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April 2017 
 
 
1. Missie en Doelstellingen 
 
Stichting Democratie en Media verleent financiële steun door het verstrekken van 
subsidies aan organisaties en projecten die bijdragen aan de verwezenlijking van 
haar doelstelling, missie, pijlers en prioriteiten. 
 
Stichting Democratie en Media heeft als statutaire doelstelling om totalitaire 
verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven te bestrijden, te ijveren 
voor een daadkrachtige democratie en voor pluriforme, opiniërende media. Deze 
doelstelling is geworteld in de ontstaansgeschiedenis van Stichting Democratie en 
Media, opgericht in 1944 door de oprichters van het illegale Het Parool. 
 
Deze doelstelling vertaalt zich anno 2017 in een missie om te investeren in 
onafhankelijke, kritische media en een sterke, integere democratische rechtstaat. 
Stichting Democratie en Media doet dit onder andere door financiële steun te 
verlenen aan organisaties, projecten en andersoortige initiatieven die deze missie 
uitdragen. Indien gewenst geeft de stichting (extern) organisatorisch advies en/of 
brengt verschillende initiatieven met elkaar in verbinding.  
 
 
2. Pijlers 
 
De twee kernelementen uit de huidige missie zijn uitgewerkt in vijf pijlers. Onder het 
kernelement onafhankelijke, kritische media vallen de pijlers (i) waarheidsvinding en 
(ii) media-innovatie. Onder het kernelement sterke, integere democratische 
rechtsstaat vallen de pijlers (iii) fundamentele rechten en vrijheden, (iv) 
daadkrachtige democratie, en (v) ge- en herdenken. 
 
(i) Waarheidsvinding 
Een goed geïnformeerde maatschappij is een basisvoorwaarde voor een goed 
functionerende democratie. De media hebben dan ook een cruciale functie als 
waakhond van de rechtsstaat. Onder druk van een veranderend journalistiek 
landschap, inclusief een afnemende spanningsboog van (online) 
nieuwsconsumenten en slinkende redactiebudgetten, is er steeds minder ruimte 
voor onafhankelijke, kritische (onderzoeks)journalistiek. Tegelijkertijd is de noodzaak 
voor het vinden en controleren van feiten cruciaal in een samenleving die in 
permanente staat van (financiële/euro/vluchtelingen) ‘crisis’ lijkt te verkeren. 



	
	
	

	

	

	

	

	 	

2	

Bovendien wordt onze geglobaliseerde wereld voor een groot deel geregeerd door 
de economische belangen van grote internationale bedrijven. 
 
Stichting Democratie en Media ondersteunt (journalistieke) initiatieven die zich 
richten op het onthullen van verborgen zaken die relevant zijn voor het publieke 
belang. Dat kunnen zaken zijn die door personen, (democratische) instituties of 
bedrijven in een positie van macht bewust zijn achter gehouden, maar ook zaken die 
onbewust verborgen zijn gebleven in een chaotische massa van feiten, 
omstandigheden en tegenstrijdige informatie. 
 
Binnen de pijler waarheidsvinding verleent Stichting Democratie en Media prioriteit 
aan (onderzoeks)journalistieke initiatieven die als doel hebben om bedreigingen van 
onze fundamentele rechten af te wenden of weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld 
door aandacht te geven aan de oorzaken van dergelijke bedreigingen, mogelijke 
gevaren te agenderen of een bijdrage te leveren aan de formulering van 
oplossingen. 
 
(ii) Media-innovatie 
Recente digitale en andere technologische ontwikkelingen bieden veel 
innovatiekansen op het gebied van media en journalistiek. Dankzij de 
mogelijkheden van het internet komen overal ter wereld nieuws- en 
informatievoorzieningen tot bloei, worden talloze, diverse journalistieke platforms 
opgericht en worden er nieuwe bedrijfs- en distributiemodellen ontwikkeld. Er 
worden meer mogelijkheden geboden voor aansprekende nieuwe methodes en 
vormen van journalistiek, zoals datajournalistiek, burgerjournalistiek, verhalende 
journalistiek en podcasts. Het potentiële bereik van journalistiek is veel groter dan 
voorheen; steeds meer diverse stemmen kunnen zich beter laten horen en het is 
makkelijker geworden om de macht te controleren dan wel uit te dagen.   
 
Het journalistieke landschap staat door deze ontwikkelingen echter ook voor grote 
uitdagingen. Traditionele media- en nieuwsredacties zien hun verdienmodel 
veranderen als gevolg van slinkende leden- en lezersaantallen. Hierbij spelen ook de 
toenemende concentratie van media-eigenaarschap in handen van een kleine groep 
corporaties en de opschaling van nieuwsfuncties van internetgiganten als Facebook 
en Google een rol. Niet alleen verdienmodellen, maar ook de kwaliteit en 
onafhankelijkheid van journalistieke producties komen hierdoor in het gedrang.  
 
De machtsconcentratie van (online) mediagiganten heeft aanzienlijke gevolgen voor 
de pluriformiteit in de nieuwsvoorziening en meningsvorming van gebruikers. In een 
omgeving waar algoritmen ervoor zorgen dat gebruikers vooral meer lezen van wat 
aanbieders als Facebook en Google dénken dat zij willen lezen, wordt op 
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onzichtbare wijze een versie van de wereld gepresenteerd die de al bestaande 
overtuigingen van gebruikers bevestigd, in plaats van ter discussie stelt. 
 
Binnen de pijler media-innovatie verleent Stichting Democratie en Media prioriteit 
aan initiatieven die: 

a) Innovatieve bedrijfs- en distributiemodellen ontwikkelen die 
mediaorganisaties dienen in de speurtocht naar de waarheid en het 
controleren van de macht; 

b) zich bezighouden met het onderzoeken van en/of vinden van een antwoord 
op (nieuwe) machtsdynamieken binnen het medialandschap; 

c) middels innovatieve journalistieke vormen een publiek aan zich weten te 
binden voor verhalen die inhoudelijk aansluiten bij de doelstelling, missie, 
pijlers en prioriteiten van Stichting Democratie en Media (denk aan 
constructieve journalistiek, verhalende journalistiek). 

 
(iii) Fundamentele rechten en vrijheden 
In een sterke, integere democratische rechtsstaat wordt de relatie tussen burgers en 
de (bestuurlijke en politieke) macht bepaald door grondrechten. Net als de relatie 
tussen burgers en bedrijven én tussen burgers onderling. Wanneer deze 
grondrechten geschonden dreigen te worden, bestaat er de mogelijkheid om de 
gelding van die grondrechten via de rechter toch door te zetten. De rechtsstaat 
vormt het fundament van een vitale democratie. Het biedt kaders voor een 
samenleving waarin ieder mens werkelijk vrij en gelijkwaardig is. Het is noodzakelijk 
dat de overheid zonder onderscheid discriminatoir en racistisch gedrag bestrijdt. De 
overheid kan dit echter niet alleen: in een sterke democratische rechtstaat dragen 
overheden, non-gouvernementele organisaties, bedrijven én burgers ieder vanuit 
hun eigen rol gezamenlijk bij aan het bevorderen van wederzijds respect en 
eerbiediging van de rechtsstaat. 
 
In de praktijk blijkt de rechtsstaat kwetsbaar. De bescherming van grondrechten 
komt, bijvoorbeeld door uitlatingen van politici of bestuurders, te vaak in het 
gedrang. Grondrechten delven te vaak het onderspit, zoals in actuele discussies 
over de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers of verregaande (door de 
overheid geformuleerde) veiligheidsmaatregelen die inbreuk maken op de privacy 
van burgers. Daarnaast blijken fundamentele rechten en vrijheden ook binnen de 
samenleving zelf niet altijd even secuur te worden gehandhaafd door bedrijven en 
instellingen. 
 
Stichting Democratie en Media financiert projecten en organisaties die het falen van 
de rechtsstaat blootleggen en inzichtelijk maken. Ook worden initiatieven 
ondersteunt die de kwaliteit van de rechtsstaat weten te waarborgen door – waar 
nodig – tegenkracht te bieden aan politiek, bestuur en bedrijfsleven. Stichting 
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Democratie en Media financiert eveneens projecten en organisaties die de naleving 
van fundamentele rechten binnen de samenleving beschermen en bevorderen, net 
als initiatieven die willekeur in de rechtsstatelijke en maatschappelijke naleving van 
deze rechten aankaarten en tegengaan.  
 
Binnen de pijler fundamentele rechten en vrijheden verleent Stichting Democratie 
en Media prioriteit aan initiatieven met een focus op: 

a) de vrijheid van meningsuiting, oftewel het recht om, binnen de kaders van de 
wet, in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te 
kunnen uiten; 

b) het verbod op discriminatie/racisme dan wel het (on)bewust ongelijk 
behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (vermeende) 
persoonlijke groepskenmerken; 

c) het recht op respect voor eenieders privé-, familie- en gezinsleven, woning en 
correspondentie in het algemeen en digitale privacy in het bijzonder. 

 
(iv) Daadkrachtige democratie 
Het vertrouwen van burgers in democratische instituties en politieke en bestuurlijke 
elites die hen vertegenwoordigen is te laag. Terwijl burgers steeds kritischer en 
mondiger worden, zowel on- als offline, is de democratische praktijk gereduceerd 
tot één formele volksraadpleging per vier jaar, sporadisch aangevuld met de optie 
tot een ja- of nee-stem in een referendum. Hoewel het digitale tijdperk veel 
mogelijkheden biedt om burgers te raadplegen en te informeren, ervaren velen toch 
te weinig inzicht te hebben in, en invloed te hebben op de beslissingen en het 
beleid dat hun leven beïnvloedt.  Ondertussen bloeien vele kleinschalige initiatieven 
op waar ‘de grote politiek’ vaak onvoldoende mee kan of wil doen. 
 
De roep om een daadkrachtige democratie komt niet alleen voort uit de lokale 
context. Juist ook binnen het internationale neoliberale systeem ontbreekt het aan 
inspraak en betrokkenheid. Burgers hebben niet of nauwelijks inzicht in, of invloed 
op, internationale belangen van en afspraken tussen overheden, bedrijven en 
maatschappelijke instanties. Dit terwijl deze vaak aanzienlijke gevolgen hebben voor 
de kwaliteit van de democratische rechtsstaat. Voorbeelden hiervan zijn 
internationale afspraken over betrokkenheid bij oorlogen of gewapende conflicten, 
het bestrijden van terrorisme of het waarborgen van privacy. Cruciaal voor het 
vertrouwen in de democratie en de kwaliteit van de rechtsstaat is dan ook de 
integriteit van handelen door bestuur en politiek, bedrijven en maatschappelijke 
instanties. Instituties in een machtpositie dienen hun rol te vervullen in lijn met de 
grondrechten en binnen de kaders van de rechtsstaat. De stichting ondersteunt 
daarom projecten en organisaties die ijveren voor een inclusieve en vitale 
democratie. 
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Stichting Democratie en Media verleent prioriteit aan initiatieven die: 
a) opnieuw vormgeven aan een inclusieve democratische praktijk (participatie 

en representatie), op een manier die past bij deze digitale tijd van 
geïnformeerde burgers met diverse achtergronden. 
Stichting Democratie en Media hecht daarbij bijzonder aan de insluiting van 
stemmen die niet of onvoldoende worden gerepresenteerd of erkend. Dit 
omdat de ervaring van gebrek aan invloed, participatie en representatie 
sterker is voor minderheden in een democratisch model dat sterk leunt op de 
consensus van een meerderheid; 

b) bijdragen aan het vergroten van toerekenbaarheid van overheden, bedrijven 
en maatschappelijke instanties, bijvoorbeeld door transparantie en 
toegankelijkheid te bevorderen. 

 
(v) Ge- en herdenken 
De statuten en daaruit voortvloeiende doelstellingen van Stichting Democratie en 
Media zijn opgesteld met in gedachten dat de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog nooit meer mogen voorkomen. Om deze reden steunt Stichting 
Democratie en Media projecten die in de basis strijden tegen alle totalitaire 
verschijnselen, en projecten die strijden voor gelijkheid en persoonlijke vrijheid. 
Daarnaast erkent de stichting ook het belang van het herdenken en gedenken van 
gebeurtenissen en periodes waarin vrijheid en gelijkheid ontbraken, binnen en/of 
mede door toedoen van Nederland. Daarbij richt Stichting Democratie en Media 
zich gezien haar ontstaansgeschiedenis specifiek (maar niet alleen) op de Tweede 
Wereldoorlog. Door het langzaam verdwijnen van de generatie die deze periode 
heeft meegemaakt, wordt het steeds lastiger om de nagedachtenis aan deze oorlog 
voor het grote publiek levend en relevant te houden. Terwijl de waarden 
democratie, vrijheid en gelijkheid kwetsbaar zijn en nooit als vanzelfsprekend 
beschouwd mogen worden.  
 
Stichting Democratie en Media ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan 
het relevant maken, houden en verlevendigen van gebeurtenissen uit het verleden 
voor een grote, diverse groep. Altijd met een directe en inhoudelijke link naar het 
heden. 
 
Binnen de pijler ge- en herdenken verleent Stichting Democratie en Media prioriteit 
aan initiatieven die stilstaan bij: 

a) de geschiedenis van verzetskrant Het Parool; 
b) gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog; 
c) de geschiedenis van de Nederlandse slavernij en het koloniale verleden van 

Nederland; 
d) verzet tegen een totalitair bewind in algemene zin. 
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3. Geografische reikwijdte 
Projecten en organisaties met een duidelijke meerwaarde binnen Nederland hebben 
voorrang. Binnen Nederland hebben projecten met een internationale en/of 
landelijke uitstraling de voorkeur, evenals lokale projecten die deel uitmaken van 
een bredere veranderingsstrategie. Aanvragen voor projecten buiten Nederland 
worden alleen bij uitzondering gehonoreerd. Buiten Nederland beperken wij ons tot 
organisaties die gevestigd zijn in de 47 landen van de Raad van Europa. Projecten in 
landen waar persvrijheid en/of de democratische rechtstaat onder druk staat, krijgen 
daarbij voorrang. 


