegeven door de bank, (ten 
laste van een spaarrekening van Free Press Unlimited) 
voor een maximum bedrag ad Euro 44.383,33.  
 

Onderdeel van de MFS-II subsidiebeschikking is de 
eigen bijdrage verplichting van 25%. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft de mogelijkheid om de subsidie 
te verminderen indien niet aan deze voorwaarden wordt 
voldaan. Zoals uit het in de jaarrekening vermelde per-
centage blijkt voldoet Free Press Unlimited aan deze eis. 
     
De toegekende MFS-II subsidie is voorwaardelijk. Het 
Ministerie heeft zich het recht voorbehouden om jaarlijks 
een korting toe te passen op de toekenning. Free Press 
Unlimited heeft deze voorwaarde opgenomen in haar 
contract dat zij afsluit met haar partners.    
  
In 2009 is er door de Stichting Free Voice een operational 
lease contract afgesloten voor een multi-functionele 
printer/copier/scanner. De apparatuur is na de fusie, 
overgenomen door Free Press Unlimited. De looptijd van 
het contract bedraagt 6 jaar van 22 september 2009 tot 
21 september 2015. De huurprijs bedraagt Euro 269 per 
maand, onder naverrekening van meerverbruik.  
        
   

Niet uit de balans 
blijkende verplichtingen
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 2012 Begroting 2011

Bijdragen donateurs 41.011 75.000 42.858

Bijdrage Dag van de Persvrijheid 17.166 0 0

Subsidies tbv Radio Darfur Network 228.448 200.000 82.305

Subsidies tbv projecten kantoor Zuid-Soedan 535.309 0 428.171

Stichting Demokratie en Media tbv IMCK 0 0 50.000

Anonieme donor Radio Zamaneh 422.976 470.000 426.464

Stichting Doen 48.305 0 337.143

Adessium 71.011 60.000 69.247

NED - Turkije 21.333 0 0

Overige subsidies/acquisitie 57.837 350.000 136.768

1.443.396 1.155.000 1.572.957

Baten uit acties van derden 2012 Begroting 2011

Cordaid 244.821 150.000 24.884

Oxfam/Novib 31.203 0 0

Eurodonatiefonds 44.941 90.000 553

Nationale Postcodeloterij Fonds (projecten) 72.776 500.000 0

Nationale Postcodeloterij (NPL) - structureel 500.000 500.000 513.234

893.741 1.240.000 538.670
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Overheidssubsidies 2012 Begroting 2011

Ministerie Buitenlandse Zaken - MFS-II 8.108.323 5.956.224 6.913.077

Ministerie Buitenlandse Zaken - security training 1.845 0 21.930

Ministerie Buitenlandse Zaken - IMCK 4.369 0 0

Ministerie Buitenlandse Zaken - Somalië 11.127 0 0

Ministerie Buitenlandse Zaken - Wrapp 450.871 0 0

Ministerie Buitenlandse Zaken - Syrië 366.558 0 0

DSO / RNTC 535.027 430.033 367.031

PSO 27.653 0 3.392

Subsidies tbv Radio Darfur Network 782.383 0 0

European Commission incl. acquisitie 297.417 895.000 695.047

France Expertise Internationale (FEI) 22.123 138.000 160.356

Koninkrijk der Nederlanden - Khartoum 144.632 800.000 552.608

Koninkrijk der Nederlanden - Marokko 137.483 174.964 155.433

Koninkrijk der Nederlanden - Tunesië 24.274 28.000 5.930

Koninkrijk der Nederlanden - Georgië 92.429 0 0

Koninkrijk der Nederlanden - Groot-Brittannië 46.685 0 0

Koninkrijk der Nederlanden - El Salvador 7.815 0 0

Koninkrijk der Nederlanden - Turkije 2.808 0 0

Overig / acquisitie 0 700.000 50.998

11.063.822 9.122.221 8.925.803

Overige baten 2012 Begroting 2011

Overig 809 0 200

Rente 93.694 10.000 39.866

94.503 10.000 40.066

TOTAAL GENERAAL 13.495.462 11.527.221 11.077.495
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De gerealiseerde hogere inkomsten ten opzichte 
van de begroting zijn als volgt te verklaren:  
 
Baten uit eigen fondsenwerving    
Er zijn een groot aantal activiteiten ontwikkeld in Sudan, 
afwijkend aan voorgaande jaren is besloten om (vaak op 
eigen verzoek) niet langer de namen van de donateurs 
voor de projecten in Zuid-Soedan te vermelden, in de 
openbare jaarrekening.     
   
Baten uit acties van derden
De bij de Nationale Postcodeloterij ingediende aanvraag  
“New Horizons voor Journalists” is gehonoreerd voor Euro 
130.000 voor de periode 2012/2013.   
     
Overheidssubsidies 
Free Press Unlimited is penvoerder van de Press Freedom 
Consortium. De bedragen die haar alliantiepartners 
krijgen uit deze MFS-II beschikking, worden door Free 
Press Unlimited nooit meegenomen in haar begroting. 
In de jaarrekening is dit namelijk een + en - post. De 
verantwoording van de subsidie vindt gedetailleerd 
separaat plaats aan het Ministerie van BuZa. 
 
Overige baten
Door een actief liquiditeitenbeheer (overtollige rekening-
courant gelden gelijk wegzetten op een spaarrekening, 
zijn er meer rente-ontvangsten gegenereerd dan begroot. 
Rente opbrengsten op MFS gelden zijn direct terug-
gevloeid in de projecten.

Toelichting op de baten

Subsidies tbv projecten kantoor ZuidSoedan
Afwijkend aan voorgaand jaar is (veelal op verzoek van 
de betreffende donoren) besloten de donoren van de 
projecten van kantoor Zuid-Soedan maar ook van Radio 
Darfur Network (RDN) te anonimiseren.   
     

In 2012 zijn de o.a. de volgende projecten door diverse 
donoren gefinancierd:     
   
•	 Speak	Up:	English	language	Literacy	for	Young	South	

Sudanese.
•	 Let’s	talk	radio	network	tot	31-01-2012.	
•	 “Peace	education	to	promote	peaceful	co-existence	

and sensitise communities to the root cause of conflict 
and important Human Rights issues”.  
 

Anonieme donor Radio Zamaneh
Op 6 september 2010 heeft een anonieme donor bijna 
1 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor de activiteiten 
van Radio Zamaneh, voor een periode van 2 jaar. Het 
is een voorwaardelijke subsidie-toekenning, welke 
voorwaardelijkheid Free Press Unlimited in een contract 
heeft doorgezet naar Radio Zamaneh. De eindafrekening 
zal in januari 2013 plaatsvinden.   
 
Stichting Doen
Dit betreft het project Uzbekistan, die uit resterende 
gelden van het project “Giving voice to the voiceless” 
gefinancierd is. Het project is begin 2012 afgerond. 
De eindafrekening heeft in 2012 plaatsgevonden en is 
goedgekeurd door Stichting Doen.  
 
Adessium
Stichting Adessium heeft aan het voormalige Free Voice 
een financiële steun ad Euro 347.796 beschikbaar gesteld 
voor het project Kids News Network, voor de periode 
01-07-2009 tot en met 30-06-2012. De eindafrekening ad 
Euro 337.026 is in december 2012 verstuurd. De evaluatie 
van de eindafrekening zal in 2013 plaatsvinden.  
 
Cordaid       
Heeft voor Radio Tamazuj in 2012 Euro 196.859 
beschikbaar gesteld tot oktober 2013. Daarnaast mochten 
de resterende gelden beschikbaar gesteld door Cordaid 
voor het inmiddels afgeronde project Radio Referendum 
overgeheveld worden naar Radio Tamazuj.  
      

Verschillen verklaring 
van de baten
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Medefinancieringsstelsel MFSII 
Free Press Unlimited is penvoerder van de Press  
Freedom 2.0 alliantie.     
   
Daarnaast is Free Press Unlimited alliantiepartner in de 
volgende allianties:     
   
•	 People	Unlimited	4.1	-	penvoerder	Hivos	
•		 Freedom	for	fear	-	penvoerder	IKV/Pax	Christi	
•		Child	Rights	Alliance	-	penvoerder	Plan	Nederland	

      
Verder neemt Free Press Unlimited als samenwerkings-
partner van Warchild (penvoerder) deel in de  
conn@ct.now alliantie.     
   
De penvoerders dragen zorgen voor een uitgebreide 
aparte verantwoording richting het Ministerie. 

Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) / RNTC  
De doorberekende dienstverlening en algemene kosten 
aan het RNTC, vanwege de inzet van medewerkers van 
Free Press Unlmited voor de door DSO gefinancieerde 
projectactiviteiten, zijn in de jaarrekening (conform de 
richtlijn) onder de subsidiegever DSO verantwoord. 
Daarnaast zijn ook de niet door DSO gefinancieerde 
doorberekende dienstverlening aan het RNTC op 
deze regel verantwoord, daar deze projecten uit EU 
gelden, door FEI en respectievelijk door NUFFIC zijn 
gefinancieerd.      
  
Free Press Unlimited en Radio Nederland Wereldomroep 
hebben in het contract van 23 mei 2011 afgesproken dat 
Free Press Unlimited, de RNTC-activiteiten met betrekking 
tot internationale ontwikkelingsprojecten zal laten 
uitvoeren door Free Press Unlimited.   
     
Aan doorbelaste kosten op de projecten is een bedrag 
van circa Euro 535.000 in de jaarrekening verantwoord. 
       
Free Press Unlimited is bij de overgenomen activiteiten 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de overgedragen 
activiteiten, zijnde coördinatie, financiële administratie en 
logistiek.       
  
Free Press Unlimited staat er voor in dat de activiteiten 
kwalitatief en tijdig worden uitgevoerd als ook binnen de 
financiële kaders die daarvoor gesteld zijn op basis van 
een vooraf goedgekeurde begroting.    
     

Hierbij dient Free Press Unlimited jaarlijks verantwoording 
af te leggen over de besteding van de door haar 
ontvangen gelden.      
   
Gedurende het boekjaar heeft Free Press Unlimited 
maandelijks de bestedingen voor het RNTC programma 
doorbelast en besproken.     
    
      
France Expertise Internationale (FEI)   
FEI heeft voor de periode 01-12-2011 tot en met 30-11-
2012 een subsidie beschikbaar gesteld voor het project: 
“Rôles et relations des médias et société civile dans le 
Bas-Congo” ad Euro 199.808. De eindafrekening is eind 
december verzonden voor een bedrag ad Euro 181.297. 
       
European Commission   
Dit betreffen een drietal EIDHR subsidies:  
   bedrag 
  periode in Euro

•		Radio	Life	Link	Somalia		 2011-2012	 300.000	
•		Media	in	Zimbabwe	
 (Deutsche Welle) 2011-2013 110.624 
•		Radio	Darfur	Network	 2010-2012	 1.192.919	
 
Koninkrijk der Nederlanden  Khartoum 
De ambassade van Khartoum heeft de volgende 
subsidiebeschikkingen afgegeven ten behoeve van de 
activiteiten van Radio Darfur Network:   
     
•	 op	1	november	2008:	nummer	18591	ad	Euro	1.500.000.		
•	 op	11	augustus	2011:	nummer	23096	ad	Euro	1.692.641.	
       
Begin januari 2012 heeft Free Press Unlimited verant-
woor ding afgelegd aan de Ambassade over het laatste 
gedeelte van beschikking 18591.     
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Procentuele verhouding van de baten naar herkomst

EIGEN BIJDRAGE

Ministerie van Buitenlandse Zaken, MFS-II 8.108.323

Correctie alliantiepartners Press Freedom 2.0:

Mensen met een Missie -899.683

World Press Photo -425.123

European Partnership for Democracy -508.024

European Journalism Centre -636.464

5.639.029

Overige subsidies binnenland 1.030.224 11%

Overige subsidies buitenland 2.367.825 26%

Donaties particulieren 41.011 0%

Overige baten 93.694 1%

9.171.783 39%

De door Free Press Unlimited als penvoerder ontvangen 
gelden voor haar alliantie partners zijn bij de berekening 
van het eigen bijdrage percentage geëlimineerd.   
De eigen bijdrage is 39%, waarmee wordt voldaan aan  
de 25% norm.      
  

Verschillen verklaring van de lasten
Onderstaand een verklaring in hoofdlijnen van de 
verschillen tussen de werkelijke lasten en de begroting:
-  Free Press Unlimited kiest ervoor om als penvoerder 

niet de door haar aan haar alliantiepartners door te 
sluizen bedragen op te nemen in haar begroting. In de 
jaarrekening dienen deze bedragen wel aan de baten 
en lastenkant verantwoord te worden. Het gaat om een 
totaal bedrag ad Euro 2.469.294.

-  Fei Congo was nog voor de totale subsidie begroot; het 
project was inmiddels in 2011 gestart en in 2012 heeft 
alleen de laatste afronding plaatsgevonden. 

-  onder overige projecten is in de kolom begroting 2012 
ook een acquisitiepost ad 1,5 mln opgenomen. hiervan 
is ca. 6 ton niet binnengehaald.   
     



Jaarverslag 2012  |  111

LASTEN

Besteed aan de doelstelling (exclusief toegerekende kosten  
eigen organisatie) 2012 Budget 2011

MFS-II: Press Freedom 2.0 3.464.502 1.034.528 3.938.423

MFS-II: People Unlimited 4.1 1.179.956 1.377.000 1.092.110

MFS-II: Freedom from fear 308.129 333.200 331.721

MFS-II: Conn@ct.now 459.028 466.678 236.165

MFS-II: Child Right Alliance 1.019.742 797.611 220.032

6.431.356 4.009.017 5.818.451

Radio Zamaneh 390.812 447.500 452.351

KNN (excl. MFS-II) 72.041 0 63.246

Wrapp 358.246 0 0

Syrië 308.375 0 0

Turkije 17.067 0 20.739

Tunesie 23.747 0 0

FEI - Congo 14.160 128.340 158.096

Oxfam/Novib 31.203 0 0

Marokko 120.459 162.196 138.042

Georgie 74.729 0 0

Radio Referendum/Tamazuj 69.322 0 83.575

Diverse projecten Zuid-Soedan 456.235 250.000 364.186

Radio Life Link Somalia 221.526 169.064 181.817

Radio Darfur Network (RDN) 1.554.676 1.600.000 1.343.666

Postcodeloterij fonds 47.598 0 0

Eurodonatiefonds 44.941 90.000 0

Overige projecten 155.637 1.779.500 164.014

10.392.130 8.635.617 8.788.183

Toegerekende kosten eigen organisatie* 2.819.710 2.822.509 1.960.365

13.211.840 11.458.126 10.748.548

* inclusief bijzondere last: verhuizing (begroot 75.000, werkelijk 47.965)
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Bezoldiging Bestuur/Directie:

Naam/functie L.A.M.	Willems,	Director	Policy	&	Programmes

Dienstverband Onbepaald, fulltime, 38 uur per week, periode 01/01-31/12/12.

Bezoldiging Brutoloon 75.090

Vakantiegeld 6.007

Eindejaars uitkering, 13e/14e mnd 0

Variabel jaarinkomen 0

81.097

SV lasten (WG deel) 8.983

Belastbare verg./bijtellingen 0

Pensioenlasten (WG deel) 12.324

Overige beloningen op termijn 0

Totaal bezoldiging 2012 102.404

Totaal bezoldiging 2011 94.099

Naam/functie R.C.E. Kronenburg, Director of Operations

Dienstverband Bepaald, fulltime, 38 uur per week, periode 01/01-31/12/12.

Bezoldiging Brutoloon 68.984

Vakantiegeld 5.519

Eindejaars uitkering, 13e/14e mnd 0

Variabel jaarinkomen 0

74.503

SV lasten (WG deel) 8.983

Belastbare verg./bijtellingen 0

Pensioenlasten (WG deel) 11.129

Overige beloningen op termijn 0

Totaal bezoldiging 2012 94.616

Totaal bezoldiging 2011 (8 maanden) 57.328

Totale bezoldiging directie 2012 197.020

Totale bezoldiging directie 2011* 151.427

*De Director of Operations is in mei 2011 in dienst getreden.
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Het toezicht houdend orgaan heeft het bezoldigings-
beleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte 
van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het 
bezoldingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De 
laatste evaluatie was in november 2012.   
     

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

BESTEMMING Doel
stelling

Werving baten Beheer &  
administratie

 Totaal 
2012

Begroot
2012

 Totaal 
2011

Lasten Media 
onder

steuning

Eigen 
fondsen
werving

Werving 
subsidie van 

overheden

Subsidies 
partnerorganisaties/
eigen activiteiten 10.392.129 31.535 31.535 2.447 10.457.646 8.720.617 8.849.465

Personeelskosten 1.888.025 31.572 126.289 203.642 2.249.528 2.016.983 1.481.243

Huisvestingskosten 95.903 1.604 6.415 10.344 114.266 124.000 82.969

Bureaulasten 285.823 4.780 19.119 80.678 390.400 596.526 334.871

Totaal 12.661.880 69.491 183.358 297.111 13.211.840 11.458.126 10.748.548

PERCENTAGES 2012 2011

Besteding doelstelling / totale baten 93,82% 92,61%

Besteding doelstelling / som der lasten 95,84% 95,44%

Kosten eigen fondsenwerving / 
inkomsten eigen fondsenwerving 4,81% 3,59%

Kosten beheer en administratie /  
som der lasten 2,25% 3,24%

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de 
vaststelling van de beloning wordt de adviesregeling 
beloning directeuren Goede Doelen, conform reglement 
VFI, toegepast.      
  

Per ultimo 2012 zijn er 27,5 fte (2011: 26,5 fte) werkzaam 
op het hoofdkantoor in Amsterdam, in functies verdeeld 
over 15,4 programmacoördinatoren / project-officers,  
1 financieel medewerker, 1 controller, 1 office manager,  
2 directie secretaresses, 2,6 communicatie medewerkers  
en 2 directeuren. In 2012 hebben 13 personen een 
onbezoldigde stage gelopen bij Free Press Unlimited. 
Tevens zijn op het hoofdkantoor per ultimo 2012 voor 
de projecten Radio Dabanga en Radio Tamazuj 13,9 fte 

(2011: 11,5 fte) werkzaam. Daarnaast heeft 1 programma-
coördinator zijn standplaats in Colombia (representative 
Latin America) en zijn in kantoor Zuid-Sudan 2 fte’s 
gestationeerd. 

Leden van de Raad van Toezicht van Free Press Unlimited 
hebben geen bezoldiging voor hun werkzaamheden ont-
vangen, noch zijn aan hen of de bestuursleden leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt.
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Begroting 2013

BATEN Begroting 
2013

Jaarrekening 
2012

Begroting 
2012*

Baten uit eigen fondsenwerving 2.650.000 1.443.396 1.155.000

Baten acties derden 745.000 893.741 1.240.000

Overheidssubsidies 9.399.670 11.063.822 9.122.221

Overige baten 10.000 94.503 10.000

TOTALE BATEN 12.804.670 13.495.462 11.527.221

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Programma mediaondersteuning 12.111.188 12.661.880 10.934.895

Besteed aan werving donaties

Kosten uit eigen fondsenwerving 105.776 69.491 45.039

Kosten werving van overheidssubsidies 246.812 183.358 142.655

352.588 252.849 187.694

Besteed aan beheer en administratie

Beheer en administratie 311.866 297.111 335.537

TOTALE LASTEN 12.775.642 13.211.840 11.458.126

SALDO BATEN EN LASTEN 29.028 283.622 69.095

*  De totale batenverdeling over de 4 categorieën is gewijzigd ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2012, door misinterpretaties in de  
begroting ten aanzien van in welke categorie een donor verantwoord behoord te worden.     
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Free Press Unlimited te Amsterdam.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Free Press Unlimited te Amsterdam gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”. Het bestuur 
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang 
bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant 
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel 
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor 
ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van 
Free Press Unlimited te Amsterdam per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”.

Amsterdam,	12	april	2013		 Dubois	&	Co.	Registeraccountants
  Origineel getekend door: G. Visser
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