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Voorwoord

het Media Development Investment Fund duurzame 
financiële en technische steun kon bieden aan onaf-
hankelijke media daar waar persvrijheid onder druk 
staat. Trots waren we aanwezig bij de vierde uitrei-
king van de mede door SDM geïnitieerde European 
Press Prize en waar mogelijk ook bij iedere boeklan-
cering, festivalopening, debatserie en documentaire 
die in première ging.

Eind 2016 ging SDM een samenwerkingsverband 
aan met Open Society Foundations om initiatieven 
die moslimdiscriminatie in de Nederlandse samen-
leving tegengaan gericht te ondersteunen. In de 
loop van 2017 zal dit programma verder worden 
uitgewerkt en zullen de eerste resultaten zichtbaar 
worden. Daarnaast brachten we in oktober in Turijn 
verschillende internationale fondsen en toonaange-
vende personen uit de media-industrie samen om 
met elkaar te spreken over hoe onafhankelijke  
journalistiek en media kunnen worden versterkt.  
Dit gesprek wordt in 2017 voortgezet. 

Bovenal zal SDM het komende jaar haar functie als 
idealistische en betrokken aandeelhouder van ver-
schillende mediabedrijven voortzetten en doorgaan 
met het financieren van initiatieven en organisaties 
met dezelfde doelstellingen. De waarde van wat wij 
doen zit in de duurzame investering in mensen en 
organisaties die zich met oneindig veel energie, door-
zettingsvermogen en soms ook moed inzetten voor 
onafhankelijke, kritische journalistiek en een inclusieve 
democratische rechtsstaat. Naast een document om 
te informeren, inspireren en activeren is dit jaarverslag 
ook - en vooral - een eerbetoon aan hen.

Nienke Venema, 
directeur-bestuurder 

2016 was voor Stichting Democratie en Media 
(SDM) een intensief, dynamisch en productief 
jaar. We financierden meer dan honderd grote 
en kleinere projecten en ontplooiden nieuwe 
activiteiten. In vergelijking met eerdere jaren 
heeft SDM meer een aanjagersfunctie op zich 
genomen. Door een thematische oproep tot aan-
vragen om diversiteit in media te bevorderen en 
gerichte ondersteuning van initiatieven om jon-
geren naar de stembus te krijgen, wisten steeds 
meer mensen met diverse achtergronden ons te 
vinden. Het resultaat hiervan is deels zichtbaar in 
dit verslag en zal zich vanaf 2017 nog duidelijker 
gaan uiten in de toekenningen. 

Op politiek en maatschappelijk vlak was 2016 
voor SDM in meerdere opzichten zorgelijk. 
Hoewel technologische ontwikkelingen veel 
kansen bieden, zetten de consequenties van 
de digitale disruptie voor journalistieke verdien-
modellen en de machtsdynamiek in het media-
landschap onverminderd door. Daarnaast werd 
democratisch verworven macht in toenemende 
mate gebruikt om de rechtsstaat in te perken. 
Ook in Nederland zijn steeds meer partijen en 
groepen bereid om onder de noemer van het 
beschermen van onze demo cratische rechtsstaat 
diezelfde rechtsstaat te ondermijnen. Zij vormen 
een bedreiging voor de fundamentele vrijheden 
van onze samenleving. Door een triumviraat van 
kritische juristen, journalisten en activisten uit het 
maatschappelijk middenveld te ondersteunen, 
biedt SDM tegenkracht aan deze ontwikkelingen.

Met overtuiging maakten we mogelijk dat 
het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten kon verkennen wat de moge-
lijkheden zijn voor strategisch procederen in 
Nederland, Airwars kon starten met het monito-
ren van Nederlandse en Belgische luchtaanval-
len op Irak, Syrië en Libië, De Coöperatie kon 
experimenteren met een collectieve uitgeverij 
voor, door en van freelancejournalisten en dat 
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Geschiedenis 
Stichting Democratie en Media (SDM) is de 
opvolger van Stichting Het Parool, dat in 1944 
werd opgericht door de initiatoren van de illegale 
verzetskrant Het Parool. Na de verzelfstandiging 
van het naoorlogse dagblad in 2003, veranderde 
Stichting Het Parool haar naam in Stichting 
Democratie en Media (SDM).  

Statutaire doelstellingen 
De statutaire doelstellingen van SDM luiden: 
het beïnvloeden van de openbare mening in 
Nederland en waar mogelijk daarbuiten in de 
geest van de denkbeelden die zijn voorgestaan  
in het tijdens de Duitse bezetting in Nederland 
verschenen illegale blad Het Parool; het bevor-
deren van pluriforme opiniërende media in een 
democratisch staatsbestel; het steunen van de 
nagelaten betrekkingen van hen, die op grond 
van hun medewerking aan het illegale blad Het 
Parool, van het leven zijn beroofd of anderszins 
zijn getroffen. 

Haar doelstellingen vervult SDM voornamelijk 
door haar rol als aandeelhouder in verschillende 
mediaorganisaties; haar activiteiten als finan-
cier van kleine en grotere maatschappelijke en 
journalistieke projecten en organisaties; door het 
organiseren van de jaarlijkse herdenking van 
medewerkers van het illegale Parool op 5 februari 
in Zandvoort en Overveen.

Aandelen en beleggingen 
SDM is een onafhankelijke stichting met 
eigen vermogen. Het grootste deel hiervan is 
geïnvesteerd in mediabedrijven, namelijk De 
Persgroep Nederland, MediaHuis Nederland en 
De Correspondent. In geen van de gevallen is 
het percentage aandelen doorslaggevend. In 
De Persgroep Nederland en De Correspondent 
heeft SDM naast preferente aandelen een 

Stichting Democratie en Media 

prioriteitsaandeel, waarmee de onafhankelijk-
heid en identiteit van de titels worden bewaakt. 
Bij de vastlegging van de governance is verder 
bepaald dat SDM een van de leden van de raad 
van commissarissen van De Persgroep Nederland 
voordraagt. Bij MediaHuis Nederland draagt SDM 
samen met co-financier Vereniging Veronica de 
voorzitter van de Raad van Commissarissen voor.

Het overige deel van het vermogen wordt duur-
zaam belegd bij ASN Vermogensbeheer en 
Triodos MeesPierson Sustainable Investment. 
Met de kapitaalopbrengsten uit deze beleggingen 
investeert SDM in initiatieven die haar doelstellin-
gen bevorderen.

Subsidies 
SDM streeft in al haar werkzaamheden naar een 
dynamische, democratische en open samenleving 
waarin de regels en waarden van de rechtsstaat 
worden hooggehouden door bestuurders, bedrij-
ven en burgers. Hiervoor is een goed geïnfor-
meerde, betrokken en actieve maatschappij een 
randvoorwaarde, evenals onafhankelijke, kritische 
journalisten die de macht controleren, propaganda 
ontmantelen en misstanden onthullen. 

SDM biedt daarom financiering en andersoortige 
ondersteuning aan initiatieven die kritische, onaf-
hankelijke journalistiek bevorderen, een sterke, 
integere democratische rechtsstaat nastreven én 
bijdragen aan de onderlinge samenhang tussen 
beiden. Ook investeert zij in projecten die inclusi-
viteit en diversiteit bevorderen. 

Om deze visie in de praktijk te brengen zijn twee 
doelstellingen geformuleerd, die uitgewerkt zijn in 
vijf pijlers. De initiatieven en organisaties die SDM 
steunt, dragen allen bij aan één of meerdere van 
deze doelstellingen en pijlers.
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Het vertrouwen in de democratie is 
laag. Burgers hebben nauwelijks 
inspraak op afspraken die over-
heden, bedrijven en organisaties 
onderling en met elkaar maken. 
Dit terwijl deze beslissingen vaak 
verregaande gevolgen hebben voor 
de kwaliteit van de democratische 
rechtsstaat en de levens van haar 
inwoners. 

Het is van belang dat mensen uit 
alle hoeken van de samenleving 
zeggenschap hebben over het 
beleid dat hun leven beïnvloedt. 
SDM ondersteunt daarom initia-
tieven die een inclusieve en daad-
krachtige democratie bevorderen.

Gezien haar ontstaansgeschiedenis, 
hecht SDM waarde aan het ge- en 
herdenken van periodes uit de 
(Nederlandse) geschiedenis waarin 
fundamentele rechten geschonden 
werden. Tijden waarin vrijheid en 
gelijkheid ontbraken. 

Om zichtbaarheid te geven aan 
totalitaire tendensen en te voorkomen 
dat de rechtsstaat opnieuw onder 
druk komt te staan, is het belangrijk 
om lessen te leren uit het verleden en 
deze te vertalen naar het heden.

Daarom steunt SDM initiatieven die 
een bijdrage leveren aan het relevant 
maken en houden van gebeurtenis-
sen uit het verleden waarbij funda-
mentele rechten en vrijheden in het 
geding waren. Altijd met een link naar 
het heden. 

Pijler 2:  
Daadkrachtige  
democratie 

Pijler 3:  
Ge- en herdenken 

In een gezonde rechtsstaat staan 
vrijheid, gelijkheid en rechtszeker-
heid centraal. Burgers genieten 
bescherming van hun rechten 
tegen medeburgers en tegen de 
overheid. Iedereen heeft funda-
mentele rechten en vrijheden.

Deze rechten en vrijheden worden 
niet altijd even secuur gehand-
haafd. Om de rechtsstaat gezond 
te houden, steunt SDM initiatieven 
die fundamentele rechten en vrijhe-
den hooghouden, beschermen en 
bevorderen.

Doelstelling 1  
Sterke, integere democratische rechtsstaat 
De rechtsstaat vormt het fundament van een democratie. Ze biedt kaders voor  
een samenleving waarin ieder mens vrij en gelijkwaardig is. 

Pijler 1:  
Fundamentele  
rechten en vrijheden 
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Pijler 5:  
Media-innovatie 

Pijler 4:  
Waarheidsvinding 

Een goed geïnformeerde maat-
schappij is een basisvoorwaarde 
voor een democratische rechts-
staat. Het onthullen van verborgen 
feiten en het controleren van de 
macht door onafhankelijke onder-
zoeksjournalisten is hiervoor 
onmisbaar. 

Maar in een geglobaliseerde 
wereld die grotendeels wordt  
geregeerd door economische 
belangen van multinationals,  
staat de vrije, onafhankelijke  
informatievoorziening onder druk. 

Daarom steunt SDM initiatieven  
die zich richten op het onthullen 
van verborgen zaken die relevant 
zijn voor het publieke belang. 

Kritische en onafhankelijke media  
zijn essentieel om de controlerende 
functie van de media in de rechts-
staat te behouden.

Door technologische ontwikkelin-
gen en een veranderend journalis-
tiek landschap is media-innovatie 
niet alleen mogelijk, maar ook 
noodzakelijk.

Om kwaliteit en onafhankelijkheid  
binnen de journalistiek te bescher-
men en stimuleren, steunt SDM 
initiatieven die zich bezighouden 
met nieuwe machtsdynamieken in 
het medialandschap, innovatieve 
bedrijfsmodellen ontwikkelen of 
nieuwe vormen van journalistiek 
bedrijven.

Doelstelling 2  
Onafhankelijke, kritische media 
Een goed geïnformeerde maatschappij is een basisvoorwaarde voor een goed functionerende democratie.  
De media hebben 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, wordt de ruimte voor onafhankelijke, kritische (onderzoeks)journalistiek kleiner.
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Beoordelingsproces 

Aanvragen voor projectfinanciering 
Subsidieverzoeken tot €75.000,- komen middels 
een standaardformulier binnen tijdens een oproep 
tot aanvragen. Deze (reguliere) oproep vindt 
driemaal per jaar plaats. De procedure voor het 
behandelen van de aanvragen voor financiering 
binnen de oproepen tot aanvragen kent SDM 
sinds de tweede helft van 2016.

In de eerste ronde worden binnengekomen aan-
vragen door tenminste twee personen uit het 
programmateam gelezen en beoordeeld. Om in 
aanmerking te komen voor financiering moet een 

initiatief qua thematiek en vorm aansluiten bij de 
doelstellingen, kernwaarden en prioriteiten van 
SDM zoals beschreven in de oproeptekst. Verder 
wordt een voorstel onder andere beoordeeld op 
effectiviteit, originaliteit en haalbaarheid.  

Als een voorstel wordt doorgezet naar de tweede 
beoordelingsronde, worden door het team aanvul-
lende vragen gesteld en kan een afspraak wor-
den ingepland. In deze fase worden regelmatig 
onafhankelijke experts geconsulteerd (zie ook de 
infographic aanvraagproces hieronder). 

ONTWIKKELING BEOORDELINGSPROCES 
Gedurende de eerste helft van 2016 werden subsi-
dieverzoeken lopend behandeld door programma-
managers. Besluiten werden wekelijks genomen in 
teamvergaderingen. Halverwege het jaar is vastgesteld 
dat dit systeem met de huidige personele bezetting 
niet werkbaar is. SDM heeft bewust gekozen voor een 
relatief klein kantoor, zodat een zo groot mogelijk deel 
van haar budget besteed kan worden aan het financie-
ren van projecten. Daarom is besloten over te gaan op 
een aantal subsidierondes per jaar. Bijkomend voordeel 
hiervan is dat subsidieverzoeken zo beter met elkaar 
te vergelijken zijn. Na een subsidiestop vanaf 30 april, 
werd de eerste oproep tot aanvragen in september 2016 
uitgezet. In december werden de besluiten genomen en 
gecommuniceerd.  
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In de tweede ronde wordt voor ieder subsidie-
verzoek een zorgvuldig advies opgesteld, dat  
door de programmanager ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de directeur-bestuurder. 

Buitengewone financieringsverzoeken 
Personen of organisaties met een (project- of 
institutionele) financieringsaanvraag hoger dan 
€75.000,-, een participatieverzoek of een lenings-
verzoek kunnen buiten de oproepen een voorstel 
op hoofdlijnen toesturen. Deze worden in de 
wekelijkse teamvergadering besproken. Naar 
aanleiding van de toegezonden informatie wordt 
een inschatting gemaakt van de waarschijnlijk-
heid dat het verzoek gehonoreerd wordt. Gezien 
het beperkte budget van SDM, is de kans hierop 
meestal klein. Wanneer de kans op financiering 
reëel lijkt, wordt een afspraak ingepland. 

Monitoring en evaluatie 
Bij toekenning van een subsidieverzoek spreekt 
SDM met de aanvrager af dat er na afloop van 
de subsidieperiode een inhoudelijke en financiële 
rapportage wordt gestuurd. Hierin staat beschre-
ven of de voorgenomen doelen uit het plan 
behaald zijn en welke zaken goed of minder goed 
zijn verlopen. Bij grotere toekenningen en meer-
jarige subsidies wordt door het programmateam 
ook tussentijds contact gezocht om te monitoren 
hoe het initiatief verloopt. 

Feedback en klachten 
In tegenstelling tot publieke instellingen die de 
taak hebben overheidsgelden te verdelen, zijn 
particuliere fondsen zoals SDM niet onderworpen 
aan rechtsbescherming middels het stelsel van 
de Algemene Wet Bestuursrecht. Er kan dan ook 
geen sprake zijn van een aanspraak op een gift 
van SDM of van aanspraak op heroverweging van 
een genomen besluit. 

Omdat SDM veel belang hecht aan zorgvuldige 
besluitvorming en feedback hiervoor onmisbaar is, 
is in 2016 een onafhankelijke expert op dit gebied 
gevraagd ons te adviseren over wat subsidiever-
zoekers redelijkerwijs van ons zouden kunnen 
verwachten wanneer zij een klacht hebben. Mede 
op basis van dit advies is gekozen om aanvragers 
na iedere beoordelingsronde de mogelijkheid te 
bieden voor telefonische feedback. Klachten of 
vragen kunnen ook per e-mail of brief naar SDM 
worden gestuurd. Hierop volgt altijd een persoon-
lijke reactie. 
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Subsidieaanvragen 2016 
In 2016 heeft SDM 378 aanvragen voor project- 
en organisatiesubsidies behandeld; in totaal is er 
voor €11.8 miljoen aangevraagd. Er zijn in 2016 
104 subsidieverzoeken toegekend; het totaal aan 
bijdragen bedraagt €1.692.085. Dit is exclusief 
€309.688 aan toekenningen die al in eerdere 
jaren zijn besloten in het kader van meerjarige 
subsidie. Ook is het exclusief een bijzondere sub-
sidie van €454.158 aan het Media Development 
Investment Fund (MDIF).

Het toekenningspercentage in 2016 was 27.5  
procent. Door een stijging in het aantal aanvragen, 
mede dankzij de grotere bekendheid van SDM, is 
het percentage de laatste jaren fors gedaald. In 
2015 was het 34 procent en in 2014 47 procent. 

Een overzicht van de toegekende bijdragen in 
2016 per pijler is opgenomen op pagina 58 in  
de bijlage ‘Overzicht toekenningen 2016’. Dit  
overzicht is inclusief meerjarige toekenningen  
uit eerdere jaren, maar exclusief de bijzondere 
subsidie aan het MDIF. 

Gesteunde projecten en organisaties  

Niet alle toegekende initiatieven worden  
gehonoreerd met het door de aanvrager  
verzochte bedrag. Op basis van het plan, de 
bijbehorende begroting en de verwachte impact 
kan SDM tot een lagere toekenning overgaan. 
Subsidiebedragen die lager worden vastgesteld 
of ingetrokken worden het volgende boekjaar 
herbesteed. 

Leningen en garanties
In de steun aan organisaties kan SDM ervoor 
kiezen om een lening of garantie te verstrekken, 
bijvoorbeeld omdat een meer ondernemend 
financieringsinstrument passender is dan een 
subsidie. In 2016 stonden langlopende leningen 
en bankgaranties uit aan het Media Development 
Investment Fund (MDIF), De Correspondent B.V. 
en debatcentrum De Balie. Er werden door SDM 
geen nieuwe leningen of garanties verstrekt.
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Fundamentele rechten en vrijheden 
Nuhanovic Foundation

Oorlogsslachtoffers hebben recht op compensatie  
en rechtsherstel, maar moeten hiervoor meestal 
naar de rechter stappen. De Nuhanovic Foundation 
draagt bij aan proceskosten, onderhoudt een 
database op het gebied van rechtsherstel voor 
oorlogsslachtoffers en publiceert studies naar de 
effecten van processen.

De doelstellingen van de Nuhanovic Foundation 
zijn gebaseerd op het principe van de rechtsstaat. 
De overheid zich dient te houden aan haar eigen 
regels, ook in tijden van oorlog.  

Het procesfonds van de Nuhanovic Foundation 
ondersteunt oorlogsslachtoffers bij het lange en 
kostbare gevecht om toegang te krijgen tot het 
recht. Ook leidt de Foundation vluchtelingenjuris-
ten op zodat zij inzicht krijgen in de juridische 
mogelijkheden tot rechtsherstel en de vervolging 
van oorlogsmisdrijven. De rechtszaal is in veel 

De Nuhanovic Foundation faciliteert rechtsherstel rond oorlogsmisdrijven

gevallen de enige plek waar de waarheid boven 
tafel kan komen. 

In 2016 ondersteunde de Nuhanovic Foundation 
onder meer zaken aangespannen door slachtoffers 
van: dronesaanvallen, het Israëlisch geweld in 
Gaza, het koloniaal geweld in Nederlands Indië en 
de genocide van 1965 in Indonesië. 

Daarnaast werd onderzoek gedaan naar de  
effecten van rechtspleging rond de strijd tegen 
terrorisme, mensenrechtenschendingen in Zuid-
Amerika, en de oorlogen in voormalig Joegoslavië.

Bovendien kregen tientallen Syrische juristen die in 
Nederland als vluchteling verblijven dankzij een 
samenwerkingsverband met de juridische faculteit 
van de Universiteit van Amsterdam onderwijs op 
het gebied van oorlogsrecht.

Uitgelichte projecten 2016

© Alixandra Fazzina ‘I hope they will not come back’, noorimages.com
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Tijdens het Humanity in Action zomer programma 
bestuderen studenten en young professionals 
vraagstukken over mensenrechten, inclusiviteit 
en democratie in Nederland. Het doel is om 
deelnemers in 4 weken kennis, vaardigheden en 
netwerk te bieden zodat zij in hun leven en werk 
op kunnen komen voor mensenrechten. Humanity 
in Action streeft naar een inclusieve samenleving 
waarin fundamentele rechten en vrijheden worden 
gekoesterd.

‘Welkom in Europa’ was het centrale thema 
tijdens het zomerprogramma 2016. 24 deelne-
mers en 4 stafleden uit Nederland, de Verenigde 
Staten, Griekenland en Bosnië-Herzegovina 
kwamen samen in Amsterdam. Eduard Nazarski, 
Bastiaan Rijpkema, leden van de WE ARE HERE 
groep, Babah Tarawally en anderen gingen dieper 
in op het vluchtelingenvraagstuk en de reactie 
hierop in Europa. Naast het centrale thema kwa-
men onderwerpen zoals intersectionaliteit,  
Tweede Wereldoorlog, slavernij, racisme,  
democratie en leven met een beperking aan bod.

Het samenbrengen van maatschappelijk betrokken leiders van de toekomst

Deelnemers in gesprek met Pauline Gransier Hüseyin Sakalli

Na afloop van het programma zetten deelnemers 
zich in voor mensenrechten middels hun eigen 
Action Projects. Zo ook Hüseyin Sakalli: 

‘Het zomerprogramma zat vol goede 
ideeën en andere deelnemers 
motiveerden mij door hun moed en 
passie. Na het programma ben ik 
mijn Action Project ‘Statushouders 
Doen Mee!’ begonnen. Dankzij het 
opzetten van dit initiatief sta ik sterker 
in mijn schoenen en ben ik niet meer 
bang om fouten te maken. Dit is 
immers de enige manier om te leren.’

Fundamentele rechten en vrijheden
Humanity in Action
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Nederlands Juristen Comité voor de  
Mensenrechten: strategisch procederen  
in Nederland voor mensenrechten 
     Interview

Het Public Interest Litigation Project (PILP) is een 
project van het Nederlands Juristen Comité voor 
de Mensenrechten (NJCM). Het NJCM is een ver-
eniging van ruim 1000 juristen die zich al 40 jaar 
inzet voor mensenrechten in Nederland. Hoewel 
veel rechten in Nederland goed geregeld zijn, 
ervaren bepaalde groepen in onze samenleving 
grote problemen. Mensenrechtenorganisaties 
maken zich zorgen over onderwerpen als 
racisme, privacy en de rechtsstaat. Omdat deze 
zorgen de afgelopen jaren zijn toegenomen, en 
omdat lobby en campagnes niet altijd voldoende 
blijken te zijn, is het NJCM het PILP begonnen.

Het PILP is gericht op strategisch procederen 
voor mensenrechten. Maar wat is strategisch 
procederen precies? Jelle Klaas, advocaat bij 
Fischer Advocaten en projectcoördinator legt uit: 
‘Strategisch procederen is het teweegbrengen 
van sociale, politieke of juridische veranderingen 
door een (juridische) procedure. Hiervoor hoeft 
de zaak niet per se gewonnen te worden, alleen 
het voeren van een procedure zorgt vaak al voor 
verandering of aandacht. Verder moet het gaan 
om een breder belang en moet het procederen 
een positieve bijdrage kunnen leveren.’ 

Strategische procesvoering wordt vaak ingezet 
in samenhang met andere middelen voor veran-
dering zoals campagnes, lobby en advocacy. Het 
traject voor strategisch procederen verschilt van 

Jelle Klaas: ‘We hebben al bescheiden successen behaald,  
we hebben de smaak te pakken en hopen een bijdrage 
te kunnen leveren aan de strijd ter bescherming van de 
mensenrechten in Nederland.’

een regulier juridisch traject. ‘Normaal gesproken 
neemt een cliënt contact op met een advocaten-
kantoor. Bij strategisch procederen is dat anders: 
er wordt eerst gekeken naar waar er een probleem 
is. Daarna wordt nagedacht over de vraag of een 
procedure zou kunnen helpen, en zo ja, wat voor 
soort procedure, op welk moment, met welke  
cliënt(en) en met welke eis dat zou moeten zijn.’

‘Normaal gesproken neemt 
een cliënt contact op met een 
advocatenkantoor. Bij strategisch 
procederen is dat anders: er wordt 
eerst gekeken naar waar er een 
probleem is.’

Het PILP is een voor Nederland uniek project.  
Er zijn sinds 2014 successen geboekt. Zo is  
de privacyzaak rond de Wet bewaarplicht  
telecommunicatiegegevens gewonnen.  
Ook heeft PILP ervoor gezorgd dat de Reclame 
Code Commissie bij (vermeend) seksistische 
reclame het VN-Vrouwenverdrag is gaan  
toepassen. Daarnaast won PILP een zaak  
over demonstratierecht.   
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Op dit moment lopen er verschillende procedures. 
Klaas: ‘Er loopt een procedure tegen de wapen-
exportvergunning voor Egypte verleend door  
de Nederlandse regering. Het wapenmaterieel  
ter waarde van ruim 34 miljoen euro kan namelijk  
gebruikt worden voor de blokkade van Jemen. 
Samen met PAX, het NJCM en Stop Wapen-
handel hebben we bij de rechter betoogd dat de 
mensenrechten niet (goed) zijn meegewogen.’ 

‘Elke week adviseren we mensen en 
organisaties over het wel (of soms 
juist niet) voeren van procedures.’

Met de woonwagengemeenschappen vecht het 
NJCM tegen het zogenaamde uitsterfbeleid. ‘We 
wijzen de Nederlandse rechters en de overheid 
op de mensenrechten van woonwagenbewoners. 
De eerste zaak hebben we gewonnen.’

Een andere kwestie waarmee PILP zich bezig-
houdt, is het gebrek aan regelingen voor stude-
rende moeders en zwangere studentes zoals 
zwangerschapsverlof en flexibele roostering.  

INFORMEREN: ‘Mensenrechten zijn ook in Nederland niet 
altijd vanzelfsprekend.’

INSPIREREN: ‘We laten ons inspireren door soortgelijke 
organisaties in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De manier 
waarop de ACLU, in samenwerking met de tienduizenden 
demonstranten op de vliegvelden, de muslim ban van Trump 
in een week juridisch kapot procedeerde, was een steun voor 
de burgerrechtenbeweging en gaf mensen wereldwijd weer 
vertrouwen in de rechtsstaat.’

ACTIVEREN: ‘Doe mee! Verspreid het woord over het bestaan 
van PILP. Juristen: meld je aan als vrijwilliger. Niet-juristen: 
denk mee en signaleer. Als er issues zijn waarvan je denkt dat 
procederen zin heeft, laat het weten.’ 

PILP en bondgenoten na eerste rechtszaak rond wapenexport  
naar Egypte

Uit onderzoek van het de VU blijkt dat meer dan 
70% van de studerende moeders en zwangere 
studentes in het hbo en wo uitvalt. Op het mbo 
is dit ruim 50%. Klaas: ‘Dit is in strijd met het 
recht op onderwijs. Bovendien is er sprake van 
discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen 
vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.’ 
Om de problematiek van studerende moeders en 
zwangere studentes opnieuw aan te kaarten, is 
het rapport aan de regering en de onderwijsinstel-
lingen opgestuurd. ‘We hebben gevraagd hoe de 
regering en onderwijsinstellingen de problemen 
gaan oplossen. Mochten oplossingen uitblijven, 
dan gaan we procederen.’

Door spraakmakende zaken en de geboekte  
successen is het PILP binnen de juridische 
gemeenschap, bij activisten en ngo’s inmiddels 
een begrip geworden. ‘Elke week  adviseren 
we mensen en organisaties over het wel (of 
soms juist niet) voeren van  procedures.’ Aan het 
PILP werken inmiddels 40 vrijwilligers mee, er 
wordt samen gewerkt met grote advocatenkan-
toren, de meeste juridische faculteiten en de 
 mensenrechtenorganisaties in Nederland.   

      Interview
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Het maatschappelijk debat over de positie van 
moslims en de islam in de Nederlande samen-
leving is de afgelopen jaren verhard. Uit diverse 
onderzoeken blijkt daarbij dat veel moslims in 
Nederland ervaringen hebben met discriminatie. 
Media kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 
Zij rapporteren niet alleen denkbeelden en ideeën 
die plaatshebben binnen onze samenleving, maar 
beïnvloeden deze ook met hun berichtgeving.

Dikwijls hebben journalisten echter moeite toe-
gang te vinden tot diverse culturele en religieuze 
gemeenschappen. Hierdoor komt de diversiteit 
aan perspectieven binnen deze gemeenschappen 
in de journalistieke berichtgeving onvoldoende 
naar voren. Terwijl uiteenlopende invalshoe-
ken juist essentieel zijn voor kritische, geïnfor-
meerde meningsvorming in een democratische 
rechtsstaat.

Volgens Stichting Platform Islamitische 
Organisaties Rijnmond (SPIOR) is onder moslim-
gemeenschappen sprake van vervreemding van 
de media. Media krijgen kritiek over eenzijdige 
of selectieve berichtgeving, die bijdraagt aan 

Kennismaking moslims en media

negatieve beeldvorming. Binnen moslimgemeen-
schappen leidt dit onder andere tot terughoudend-
heid in samenwerking met journalisten. Hierdoor 
ontstaat een vicieuze cirkel, waarin het gebrek 
aan verschillende perspectieven in berichtgeving 
in stand wordt gehouden.

In 2016 startte SPIOR daarom het project 
Moslims en Media. Het project bestaat uit vier 
workshops op redacties, die draaien om ken-
nismaking en kennisuitwisseling: kennismaking 
tussen journalisten enerzijds en moslims met 
uiteenlopende perspectieven en achtergronden 
anderzijds, en kennisuitwisseling over onderwer-
pen die voor beide van belang zijn.

De onderliggende visie van SPIOR is dat, zonder 
toenadering tussen moslims en media, afstand en 
misverstanden over en weer blijven bestaan. De 
verwachting is dat journalisten en vertegenwoor-
digers uit moslimgemeenschappen elkaar ook 
na de workshops zullen blijven vinden, waardoor 
dit project een duurzame bijdrage levert aan de 
pluriformiteit van perspectieven in journalistieke 
berichtgeving.

Fundamentele rechten en vrijheden
Stichting Platform Islamitische  
Organisaties Rijnmond
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ROSE stories gelooft in de kracht van het verhaal. 
Samen met makers zet ROSE stories verhalen 
om in projecten die bijdragen aan een mooiere 
samenleving. De theatervoorstelling Melk & 
Dadels, gebaseerd op het gelijknamige boek,  
is zo’n verhaal. 

Melk & Dadels is een rauw, persoonlijk en komisch 
portret geschreven door Tofik Dibi en geregisseerd 
door Daria Bukvić. Vier Marokkaans-Nederlandse 
actrices vertellen nooit eerder gedeelde verhalen 
over migratie, relaties, keuzes en identiteit.  
Met Melk & Dadels draagt ROSE stories bij aan 
diversiteit in media.

De theatervoorstelling zorgt voor een betere 
representatie van de Marokkaans-Nederlandse 
cultuur en een gevoel van (h)erkenning onder het 
publiek met deze  achtergrond. De voorstelling 

Met Melk & Dadels brengt ROSE stories de verhalen van Marokkaanse Nederlanders 
naar het theater

speelt in (middel)grote zalen en richt zich niet 
alleen op traditionele theaterbezoekers maar juist 
ook op een nieuw, divers publiek. Zo faciliteert de 
voorstelling het samenkomen van verschillende 
culturen.

De theaters reageren met groot enthousiasme: 
de voorstelling zal 35 keer spelen, het verwachte 
bezoekersbereik is minimaal 13.700 mensen. 

Melk & Dadels gaat op Moederdag 2018 in  
première in de Koninklijke Schouwburg in  
Den Haag.

Tofik DibiDaria Bukvić Actrices Melk en Dadels

Fundamentele rechten en vrijheden
ROSE stories
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Da Bounce Urban Film Festival 
    Interview

Urban films zijn films van makers met Afro-
Amerikaanse, Afro-Caribische en Afro-Europese 
roots. De thema’s relateren aan de urban en/of hip 
hop cultuur. Wijngaarde: ‘Dit soort films worden in 
reguliere Nederlandse bioscopen te weinig ver-
toond. Hoewel de films in Amerika en Engeland 
zeer succesvol zijn, blijft het urban filmaanbod in 
Nederland de afgelopen 10 jaar steken op 1%. 
Maar door de groeiende multiculturele samenle-
ving neemt de vraag wel toe.’ Da Bounce Urban 
Film Festival (DBUFF) speelt in op deze behoefte.

Op 4, 5 en 6 november 2016 werd tijdens het 
Urban Film Festival het werk van filmmakers 
met Afrikaanse roots vertoond. Daarmee draagt 
DBUFF bij aan meer diversiteit in film en media. 
Bovendien weet het festival een groot publiek te 
bereiken. Specifieke onderwerpen van DBUFF 
2016 waren: institutioneel racisme, diversiteit in 

Oprichter Reguillo Wijngaarde: ‘We creëren een internationaal platform voor 
urban films en dragen zo bij aan meer diversiteit en kleur in het Nederlandse 
filmaanbod.’

media en film, wit privilege en wederzijdse accep-
tatie. Deze thema’s werden ook belicht tijdens 
paneldiscussies, workshops en Q&As. 

‘De reacties vanuit het publiek. Dit is 
iets waarvoor we dankbaar zijn. Dat 
we kunnen voorzien in een behoefte.’ 

De afgelopen jaren laten een groeiende behoefte 
aan urban films en de thema’s die hierin wor-
den aangestipt zien. Dat blijkt ook uit trend in 
bezoeksaantallen: DBUFF2016 trok in totaal 
3635 bezoekers: een stijging van 14% vergeleken 
met 2015 en zelfs een ruime verdubbeling ten 
opzichte van 2014.  
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Tijdens DBUFF werd door bezoekers veelvuldig 
geuit dat men het een enorm gemis vindt dat de 
films niet te zien zijn in de reguliere Nederlandse 
bioscopen. Wijngaarde: ‘We zijn dankbaar en 
trots om te zien dat er nu zoveel vraag is naar 
urban films en dat het festival wordt omarmd 
door het publiek. Dat we kunnen voorzien in een 
behoefte. In 2000 zijn we begonnen met losse 
Movie Nights. Nu, 16 jaar later, staat er een meer-
daags festival. We krijgen veel media-aandacht: 
vrijwel alle dagbladen hebben prominente stukken 
geschreven over het festival.’

De veelbesproken en winnende film op Sundance 
Film Festival ‘The Birth of a Nation’ had zijn 
Nederlandse première tijdens DBUFF 2016. Dat 
de filmmaker (Nate Parker) bewust koos voor 
DBUFF als platform voor de première was voor 
Wijngaarde een speciaal moment. Het verhaal is 
gebaseerd op ware gebeurtenissen en speelt zich 
af in het zuiden van de Verenigde Staten, dertig 
jaar voor het uitbreken van de burgeroorlog. De 
filmt volgt Nat Turner, een geletterde tot slaaf 
gemaakte en predikant. Zijn eigenaar gebruikt 
Nats preken om onhandelbare tot slaaf gemaakte 
mensen onder de duim te houden. Nat is getuige 
van talloze gruwelijkheden en begint een opstand 
in de hoop zijn volk naar de vrijheid te leiden. 
De producent licht zijn keuze als volgt toe: ‘The 
Dutch had a significant part in slavery, that’s 
why it’s important that these stories are being 
told. It’s our common history and racism is our 
common problem. DBUFF is creating a platform 
for these stories and stories from another black 
perspective.’

‘The Dutch had a significant part in 
slavery, that’s why it’s important that 
these stories are being told.’

INFORMEREN: ‘Weet dat urban films bestaan en dat deze 
films en DBUFF voor iedereen toegankelijk zijn. Laat je niet 
afschrikken door een soms onbekende cast of de thema’s. Het 
zijn ontzettend mooie en inspirerende films.’

INSPIREREN: ‘De film The Birth of a Nation en de produ-
cent Preston Holmes, die aanwezig was op DBUFF 2016. De 
film heeft hetzelfde proces doorlopen als de urban cultuur in 
Nederland. Vóór het maken van de film, geloofde geen enkele 
filmstudio erin. Nate Parker heeft het verhaal toch verteld 
vanuit een zwart perspectief. De film had, tegen de verwach-
ting van de filmmaatschappijen, toch succes, kreeg erken-
ning en won prijzen.’ Deze weg loopt parallel met de weg die 
Wijngaarde met Da Bounce bewandelt.

ACTIVEREN: ‘Bedenk hoe je kunt bijdragen aan de ontwikke-
ling van diversiteit. Meld je bij ons aan en laten we in gesprek 
gaan. En kom naar DBUFF in november 2017!’

      Interview

Dankzij het succes van DBUFF is Da Bounce van plan 
in de toekomst ook zelf dergelijke films te distribueren. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een online urban 
media platform.  
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Fundamentele rechten en vrijheden
Stichting Privacy First

Privacy First zet zich in voor het behoud en de 
bevordering van het recht op privacy als een uni-
verseel mensenrecht en fundamenteel onderdeel 
van de Nederlandse democratische rechtsstaat.

Eind 2014 is Privacy First Solutions gestart.  
Het doel van dit initiatief is om zowel de over-
heid als het bedrijfsleven te stimuleren om op 
privacyvriendelijke wijze te opereren. Doorgaans 
blijft privacybescherming namelijk beperkt tot een 
aantal basisverplichtingen. Privacyrechten worden 
bovendien vaak achtergesteld ten opzichte van 
zakelijke belangen. Hierbij wordt het gebrek aan 
 privacybeschermende maatregelen vaak  afgedaan 
onder het mom van ‘de klant vroeg er niet om’.

Nederland als gidsland voor privacybescherming

In samenwerking met partners uit de wetenschap, 
advocatuur en het bedrijfsleven streeft Privacy 
First Solutions naar het bevorderen en gebruike-
lijker maken van privacybescherming. Overheid 
en bedrijfs leven worden aangemoedigd om te 
transformeren van privacyschenders naar priva-
cybeschermers. De kernmissie van Privacy First 
Solutions is om Nederland als Privacy Gidsland 
op de kaart te zetten. 

Door middel van onderzoek, kennisoverdracht, 
politieke lobby, publieksdebatten, strategisch 
procederen en de uitreiking van de jaarlijkse 
Privacy Innovatie Awards stimuleert Privacy First 
bedrijven en de overheid om privacyvriendelijke 
oplossingen toe te passen. Zo levert Privacy 
First Solutions een bijdrage aan een toekomstig 
Nederland waarin privacyvriendelijk innoveren  
de norm is.

Toespraak door Jacob Kohnstamm (voorzitter College  
bescherming persoonsgegevens) bij Privacy First,  
16 januari 2014. © Maarten Tromp
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Stoomcursus internetpolitiek voor politici en beleidsmakers in spe

Nepnieuws, het internet der dingen, data verza-
melende geheime diensten, e-democratie, zelf-
rijdende auto’s en gelekte persoonsgegevens. 
Wat betekenen deze ontwikkelingen op het  
snijvlak van internet en politiek voor onze  
samenleving, privacy, en wet- en regelgeving? 

De Masterclass Netpolitiek is een initiatief van 
Bits of Freedom, Internet Society NL, Kennisland, 
Netwerk Democratie, Open State Foundation en 
de Waag Society. In deze serie van zes bijeen-
komsten ontwikkelen deelnemers brede kennis 
over de belangrijkste thema’s op het grensvlak 
van internet en politiek, zodat zij hierover een 

gedegen mening kunnen vormen. Bij iedere mas-
terclass presenteren experts en oorspronkelijke 
denkers hun visie over actuele thema’s op het 
gebied van internetpolitiek. Tijdens de master-
classes wordt veel ruimte geboden aan informele 
uitwisseling en reflectie.

Deelnemers werken tijdens de masterclass aan 
een interventie op hun eigen werkterrein. Op de 
website www.technologiebeleid.nl worden rond 
de masterclass bovendien teksten, concepten 
en video’s gepubliceerd die een breed publiek 
aanmoedigen om kritisch na te denken over 
technologie. 

Fundamentele rechten en vrijheden
Internet Society Nederland
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European Digital Rights (EDRi)   
    Interview

European Digital Rights (EDRi) bestaat uit een 
netwerk van 35 burger- en mensenrechtenor-
ganisaties gevestigd in 19 Europese landen en 
strijdt voor de bescherming van online privacy, 
tegen onevenredige surveillancemaatregelen en 
censuur, evenals voor de bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting online.  

Fiedler over de revolutionaire impact van informa-
tietechnologie: ‘Internet heeft de vrijheid van com-
municatie en democratie bevorderd, maar heeft 
ook geleid tot nieuwe aanpak van toezicht en  

Directeur Kirsten Fiedler: ‘In een digitale samenleving  
zijn digitale rechten mensenrechten.’ 

The principle of net neutrality

INFORMEREN: De daadwerkelijke prijs van online dien-
sten: ‘Iedereen zou moeten weten dat online diensten zoals 
Google en Facebook niet gratis zijn: we betalen met onze data. 
Volgens een recent onderzoek kent Facebook je beter dan je 
beste vrienden door naar slechts 150 likes te kijken.  
Op deze manier zijn mensen de handelswaar geworden van 
de dienst. Er zijn echter alternatieven voor de grote diensten 
die wel privacyvriendelijk zijn, zoals Signal Private Messenger 
in plaats van WhatsApp en Open Street Maps in plaats van 
Google Maps.’ 
Systematische dataverzameling: ‘Dankzij Edward Snowden 
beschikken wij over het bewijs dat inlichtingendiensten op 
systematische wijze onze data verzamelen. Zij kunnen zelfs 
automatisch de microfoons en camera’s van onze elektroni-
sche apparaten aanzetten. Excessieve surveillance heeft een 
schadelijk effect op de democratie en de vrije meiningsuiting. 
Volgens een onderzoek van Freedom House zijn mensen die 
zich bewust zijn van deze surveillance eerder geneigd om 
zelfcensuur uit te oefenen. De mate van deze zelfcensuur is 
hetzelfde in landen die worden gezien als ‘vrij’, als die van 
mensen uit ‘niet vrije’ landen. 
Online diensten monitoren en keuren onze communicatie: 
‘Online diensten zoals Google en Facebook zijn bijzonder 
machtig geworden. Wat wij zien is dat zij in toenemende 
mate de rol van de politie en de rechterlijke macht over-
nemen: zij beoordelen en veroordelen onze communicatie. 
Content wordt regelmatig verwijderd of geblokkeerd omdat 
het niet voldoet aan de algemene voorwaarden van het 
bedrijf. Facebook bijvoorbeeld, heeft groepen van moeders 
die borstvoeding geven verwijderd, omdat blote borsten op 
Facebook niet gezien mogen worden. Dit schaadt de vrijheid 
van meningsuiting.’
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wordt steeds meer gebruikt om beperkingen op 
de grondrechten te leggen.’ Als de rechten en 
vrijheden van de burgers in de online omgeving 
worden bedreigd door de acties van politieke of 
particuliere organisaties, ziet EDRi erop toe dat 
ze gerespecteerd worden.

‘Wij bereikten een enorme 
mijlpaal in onze strijd voor de 
instandhouding van een vrij, 
neutraal en open internet door 
de introductie van de Wet op de 
Netneutraliteit.’ 

‘2016 was een succesvol jaar,’ legt Fiedler uit, 
‘Wij bereikten een enorme mijlpaal in onze strijd 
voor de instandhouding van een vrij, neutraal 
en open internet door de introductie van de Wet 
op de Netneutraliteit.’ Deze wet ziet erop toe 
dat elk punt in het netwerk verbonden kan wor-
den met elk ander punt in het netwerk, zonder 
dat hierbij sprake is van discriminatie op basis 
van herkomst, bestemming, of het datasoort.  
‘Wij lanceerden in samenwerking met andere 
partijen www.savetheinternet.eu en meer dan 
500,000 mensen hebben via deze website hun 
stem laten horen.’ De Wet op de Netneutraliteit 

INSPIREREN: Klokkenluiders: ‘De wereld heeft meer klok-
kenluiders zoals Edward Snowden nodig. Moedige indivi-
duen die informatie openbaar maken zodra mensenrechten 
geschonden worden. Als wij niet op de hoogte zijn van schen-
dingen, kunnen wij ze ook niet bestrijden. Europa heeft meer 
klokkenluiders nodig.’ 
Collega’s: ‘Vele mensen die deel uitmaken van onze beweging 
zetten zich al sinds de jaren ’80 in voor de digitale mensen-
rechten. Hoewel zij veel gevechten verloren, geven zij de strijd 
niet op. Ze blijven zich onverminderd inzetten. Ik vind dat 
zeer bemoedigend.’

ACTIVEREN: ‘Als je iets wil betekenen voor de maatschappij, 
kun je in het alledaagse leven veel dingen anders doen. Het 
is net als milieuvriendelijk bezig zijn: je kunt biologische 
producten kopen of (part-time) vegetariër worden. In de 
context van digitale rechten kun je van alternatieve diensten 
gebruik maken, zoals Signal Private Messenger in plaats van 
WhatsApp en Open Street Maps in plaats van Google Maps. 
Dit bevordert niet alleen je eigen privacy, maar ook die van je 
familie en vrienden’. 

      Interview

‘De wereld heeft meer klokkenluiders 
zoals Edward Snowden nodig.’

is een goede basis voor netneutraliteit in Europa. 
De strijd is echter nog niet voorbij.  
‘Op dit moment houden wij ons bezig met de 
implementatie van deze wet op nationaal niveau. 
Onze leden dienen in eigen land een klacht in als 
leveranciers de netneutraliteit schenden.’ 
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Een tentoonstelling met werk van fotograaf Henk Wildschut over de vluchtelingensituatie 
in Calais

Van 8 april tot en met 5 juni 2016 presenteerde 
FOAM Fotografiemuseum Amsterdam het project 
Calais - From Jungle to City van fotograaf Henk 
Wildschut over de vluchtelingenproblematiek in 
Calais. Wildschut volgt de vluchtelingenstroom al 
sinds 2005. Gedurende de jaren heeft hij met zijn 
camera vastgelegd hoe de ‘Jungle’ in de bossen 
rondom de Franse havenstad langzaam trans-
formeerde tot een daadwerkelijke stad, met een 
eigen infrastructuur en toenemende bedrijvigheid. 

Naast de tentoonstelling was er een uitgebreid 
programma voor een groot publiek. Via randac-
tiviteiten wilde FOAM de bezoekers inspireren 
krtisch na te denken over de vluchtelingencrisis 
en hoe deze situatie wordt weergegeven bin-
nen de fotojournalistiek. Deze randactiviteiten 

bestonden uit een filmprogramma in Kriterion, een 
meet and greet met Henk Wildschut, rondleidingen 
en fotografieworkshops. Hiermee werd een  
diepere laag toegevoegd aan de tentoonstelling  
en is de impact van het project vergroot. 

De actualiteit van het onderwerp en de herken-
baarheid van de beelden maakten dat de  
tentoonstelling een breed publiek aansprak.  
Meer dan 20.000 mensen brachten een bezoek 
aan de expositie. Bovendien zorgde het urgente 
karakter van de problematiek voor veel media- 
aandacht in landelijke dagbladen, op radio en tv. 
De nieuwswaarde van het project werd onder-
streept door de samenloop van de tentoonstelling 
met de ontruiming van het kamp in Calais in het 
voorjaar van 2016.

Installatieshot van de tentoonstelling © Christian van der Kooy De opening met Henk Wildschut zelf in beeld © Merijn Roubroeks

Fundamentele rechten en vrijheden
FOAM Fotografiemuseum Amsterdam
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Zijn filmmakers beeldjagers ten koste van alles?

Good People is een autobiografische documen-
taire over twee journalisten, Anna Witte en 
Josefien van Kooten, die naar het Griekse  
eiland Lesbos afreizen om de toestroom van 
vluchtelingen vast te leggen. In deze documen-
taire onderzoeken de filmmakers de rol van  
de media. Door het gebruik van persoonlijke 
voice-over en een indringende, soms poëtische 
beeldtaal, tonen ze hun ervaring en dilemma’s.  

Van Kooten en Witte snijden verschillende onder-
werpen rondom ethiek en vluchtelingen aan. 

Volgens de filmmakers waren mensen die de 
documentaire zagen verbijsterd over hoe de 
beelden die zij dagelijks op televisie zien, 
gemaakt worden: ‘Er onstonden gesprekken over 
ethische vraagstukken waar zij als kijkers nog 
nooit over nagedacht hadden. Maar misschien 
nog wel belangrijjker: veel mensen werden enorm 
geraakt door de film’.

Good People verscheen op nationale en interna-
tionale filmfestivals zoals Etnofilm Festival, 
Moldox Festival en Beeld voor Beeld. De docu-
mentaire heeft de BN DeStem Cultuurprijs 2016 
gewonnen en de film is als lesmateriaal gebruikt.

Fundamentele rechten en vrijheden
Anna Witte en Josefien van Kooten
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Wir Schaffen Das: hoe het vluchtelingenverdrag 
uit Europa verdween 
    Interview

Linda Polman auteur van o.a. De Krisicaravaan, 
wil in haar nieuwe boek Wir Schaffen Das het 
verhaal van Europa vertellen. ‘Het continent met 
een lange traditie van vrijheid, gelijkheid en men-
senrechten. Het continent dat altijd een lichtend 
voorbeeld voor de wereld wilde zijn.’ Maar als het 
geconfronteerd wordt met grote groepen vluchte-
lingen, komen verhoudingen op scherp te staan. 
‘Ik voel diepe schaamte voor wat wij aan het 
doen zijn met vluchtelingen. We verkwanselen de 
Europese waarden.’ 

‘Ik voel diepe schaamte voor wat wij 
aan het doen zijn met vluchtelingen.’

Toen Polman in 2015 Lesbos bezocht, dit gevoel 
versterkt: ‘De internationale humanitaire gemeen-
schap stortte zich voorheen altijd op dit soort 
kwesties, maar bij deze vluchtelingen zag ik ze 
niet. In alle eenzaamheid spoelden deze mensen 
aan, sjokten ze naar de hoofdstad. Dat verbaasde 
me: hoe komt dat?’ 

Auteur Linda Polman: ‘Hoe kan ik ooit nog tegen  
niet-Europeanen vertellen dat Europa zo’n verlicht 
continent is?’

‘In alle eenzaamheid spoelden ze 
aan, sjokten ze naar de hoofdstad. 
Dat verbaasde me: hoe komt dat?’ 

Haar bezoek aan Lesbos was voor Polman de 
aanleiding om aan een nieuw boek te beginnen. 
Daarom is ze na de reis haar onderzoek naar het 
Europese vluchtelingenbeleid gestart. Het doel 
van het boek is het bieden van meer context en 
andere inzichten om zo het publieke debat over 
vluchtelingenrechten in Europa van nieuwe argu-
menten te voorzien. 

Door archiefonderzoek, interviews en bezoeken 
aan locaties waar besluiten genomen worden, 
zoekt Polman naar de krachtenvelden in het 
Europese vluchtelingenbeleid. In haar boek 
neemt ze de lezers mee, ‘van de geboorte van 
het VN-Vluchtelingenverdrag in het Europa van 
vlak na de Tweede Wereldoorlog, dwars door 
de Koude Oorlog en de immense vluchtelingen-
kampen die de jaren negentig ontsierden, naar 
de zomer van 2015, toen de bootjes uit Turkije 
kwamen.’  
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‘Door de hele wereld is Europa aan 
het konkelen om vluchtelingen tegen 
te houden. Dat heeft gevolgen die 
wij nog niet overzien wat betreft de 
mensenrechten in de wereld.’  

Polman is naar eigen zeggen nog volop bezig met 
‘dossiervreten’. Zo houdt ze zich momenteel bezig 
met Marokko, waarmee Europa al sinds de jaren 
’70 anti-immigratiedeals heeft. Uit de dossiers 
maakt Polman op dat beleidsmakers in dit land 
zich door de jaren heen steeds bewuster worden 
van hun onderhandelingspositie. ‘Marokko is een 
van de toegangspoorten naar Europa en dat ligt 
gevoelig. Daarom kunnen beleidsmakers daar 
de grenzen van gemaakte afspraken opzoeken 
en verleggen, bijvoorbeeld op het gebied van 
mensenrechten. Dat gebeurt in andere landen 
natuurlijk ook. Zo zie je dat de tentakels van 
Europa door de hele wereld lopen. Door de hele 
wereld probeert Europa op deze manier vluchte-
lingen tegen te houden. Dat heeft gevolgen voor 
de mensenrechten in de wereld die wij nog niet 
overzien.’  

Wir Schaffen Das verschijnt in 2018.

INFORMEREN: ‘De politieke genadeloosheid van Europa gaat 
veel verder dan wij vermoeden. Mensen moeten weten wat 
Europa aan het doen is. Is het beleid die prijs in mensenrech-
ten waard?’

INSPIREREN: Polman heeft verschillende vluchtelingen 
ontmoet in Nederland. Met hen sprak ze over hun tijdlijn in 
het oorlogsgebied en reconstrueerde ze hoe zij in Nederland 
terecht zijn gekomen. ‘Die mensen hadden zulke krachtige 
verhalen. Wat was hun leven waard, welke prijs waren zij 
bereid te betalen?’

Een van deze mensen was een man die in oktober 2015 
gevlucht is uit Syrië. Hij was zo lang mogelijk gebleven, maar 
toen het te gevaarlijk werd, moest ook hij vluchten. ‘Hij is 
naar Turkije gegaan en heeft daar een hartaanval gekregen. 
Nadat hij was opgelapt is hij in een bootje naar Griekenland 
gesprongen. Na een uur varen, valt de motor uit. Wat nu? 
Er zaten 63 mensen aan boord. De man kan zwemmen. Met 
zeven anderen heeft hij 8 uur lang gezwommen om het 
bootje vooruit te duren. Sindsdien is hij een ander mens.’ 
Uiteindelijk is hij in Nederland terechtgekomen, onver-
schrokken, blakend van het zelfvertrouwen. Het gaat hem erg 
goed. Hij heeft werk gevonden en is bezig met het opzetten 
van een radiostation. Hij heeft zichzelf naar een nieuw leven 
gezwommen.

ACTIVEREN: ‘Neem je maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid: wees politiek bewust, word lid van een politieke 
partij, neem een abonnement op een krant. Wees zuinig op 
deze samenleving, want we kunnen onze leiders niet alles 
toevertrouwen.’

      Interview
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Daadkrachtige Democratie
Sargasso en Republiek Allochtonië   

Iedere Nederlander kan factchecker zijn 

Stellingchecker.nl stelt iedere Nederlander in 
staat uitspraken van politici en media langs de 
feitenlat te leggen. De site verzamelt en rubriceert 
checks zodat burgers zich meer betrokken  
voelen bij de politiek en geeft politici een stok 
achter de deur om zich nauwkeuriger uit te laten.

Dit project stimuleert Nederlanders om vanuit hun 
eigen deskundigheid en perspectief bij te dragen 
aan een kritische blik op de werking van media 
en politiek en draagt zo bij aan een daadkrachtige 
democratie.

Stellingchecker.nl ging half februari 2017 officieel 
van start. Sindsdien zijn ruim 230 factchecks 
toegevoegd aan de site. De Stellingchecker is 
hiermee de meest productieve factchecker van 
Nederland. De populairste factcheck: ‘Een kwart 
van de Nederlanders ervaart discriminatie’, werd 
ruim 58.000 keer bekeken. Al met al kijkt initi-
atiefnemer Joost Berluco tevreden terug op de 
afgelopen periode: ‘We kunnen ons met vertrou-
wen richten op de toekomst. We hebben onszelf 
duidelijk op de kaart gezet, en nu is het tijd om dit 
succes uit te bouwen.’
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Daadkrachtige Democratie
Stichting VICE Talent   

Een bron van verlichting in democratische duisternis 

In navolging van spraakmakende VICE-interviews 
met Barack Obama en Justin Trudeau, interviewde 
VICE in aanloop naar de Tweede Kamerverkie-
zingen 2017 lijsttrekkers van de Nederlandse 
partijen. Het doel van dit project was om millenials 
te informeren over de verkiezingen en hen te 
activeren om te gaan stemmen. 

De lezers en kijkers van VICE bepaalden de vijf 
thema’s: klimaat, onderwijs, racisme & discrimi-
natie, drugsbeleid en het vertrouwen in de  
politiek. Vragen van het publiek werden tijdens  
de opnames aan de lijsttrekkers voorgelegd, 
waardoor er een dialoog tussen het electoraat  
en de politici tot stand werd gebracht.

Kiezen met VICE draagt bij aan een daadkrachtige 
en integere democratie en de pluriformiteit van 
het media-aanbod in Nederland omtrent de 
verkiezingen van 2017. 

De video’s zijn goed bekeken: De teller voor het 
best bekeken interview op het YouTubekanaal 
staat op ruim 84.000. Op alle platforms tezamen 
zijn de video’s van Kiezen met Vice meer dan een 
miljoen keer bekeken. 
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Het Nieuwe Kiezen 
    Interview

Uit onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel 
Planbureau blijkt dat de 
helft van de Nederlanders 

ontevreden is over de politiek. Slechts 2,2% van  
de Nederlanders is lid van een politieke partij.  
‘Er is geen bedrijf in de wereld dat dat zou kunnen 
overleven. Heel veel mensen praten hierover,  
maar bijna niemand doet ook echt iets.’

Het Nieuwe Kiezen is een idee van Rudy van 
Belkom. ‘Ik ben dit initiatief gestart als burger die 
zich niet meer vertegenwoordigd voelde. Als je 
een stemhulp invult, kom je erachter dat je niet 
volledig achter één partij staat. Bovendien vind ik 
het systeem polariserend. Links en rechts worden 
hard tegen elkaar uitgespeeld. De kloof tussen de 
burgers en de politiek groeit. De maatschappelijke 
dynamiek gaat niet de goede kant op.’

‘Mensen stemmen steeds minder 
geïnformeerd. De politiek anticipeert 
hierop door meer populistische 
uitspraken te doen. Dat neigt naar 
marketing of een soort theater.’

Rudy van Belkom over zijn initiatief voor een nieuw kiesstelsel: 
‘Niet meer stemmen op één partij, maar inhoudelijk per thema.’

In plaats van je stem aan één partij te geven, kies 
je per thema voor het standpunt van de partij die 
bij je past. Je stemt dan niet meer op de persoon, 
maar op de inhoud. Meer keuzevrijheid moet lei-
den tot meer inspraak en betrokkenheid.  

‘Mensen weten niet waarop ze 
stemmen. Dat is raar, want als je 
een loodgieter zoekt, ga je online op 
zoek naar reviews, vraag je offertes 
op, vrienden en familieleden worden 
gebeld. Maar je democratisch 
stemrecht oefen je uit op basis van 
een onderbuikgevoel.’

Het doel van Het Nieuwe Kiezen is het doorbreken 
van de vicieuze cirkel in de Nederlandse politiek: 
‘Mensen stemmen steeds minder geïnformeerd. 
De politiek anticipeert hierop door meer populisti-
sche uitspraken te doen. Dat neigt naar marketing 
of een soort theater. Vervolgens worden beloftes 
minder waargemaakt waardoor mensen nog meer 
ontevreden worden en nog minder geïnformeerd 
gaan stemmen. Hierdoor wordt het nog meer 
politiek theater. Dit moet doorbroken worden.’ Er is 
een update nodig. Ook voor kiezers. ‘Mensen   
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weten niet waarop ze stemmen. Dat is raar,  
want als je een loodgieter zoekt, ga je online op 
zoek naar reviews, vraag je offertes op, vrienden 
en familieleden worden gebeld. Maar je  
democratisch stemrecht oefen je uit op basis  
van een onderbuikgevoel.’

‘Bewustwording is slechts het begin. 
We willen echt een verandering 
teweegbrengen.’

Om bewustwording te creëren is ‘Het Grootste 
Stemexperiment van Nederland’ opgezet. Via 
www.hetnieuwekiezen.nl kies je per thema het 
standpunt waar je het meest mee eens bent.  
Ruim 75.000 mensen hebben deelgenomen  
aan het Stemexperiment. Bepaald geen slecht 
begin. Maar de initiatiefnemers zijn ambitieus. 
‘Het Stemexperiment is qua deelnemers en 
media-aandacht succesvol. Het is een goed 
instrument om bewustwording te creëren en  
de discussie op gang te brengen. Maar bewust-
wording is slechts het begin. We willen echt een 
verandering teweegbrengen in de manier waarop 
mensen stemmen.’ 

Naast het Stemexperiment, is er in samenwerking 
met onderzoeksbureau Motivaction onderzoek 
gedaan naar het draagvlak van het kiesstelsel.  
Dit is baanbrekend, want nog nooit is er in 
Nederland een alternatief kiesstelsel onderzocht. 

INFORMEREN: ‘Meer dan 50% van de jongeren verkiest  
dit nieuwe systeem boven het huidige.’ 

INSPIREREN: ‘Dat iemand die ik niet kende tegen me 
zei: ik heb twee verkiezingen niet gestemd, maar door het 
Stemexperiment ga ik deze keer stemmen. Daar doe ik het 
voor. Daar draait het om voor mij.’

ACTIVEREN: ‘Teken de petitie om te laten zien dat je  
voor verandering bent. Verspreid het woord. Daar ben ik 
afhankelijk van. Uiteindelijk moet het niet een project van  
mij zijn, maar breder worden gedragen. Het project zou niet 
stil moeten staat als ik er niets aan doe.’ 

      Interview

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 50% van 
de jongeren het nieuwe systeem verkiest boven 
het huidige. Onder 35-plussers verkiest 1 op de 3 
deelnemers Het Nieuwe Kiezen boven het hui-
dige systeem. ‘Dit is een duidelijk signaal dat niet 
genegeerd kan worden. We zijn aan onze stand 
verplicht hier iets mee te doen.’  
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Ge- en herdenken
Nationaal Instituut Nederlands  
Slavernijverleden en Erfenis   

Een expositie- en debatpodium voor jongeren 

De missie van het kennis- en expertisecentrum 
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden 
en erfenis (NiNsee) is het levend houden van het 
Nederlandse slavernijverleden door middel van 
herdenking en educatie. In dit kader organiseert 
het NiNsee onder andere het Keti Koti festival.

Tijdens het jaarlijkse Keti Koti (verbroken kete-
nen) festival wordt stilgestaan bij het slavernij-
verleden en vooruitgekeken naar de toekomst. 
De bezoekers vieren vrijheid, gelijkheid en 
verbondenheid. 

Vast onderdeel van het festival is de debattent 
Boni-Tula Oso. Hier wordt aan met name jonge-
ren de kans gegeven hun stem te laten horen 
en te leren over onderwerpen als discriminatie, 

jeugdwerkloosheid en Zwarte Piet. Met debatten, 
verhalen, muziek en poëzie wordt op interactieve 
wijze invulling en verdieping gegeven aan het 
slavernijverleden en haar erfenis.

Het expositiedeel werd ingevuld door kunste-
naar Patricia Kaersenhout met het interactieve 
kunstwerk De Ziel van Zout. De berg zeezout 
van 7000 kilo verwees naar de zoutplantages in 
het Caribisch gebied, maar ook naar het zoute 
water van de Atlantische Oceaan waarover tot 
slaaf gemaakten werden vervoerd. Het kunst-
werk verbeeldde het lijden, maar ook de hoop en 
dromen van mensen. Met het kunstwerk wilde 
Kaersenhout het verleden herdenken, maar  
ook ontstijgen.

De Ziel van Zout
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Ge- en herdenken
Stichting Theater Na de Dam   

In heel Nederland voorstellingen na de Nationale Dodenherdenking op 4 mei

Op 4 mei, aansluitend aan de Nationale Doden-
herdenking op de Dam, openen door heel het 
land schouwburgen, theaters, jongerencentra 
en andere podia hun deuren voor een zo breed 
mogelijk publiek. Voor een bewust lage toe-
gangsprijs woont een breed en divers publiek  
voorstellingen bij die gerelateerd zijn aan de 
Tweede Wereldoorlog. 

Theater Na de Dam begon in 2010 in Amsterdam 
met 7 voorstellingen. Op 4 mei 2016 speelden er 
bijna 80 voorstellingen door heel het land, voor in 
totaal 12.500 man publiek. 

De organisatie vindt de kunstvorm theater bij 
uitstek geschikt om de herdenking maatschappelijk 

te verdiepen en te verbreden: ‘Theater verbindt 
mensen. Het brengt hen in gesprek, niet alleen 
over onze verschillende achtergronden, maar ook 
over ons gedeelde heden en onze gezamenlijke 
toekomst’. 

Ook worden jongerenprojecten georganiseerd, 
waar jonge Nederlanders oudere mensen intervie-
wen over hun kindertijd in de oorlog en op basis 
daarvan een voorstelling maken. Een reactie van 
een deelnemende jongere uit Haarlem: ‘Meedoen 
aan dit project geeft mij de kans niet alleen de 
mooie verhalen te vertolken en mijn respect hier-
voor te laten zien, maar ook stil te staan en na te 
denken over alle ellende in de wereld nu.’

Toen jij verdween, kreeg ik jouw trein Voor ik vergeet - Nasrdin Dchar Nacht Na de Dam - Merel Polat
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Framer Framed - Re(as)sisting Narratives 
    Interview

Framer Framed is een platform voor kunst en 
cultuur, met een expositieruimte in de Tolhuistuin 
in Amsterdam. Directeur Cas Bool legt uit waar 
de naam Framer Framed vandaan komt: ‘Onze 
naam is ontleend aan het werk van Trinh T. 
Minh-ha, hoogleraar Gender- en vrouwenstudies 
en Retorica aan de Universiteit van California, 
Berkeley. In onze context refereert de naam aan 
de wijze waarop musea de geschiedenis inkaderen 
(framen). Framen heeft zowel met in- als uitsluiting 
te maken. Een kader is een uitsnede die de waar-
genomen werkelijkheid stuurt.’

‘Framen heeft zowel met in- als 
uitsluiting te maken. Een kader is 
een uitsnede die de waargenomen 
werkelijkheid stuurt.’

In 2014 heeft Framer Framed zelf een expositie-
ruimte geopend. ‘Inmiddels programmeren wij 
zelf een tentoonstellingsruimte en nodigen gast-
curatoren uit een verhaal te vertellen. We werken 
steeds met mensen die verschillende en nieuwe 
perspectieven hebben. Daar omheen organiseren 
we talloze bijeenkomsten, waarbij gelegenheid is 
de keuze van de curator nader te bespreken.’

Cas Bool: ‘Met deze tentoontstelling agenderen en ondersteunen we alternatieve 
narratieven over de Zuid-Afrikaanse geschiedenis.’

‘We werken steeds met mensen die 
verschillende en nieuwe perspectieven 
hebben.’

Framer Framed geeft meerdere, dikwijls nieuwe 
stemmen zo een plaats bij het ge- en herdenken van 
het verleden, bekijkt de geschiedschrijving kritisch en 
agendeert het gesprek over eigenaarschap van de 
geschiedenis.

Chandra Frank, een Nederlands-Zuid Afrikaanse 
onderzoeker, schrijver en curator, is één van deze 
stemmen. De door haar samengestelde tentoonstel-
ling Re(as)sisting Narratives vertelt het verhaal over 
de gedeelde geschiedenis van   
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Nederland en Zuid-Afrika en de erfenis hiervan. 
De titel Re(as)sisting Narratives is tweeledig. Bool: 
‘Enerzijds verzetten we ons tegen de dominante, 
westerse narratieven waarbij de geschiedenis 
van Zuid-Afrika begint bij van Riebeeck. Maar met 
deze tentoonstelling, agenderen en ondersteunen 
we ook alternatieve narratieven over de Zuid-
Afrikaanse geschiedenis.’

‘We are here, because you were there.’

De expositie en het bijpassende publiekspro-
gramma waren te bezoeken in zowel Nederland 
als Zuid-Afrika. Een indrukwekkend stuk uit de 
expositie is Mary Sibandes Conversations with 
Madam CJ Walker. ‘Madam CJ Walker (onder, 
geportretteerd), werkte als jonge vrouw op de 
katoenvelden. Jaren later werd ze zakenvrouw en 
de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse miljonair 
in de Verenigde Staten. Het werk is de verbeelding 
van Sophie: een Zuid-Afrikaanse huishoudster. Het 
werk staat symbool voor verbinding, kansen en  
vooruitgang.’  

INFORMEREN: ‘Van Riebeeck startte vanuit de VOC in 1651 
een Nederlandse handelspost in Zuid-Afrika. In 1659 plantte 
Jan van Riebeeck een haag van 25 kilometer lang. Deze haag 
was het eerste infrastructurele project in het kader van de 
rassenscheiding in Zuid-Afrika. Delen van de haag zijn nog 
steeds zichtbaar. Lang niet altijd is de haag nog fysiek aan-
wezig, maar lopen lijnen denkbeeldig nog door het landschap 
of is het inmiddels een weg. Deze lijn vertegenwoordigt vaak 
nog een scheiding in de hedendaagse samenleving. Judith 
Westerveld maakte hier een werk over. En over werken als dit 
gaan we het gesprek aan met het publiek.’

INSPIREREN: ‘Toni Stuart maakte met Kurt Orderson een 
werk waarin zij Krotoa-Eva een stem geeft. Er is veel over 
Krotoa geschreven, zij speelde een belangrijke rol in de 
geschiedenis van Zuid-Afrika. Krotoa-Eva was een Khoi en 
werkte voor Van Riebeeck in zijn huishouden, maar speelde 
tevens een cruciale rol als vertaler tussen de Nederlanders 
en de Khoi. Toni neemt in haar werk haar publiek mee naar 
de gedachtewereld van Krotoa zoals zij zich die voorstelt, de 
complexe situatie waarin zij zich bevindt en de onmogelijke 
afwegingen die zij moet maken. Het leven tussen twee werel-
den en een schakel in zeer ongelijke machtsposities.’

ACTIVEREN: ‘Verdiep je in de geschiedenis van Zuid-Afrika 
en de rol die Nederland daarin speelt en die nog steeds dui-
delijke sporen achterlaat. De situatie vandaag kan daar niet 
los van gezien worden. Verder: in de tentoonstelling was werk 
te zien van kunstenaar Mohau Modisakeng. Zijn werk is tot 
26 november te zien in het Zuid Afrikaanse paviljoen op de 
Biënnale van Venetië. Dat kan ik zeer aanraden.’

      Interview

Conversations with Madam CJ Walker (2009) door Mary 
Sibande. Foto © Eva Broekema
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Waarheidsvinding
DeepFocus Webdocs BV  

Persoonlijke en urgente videobrieven achter het nieuws

Sinds oktober 2013 produceert DeepFocus 
Webdocs voor De Correspondent de serie  
On the Ground. Veelal jonge filmmakers uit de 
hele wereld maken webdocumentaires: korte 
films vanuit de eerste persoon, die de kijker 
persoonlijk aanspreken. Inhoudelijke relevantie is 
hierbij essentieel. On the Ground brengt het juiste 
verhaal op het juiste moment.

Deze aanpak is de visuele vertaling van een  
principe van De Correspondent: de auteur treedt 
de lezer als gids tegemoet en bevordert zo een 
beter begrip van actuele thema’s. On the Ground 
draagt bij aan waarheidsvinding, democratie en 
innovatie in de journalistiek.

In de serie komen urgente actuele thema’s aan 
bod, altijd door de ogen van direct betrokkenen.  
In 2016 waren we onder meer getuige van éen 
van de grootste milieurampen uit deze tijd,  

in Brazilië (Rivier des doods; regie Elizabeth 
Salgado), waren we aan het front in de strijd 
tegen IS met een Koerdische commandante 
(Meryem, regie Reber Dosky), volgden we een 
fotograaf naar zijn vrienden en atelier in Aleppo 
(Greetings, van Issa Touma, Floor van der Meulen 
en Thomas Vroege) en maakten we mee hoe een 
Duitse theatermaker en Imam gezamenlijk probe-
ren te voorkomen dat jongeren in jeugddetentie 
die zich verstoten voelen, radicaliseren. (Under 
Pressure, van Tania Masi en Stefano Obino).

De Webdocs worden online honderdduizenden 
keren bekeken en zijn een hit op festivals in 
binnen- en buitenland. 9 Days – From my Window 
in Aleppo, een Webdoc gemaakt door de Syrische 
fotograaf Issa Touma en de Nederlandse regis-
seurs Floor van der Meulen en Thomas Vroege, 
sleepte dit jaar na 12 eerdere prijzen zelfs de 
European Film Award in de wacht. 

Issa, Thomas en Floor bij de uitreiking van de European Film Award, November 2016
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Waarheidsvinding
Follow the Money BV   

De Lobbynetwerk-database maakt zakelijke netwerken en belangen transparant en  
toegankelijk door middel van een journalistiek samengestelde database op FTM.nl

Follow the Money controleert de macht door  
geldstromen te volgen, complexe verbanden 
bloot te leggen en oplossingen aan te dragen. 
Essentieel daarbij is dat de informatie met  
journalistieke methoden en technieken is  
gecontroleerd en gewogen. 

Lobbynetwerken vormen een steeds invloedrijker 
onderdeel van onze democratie, maar de controle 
erop is vaak onvoldoende. Met de Lobbynetwerk-
database maakt Follow the Money bevindingen 
over lobby’s toegankelijk voor een groot publiek. 
Datzelfde publiek wordt bovendien betrokken 
bij het blootleggen van deze netwerken. Wie de 
database raadpleegt, ziet in één oogopslag hoe 
netwerken in elkaar steken en welke (financiële) 
belangen mogelijk een rol hebben gespeeld in  
de besluitvorming.

Follow the Money bedrijft waarheidsvinding in 
dienst van het maatschappelijk belang. Complexe 
informatie die voorheen alleen voor een kleine 
groep beschikbaar was, wordt toegankelijk 
gemaakt voor een breed publiek. 

Het eerste netwerk dat in kaart wordt gebracht 
betreft de zorg. Met circa 45 miljard euro vormt 
dit de grootste uitgavenpost op de Rijksbegroting. 
Mede door de invoering van marktwerking, is de 
scheidslijn tussen publiek en privaat belang vaak 
moeilijk te trekken. Netwerken overlappen elkaar, 
het is een wirwar van verschillende belangen.  
Een sprekend voorbeeld is de zogenoemde  
‘zorginnovatiereis’. Deelnemerslijsten en verslagen 
worden niet gepubliceerd, terwijl het bij uitstek  
een evenement is waar ‘de houtskoolschets van 
het beleid wordt getekend’. 
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Airwars - de strijd voor transparantie  
en verantwoording  
    Interview

Airwars is een non-profit organisatie die internati-
onale luchtaanvallen in Irak, Syrië en Libië moni-
tort. In 2016 heeft Airwars een onderzoeker aan 
kunnen stellen die fulltime onderzoek doet naar 
Nederland en België. Beide landen behoren tot 
de minst transparante leden van de Internationale 
Coalitie tegen IS. 

Door onderzoek, advocacy en contact met het 
Ministerie van Defensie streeft Airwars naar meer 
transparantie en aansprakelijkheid. Westra ver-
telt dat ze op verschillende manieren onderzoek 
doet naar de luchtaanvallen: ‘Wij baseren ons 
onderzoek op lokale bronnen (online pers, sociale 

Onderzoeker Eline Westra: ‘Ik vind het heel zorgelijk dat 
we zo weinig weten over de bijna vijfhonderd Nederlandse 
bombardementen en over het lot van de burgers in Irak,  
Syrië en Libië’.

media, lokale onderzoeksgroepen, ooggetuigen-
verslagen), analyseren video- en beeldmateriaal en 
gebruiken geolocation: een onderzoeksmethode 
om de coördinaten van de plaats waar een bom 
neerkomt te bepalen. Ook archiveren en analyseren 
we officiële informatie van de verschillende legers 
over hun uitgevoerde vluchten.’ Hierdoor beschikt 
Airwars over andere informatie dan de ministeries 
van Defensie, die vooral berusten op gegevens en 
videomateriaal vanuit de cockpit. Sommige legers, 
waaronder het Amerikaans commandocentrum 
(CENTCOM), beamen dat en zien de data van 
Airwars als een belangrijke aanvulling op hun 
eigen gegevens. In dit opzicht is Airwars bezig met 
waarheidsvinding in de meest letterlijke zin van het 
woord.  

'Wij baseren ons onderzoek op 
lokale bronnen (online pers, sociale 
media, lokale onderzoeksgroepen, 
ooggetuigenverslagen), analyseren 
video- en beeldmateriaal en 
gebruiken geolocation.’

Een F-16 wordt gereed gemaakt, bron: Airwars

 Stichting Democratie en Media  Jaarverslag 2016 - 37

https://airwars.org


‘De Ministeries van Defensie in 
Nederland en België onthouden 
cruciale informatie over waar 
en wanneer F-16’s toe hebben 
geslagen, waardoor er geen publieke 
verantwoording kan worden afgelegd 
over de aanvallen en mogelijke 
burgerslachtoffers.’

Naast onderzoek onderhoudt Eline contacten 
met journalisten, NGO’s en het Belgische en 
Nederlandse parlement. Zo zet ze het onderwerp 
op de politieke agenda en voorziet ze Kamerleden 
van informatie. Dit impliceert ook een democra-
tisch element: ‘Door het gebrek aan transparantie 
kan de democratische besluitvorming over deze 
missie niet optimaal plaatsvinden. Als er moet 

INFORMEREN: ‘Onze minimale schattingen van burger-
doden door de Coalitie sinds 2014: 2831 versus 229 die door  
de Coalitie zijn toegegeven.’ 

INSPIREREN: ‘Mijn collega’s uit Syrië en Irak die dag in,  
dag uit bezig zijn met het tellen van doden en gewonden in 
hun eigen dorpen en straten om de waarheid aan het licht  
te brengen. Dat vind ik ontzettend inspirerend.’

ACTIVEREN: ‘Blijf kritisch. Durf vragen te stellen over  
wat Nederland doet in het buitenland. Dat geldt voor veel 
meer missies.’

      Interview

Een F-16 behangen met bommen en raketten en 

ervoor (lasergeleide) bommen en munitieban-

den van het boordkanon uitgestald.

worden besloten over verlenging van de Nederlandse 
bijdrage aan de luchtaanvallen en Kamerleden weten 
niet hoeveel burgerslachtoffers zijn gevallen, is het 
onmogelijk om een complete evaluatie en weloverwo-
gen beslissing te maken.’ Dat geldt niet alleen voor de 
Kamerleden, maar ook voor de Nederlandse burger. 
‘We missen informatie die in een volwassen democra-
tie als Nederland publiek zou moeten zijn.’   

‘We missen informatie die in een 
volwassen democratie als Nederland 
publiek zou moeten zijn.’

Airwars heeft in Nederland en België het debat over 
transparantie en aansprakelijkheid flink op gang kun-
nen brengen. Zowel vanuit het parlement als in de 
media en onder academici. Het onderwerp staat veel 
hoger op de agenda. Onlangs had Eline een eerste 
afspraak met het Nederlandse Ministerie van Defensie: 
‘Na maanden wachten heeft een eerste gesprek toch 
plaatsgevonden. Dat is hopelijk een goede start voor 
een betere en constructievere samenwerking.’ Ook 
in België wordt meer aandacht besteed aan de bur-
gerslachtoffers door de luchtaanvallen: ‘In België zijn 
politiek en media nu een stuk kritischer. Men is zich nu 
veel bewuster van de human cost van de oorlog.’  
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Media-innovatie
De Coöperatie   

De Coöperatie: directe publicatie en exploitatie door freelancers

De Coöperatie werd in 2016 opgezet als een 
collectieve uitgeverij voor, door en van freelan-
cejournalisten. De initiatiefnemers willen hiermee 
tegenkracht bieden aan een grote en belangrijke 
transitie in journalistieke media. De Coöperatie 
faciliteert een sterk ecosysteem van freelancers 
in een medialandschap dat wordt gekenmerkt 
door krimpende, institutionele redacties binnen 
uitgeverijen.

 Het journalistieke werkveld verandert in een 
rap tempo. Ruim 30% van de journalisten in 
Nederland werkt momenteel op freelancebasis. 
De verwachting is dat dit percentage naar 70% 
gaat groeien. De toekomst van kwaliteitsjourna-
listiek is dus in toenemende mate afhankelijk van 
het professionele en economische welzijn van 
deze groep freelancers.

De Coöperatie wil dit welzijn bevorderen door 
zelfstandigen in de journalistiek te ondersteunen 
bij hun werk. Waar vroeger de journalist in dienst 
was bij de uitgever, draait De Coöperatie dat 
om: de uitgever staat ten dienste van de journa-
list. Aangesloten freelancers kunnen hun werk 
zelf publiceren en exploiteren via Blendle. De 
Coöperatie vormt zo een infrastructuur voor eigen 
uitgaven van journalisten en collectieven.

De transitie van institutionele journalistieke orga-
nisaties naar genetwerkte en gedistribueerde 
journalistiek is een nieuwe vorm van het organi-
seren van de productie, distributie en consumptie 
van journalistiek. Hoewel de organisatie pas 
in september 2016 startte, zijn er inmiddels al 
550 leden. Binnenkort start De Coöperatie in 
Vlaanderen. In 2017 en 2018 wordt dit uitgebreid 
naar andere landen, zodat er op den duur een 
internationaal netwerk van onafhankelijke journa-
listen ontstaat.
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Media-innovatie
OpenDemocracy   

OpenMedia streeft ernaar invloeden vanuit het bedrijfsleven op de media in kaart  
te brengen en openbaar te maken  

OpenMedia, gelanceerd door openDemocracy, 
onderzoekt op Europees niveau hoe commerciële 
belangen redactionele beslissingen beïnvloeden. 
Beïnvloeding kan worden veroorzaakt door adver-
tentiecontracten, eigendomsmodellen of andere 
pressiemiddelen die onafhankelijke en onpartij-
dige verslaggeving beïnvloeden. OpenMedia zal 
verborgen praktijken identificeren en aanvechten, 
de feiten blootleggen en publiceren en samenwer-
kingsverbanden aangaan.

 

‘Het gaat om zwaarwegende 
kwesties die het hart van onze 
democratie raken en niet langer 
kunnen worden genegeerd.’ 

OpenMedia gaat zo de confrontatie aan met 
machtige en diepgewortelde bedreigingen voor de 
onafhankelijke verslaggeving door heel Europa. 
Zoals verslaggever, commentator en auteur Peter 
Oborne schreef toen hij opstapte bij The Daily 

Telegraph, en de krant verweet ‘soft’ te zijn geweest 
in haar verslaggeving over een belangrijke adver-
teerder, HSBC: ‘Het gaat om zwaarwegende kwes-
ties die het hart van onze democratie raken en niet 
langer kunnen worden genegeerd.’ 

In 2016 lanceerde openDemocracy fase één van 
dit pan-Europese project: de taak om commerci-
ele censuur in de media in kaart te brengen; om 
aantijgingen te onderzoeken; en om te ijveren 
voor een grotere mate van transparantie vanuit de 
media-industrie.  

Samen met andere partijen wordt naar oplossingen 
gezocht om bedreigingen voor onafhankelijke media 
te bestrijden. Zo enquêteert openMedia in samen-
werking met Index on Censorship, de Europese 
Federatie van Journalisten, Verslaggevers Zonder 
Grenzen en The Centre for the Study of Media, 
Communication and Power van King’s College 
London momenteel journalisten uit 43 landen in 10 
verschillende talen om een transcontinentaal beeld 
te vormen van invloeden vanuit het bedrijfsleven op 
de media. 
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Publicism: een veilig platform voor vrije 
journalisten in de 21ste eeuw 
    Interview

De persvrijheid staat onder druk: wereldwijd snoe-
ren politieke, criminele of terroristische machten 
journalisten de mond. Ook in democratische 
landen zoals Nederland is persvrijheid niet van-
zelfsprekend. Geld van lokale adverteerders vloeit 
naar grote bedrijven, zoals Facebook en Google. 
Dit veroorzaakt druk op het traditionele business-
model in de uitgeversbranche. 

 

‘Onderzoeksjournalistiek, diversiteit  
in media en persvrijheid staan  
onder druk.’ 

Technologie is één van de oorzaken van deze 
verandering. Maar technologie kan persvrijheid 
ook ondersteunen. Blockchain is zo’n technologie 
die nieuwe vormen van samenwerking tussen 
mensen mogelijk maakt. ‘In de fysieke wereld kan 
ik je iets geven en dan bezit jij het. Op internet is 
dit niet zo gemakkelijk: je kunt mijn content kopi-
eren en dat bezitten we het allebei. Blockchain 
lost dit probleem op: door een aaneenschakeling 
(chain) van computers (blocks) te creëren, voor-
komt deze technologie vals eigenaarschap.’ 

Initiatiefnemer John Olivieira: ‘Publicism ondersteunt de 
persvrijheid in de wereld door het onderzoeken, ontwikkelen  
en exploiteren van nieuwe technologie die de persvrijheid kan 
ondersteunen.’  

Alle deelnemers in het netwerk zorgen gezamenlijk 
voor de controle en publicatie van de transacties. 
Het netwerk is verdeeld over veel deelnemende  
servers. Een centrale server of autoriteit is niet 
nodig. Hierdoor is het onmogelijk invloed uit te 
oefenen op de inhoud van het netwerk. Een bekend 
voorbeeld waarin blockchaintechnologie wordt 
gebruikt is Bitcoin.  

Annemieke Teune, Pieter Haasnoot en John 
Olivieira zijn Publicism gestart om deze technologie 
te introduceren in de journalistiek. John Olivieira 
licht toe: ‘Blockchaintechnologie kan netwerken  
van journalisten en nieuwsconsumenten faciliteren, 
waardoor organisaties - zoals overheden en   
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bedrijven - de persvrijheid moeilijker kunnen 
beperken. Journalisten kunnen zo hun content 
veiliger delen en hun identiteit beschermen.’

‘Blockchaintechnologie kan 
netwerken van journalisten en 
nieuwsconsumenten faciliteren, 
waardoor organisaties - zoals 
overheden en bedrijven - de 
persvrijheid moeilijker kunnen 
beperken.’

Publicism onderschrijft het belang van onafhanke-
lijke journalistiek voor een open democratie. 

INFORMEREN: ‘Blockchain gaat een belangrijke technologie 
worden voor de toekomst.’  

INSPIREREN: ‘Mijn partners, Annemieke en Pieter. Wij zit-
ten hier elke vrijdag op vrijwillige basis. Ik heb het geluk dat 
ik met 2 partners werk die openstaan voor innovatie en het 
loslaten van de status quo.’

ACTIVEREN: ‘Verdiep je in de blockchaintechnologie.  
Volg Publicism.’

      Interview

John: ‘Publicism is gestart met het onderzoeken 
in hoeverre blockchaintechnologie de persvrijheid 
kan ondersteunen. Na het onderzoek wordt een 
publicatietool gebouwd. Door middel van publica-
ties, een digitaal platform, evenementen en media- 
activiteiten delen we onze kennis op het snijvlak 
van blockchaintechnologie en journalistiek.’  
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Het Media Development Investment Fund  
Interview met Patrice Schneider  
    Interview

Het Media Development 
Investment Fund (MDIF) 
investeert wereldwijd in 

onafhankelijke media die het nieuws, de informa-
tie en het debat bieden die nodig zijn om vrije, 
bloeiende samenlevingen op te bouwen. Chief 
Strategy Officer Patrice Schneider legt uit: ‘De 
problemen die er 1944 in Nederland waren met 
betrekking tot de onafhankelijkheid van de media, 
zijn er nu nog steeds in landen zoals Zimbabwe 
en Guatemala. Het MDIF investeert in nieuwsver-
strekkers in deze landen waar de toegang tot vrije 
en onafhankelijke media bedreigd wordt. Tijdige, 
juiste en relevante informatie is van essentieel 
belang voor vrije samenlevingen. Het stelt men-
sen in staat om in grotere mate deel te nemen 
aan het openbare leven, het roept machthebbers 
ter verantwoording en het beschermt de rechten 
van het individu.’ 

‘87% van de wereldbevolking leeft in een land zonder  
vrije pers.’ 

Al meer dan 10 jaar werken het MDIF en SDM 
nauw samen. Enerzijds stelt de steun die het 
MDIF krijgt van SDM hen in staat wereldwijd te 
investeren in onafhankelijke media. Anderzijds 
speelt het MDIF een actieve rol in landen waar 
SDM zelf niet aanwezig kan zijn.  

Bron: Malaysiakini, Maleisië

Organisaties meerjarige steun

Landen waarin MDIF actief 

is of is geweest
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Het MDIF investeert in onafhankelijke media door 
het verstrekken van leningen, investeringen, tech-
nische subsidies en aandelen. Het MDIF streeft 
ernaar langetermijnrelaties met haar cliënten op 
te bouwen door hen te voorzien van advies en 
assistentie bij het ontwerpen van businessmo-
dellen, het plannen en uitvoeren van onderne-
mingsplannen, mediamanagement en technische 
ondersteuning.  

Het vergroten van het bereik van de cliënten is 
een centrale pijler binnen zowel de financiële 
als de missiegerelateerde doelstellingen van het 
MDIF. Schneider: ‘Voor wat betreft onze missie 
betekent een groter bereik dat meer mensen toe-
gang hebben tot onafhankelijk nieuws. Financieel 
gezien is publieksgroei essentieel voor de levens-
vatbaarheid van onze cliënten. Een groter publiek 
leidt rechtstreeks tot hogere reclameopbrengsten 
en grotere afzetmogelijkheden.’

Zij die vrije meningsuiting belemmeren, zien 
ook het belang van bereik en maken gebruik 
van diverse strategieën om het publiek van de 
onafhankelijke media te doen slinken. ‘Zo is het 
voorgekomen dat apparatuur van cliënten van het 
MDIF werd ingenomen, dat hun websites geblok-
keerd werden en dat hun redactionele integriteit 
belasterd werd door vijandige overheden.’

Een journalist uit een Afrikaans land legt uit 
waarom de steun van het MDIF zo belangrijk is: 
‘Door onze verslaggeving werden lokale bedrijven 
die bij ons adverteerden bedreigd door milities. 
Veel van hen gaven toe aan de druk en adver-
teren nu niet meer bij ons. Doordat wij financiële 
hulp krijgen van het MDIF, kunnen wij toch door-
gaan met ons werk.’

Vorig jaar werden meer dan 60,9 miljoen men-
sen van nieuws voorzien door een cliënt van het 
MDIF, waarvan 23,1 miljoen door middel van 
digitale media en 37,8 miljoen door middel van 

INFORMEREN: ‘Iedereen moet weten dat meer dan 6,5 mil-
jard mensen – 87% van de wereldbevolking – leven in landen 
zonder vrije pers.’

INSPIREREN: ‘De moed van de mensen die wij steunen heeft 
mij enorm geïnspireerd. Iedereen heeft het tegenwoordig 
over fake news. In de landen waar het MDIF actief is, hebben 
de mensen al decennialang te maken met fake news. Het is nu 
onze beurt om met fake news om te gaan, maar zij doen dit al 
vele jaren.’

ACTIVEREN: ‘Er zijn twee dingen die je kunt doen: ga ten 
eerste in toenemende mate kritisch om met de informatie die 
je leest; heb altijd een kritische blik. Ten tweede zou je zelf 
kunnen investeren in het MDIF.’

      Interview

traditionele media. Elke dollar die door het MDIF 
geïnvesteerd werd, leverde $1.46 op aan verko-
pen door de cliënt. 78% van de cliënten van het 
MDIF legde corruptieschandalen in het eigen land 
bloot en 89% riep regeringen ter verantwoording 
over hun beleidsbeloften.    

  

Bron: MDIF Impact Dashboard 2016
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European Press Prize  
Interview met directeur Thomas van Neerbos 
    Interview

Journalistiek is één 
van de bakens van een 
beschaafde samenleving. 
Moedige journalisten 
handhaven onze vrijheid. 

Daarom richtte Stichting Democratie en Media in 
2012 samen met zes andere partijen de European 
Press Prize op. De prijs heeft als doel de beste 
journalistiek van het continent te eren en aan 
te moedigen. Journalisten uit alle 47 landen van 
Europa kunnen stukken inzenden. De genomineer-
den en winnaars worden geselecteerd door een 
internationaal preparatory committee en jury van 
specialisten. 

Thomas van Neerbos, directeur van de European 
Press Prize, over het ontstaan van de prijs: ‘In een 
tijd waarin kranten, feiten én journalisten bedreigd 
worden, is het schrijnend duidelijk hoe belangrijk 
kwaliteits journalistiek is voor een gezonde demo-
cratie. Stichting Democratie en Media was - samen 
met o.a. The Scott Trust, De Balie en de Deense JP 
Politiken Foundation - betrokken bij onze oprichting 
en ís ‘hofleverancier’ van mensen, netwerk, werk-
plek en budget.’ 

In 2013 vond de eerste ceremonie plaats in De 
Balie in Amsterdam. In de jaren daarna werd de 
European Press Prize achtereenvolgens uitgereikt 
in Londen, Kopenhagen, Praag om in 2017 weer 
terug te keren naar Amsterdam. Van Neerbos 
vertelt over de ontwikkeling die de European 
Press Prize heeft doorgemaakt in haar nog korte 
bestaan: ‘We groeiden de afgelopen vijf jaar uit tot 

If journalism matters, then excellence matters.

een volwaardige prijs én een gevestigde naam 
in de Europese journalistiek. Het staat er onver-
wachts snel al erg goed voor met in 2017 meer 
dan 600 inzendingen (meer dan de Pulitzers per 
categorie) uit 38 landen en een netwerk waarmee 
verder gekeken wordt dan grote namen als de 
Panama Papers en Der Spiegel, naar dappere 
journalisten die belangrijk werk doen, waar en 
voor wie dan ook.’ 

Op 20 april 2017 vond de vijfde European Press 
Prize Award Ceremony plaats in Amsterdam. 
Het jubileumjaar was bijzonder. Thomas spreekt 
van een ommekeer: ‘Ik vond het geweldig om 
te merken dat wij de European Press Prize niet 
langer alleen ‘naar buiten brengen’, maar dat we 
nu ook veel werden benaderd door organisaties 
die onze doelen delen.’ Zo werd de winnaar van 
de Innovation Award geïnterviewd bij De Wereld 
Draait Door en werden de genomineerde en 
winnende artikelen door Blendle naar honderd-
duizenden lezers in Nederland en de VS gestuurd 
en verschenen de artikelen in onder andere The 
Irish Times, De Correspondent en The Observer. 
‘Dan heb je het niet meer over 3000 volgers op 
Facebook, maar over een miljoenenpubliek.’

De ceremonie van 2017 sloot hier goed bij aan. 
Thomas: ‘Tijdens de ceremonie ontvingen we  
150 journalisten uit 21 verschillende landen 
en brachten we ontmoetingen tot stand tussen 
talentvolle studenten en erkende journalisten, 
ervaringsdeskundigen in alle frontlinies van de 
journalistiek en potentiele partners voor hét  
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verhaal van 2017.’ Een eerste bewijs van het door 
ons ontwikkelde netwerk van oud-genomineerden 
en winnaars. ‘Op deze manier blijft het niet bij het 
achteraf belonen van kwaliteitsjournalistiek, maar 
proberen we juist ook jong talent te stimuleren.’ 

De toegevoegde waarde van de European Press 
Prize in vergelijking met andere grote prijzen, 
zoals de Pulitzer Prize, is volgens Van Neerbos 
dat niet alleen bekende, gevestigde namen wor-
den beloond. ‘Ik ben er ontzettend trots op dat wij 
Justyna Kopińska, die in haar eentje streed tegen 
en schreef over het onrecht in een psychiatrisch 
ziekenhuis in Starogard Gdanski, bij ons een prijs 
wint en vervolgens een boek schrijft over haar 
onderzoek. Ik ben er trots op dat individuen op 
zolderkamertjes in Moldavië hun werk naar ons 
insturen en dat wij dat werk erkennen en belonen. 
Dat is echt een verschil met andere prijzen. Bij 
ons winnen niet per se de grote namen of kranten 
maar mensen die, waar en hoe dan ook, dapper 
en goed werk aan het doen zijn.’  

INFORMEREN: ‘Wat iedereen echt moet weten is wat er 
gebeurt met vluchtelingen zodra ze uit de bootjes stappen 
die wij in het nieuws zagen. Wij zien niet goed genoeg wat er 
gebeurt als kinderen alleen in Turkije achterblijven of vluch-
telingen in Duitsland aankomen. Dat is echt iets wat mensen 
moeten weten, moeten voelen. Door drie terechte winnaars 
te kiezen die het verhaal voor of na de bootjes vertellen, van 
verloren kinderen in Turkse fabrieken, verloren levens in 
vrachtwagens of bureaucratische systemen, is het gelukt om 
die realiteit iets meer reikwijdte te geven.’ 

INSPIREREN: ‘Onze juryvoorzitter, sir Harold Evans, is een 
feest om mee te werken. Hij is 87 jaar oud en vliegt speciaal 
voor de European Press Prize ieder jaar van New York naar 
Londen om met de rest van de jury de winnaars te kiezen. 
De oud hoofdredacteur van The Sunday Times is een soort 
Willy Wonka, een klein maar enorm energiek mannetje. Zodra 
hij binnenkomt kijkt hij me met sprankelende ogen aan en 
begint vragen te stellen, over wat ik meemaak en wat ik zie 
in Nederland. Ik ben heel blij dat ik ieder jaar met hem in een 
kamer mag zitten en naar hem kan luisteren. Hij ís journa-
listiek. Lees zijn boek My Paper Chace! Hij inspireert mij: zijn 
persoonlijkheid, hoe hij over journalistiek praat en wat hij 
belangrijk vindt.’

ACTIVEREN: ‘Wat wij willen gaan doen is niet alleen maar bij 
de finishline staan applaudisseren als iemand een goed artikel 
heeft geschreven, maar ook echt bijdragen aan het creëren 
van kwaliteitsjournalistiek. Het zou prachtig zijn als lezers 
kans zien om bij een mediapartner of met een fonds dat ze 
hebben ons te helpen om jonge journalisten - die wel talent 
hebben, maar nog niet de middelen - een stap verder te laten 
zetten. Wij hebben de namen van die journalisten overal in 
Europa, en kennen de ideeën die ze hebben. Het zou leuk zijn 
om die namen te kunnen koppelen aan kennis, netwerk of 
geld. Dat is één van de belangrijkste doelen van de komende 
jaren. Daar kunnen we alle steun bij gebruiken die er is.’

      Interview

Ceremonie 2017 / JAN BOEVE
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The Investigative Reporting 
Award: Centre for Investigative 
Journalism

Voor het individu of het team dat het meest heeft 
gedaan aan waarheidsvinding: het naar buiten 
brengen van feiten die van belang zijn voor het 
publiek en de maatschappij. 

De Investigative Reporting Award ging dit jaar 
naar het Servische Centre for Investigative 
Journalism (CINS) voor hun serie artikelen over 
corruptie en georganiseerde misdaad in Servië. 
Artikelen waarin wordt belicht hoe corruptiezaken 
worden geframed, vertraagd en vergeten. Zaken 
duren eindeloos voort: begin 2016 liepen 583 
zaken langer dan 10 jaar, zonder dat er een eind 
in zicht is. De kwetsbare rechterlijke macht zwicht 
voor politieke druk.

Na ontvangst van de award zei hoofdredacteur 
Dino Jahic: ‘We zijn een team en hebben het 
gehele onderzoek als team uitgevoerd. We had-
den niet verwacht dat we zouden winnen. Het 
was al een voorrecht om genomineerd te zijn.  
Om de prijs dan ook echt te winnen is ongelofe-
lijk! We zien dit als een erkenning van ons werk 
en een stimulans om door te gaan. Zeker in het 
licht van de huidige demonstraties in Servië voor 
mediavrijheid en onafhankelijke journalistiek.’

Winnaars European Press Prize 2017

Winnaars European Press Prize 2017, bron: www.europeanpressprize.com / JAN BOEVE

Het team van CINS, van links naar rechts Bojana Bosanac, 
Anđela Milivojević, Ivana Jeremić, Milica Stojanović,  
Milica Šarić en Dino Jahić, bron: www.cins.rs
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The Distinguished Writing Award:  
Felix Hutt, Dialika Neufeld en Claas 
Relotius
Voor de beste reportage waarin essentiële kwes-
ties in binnen- en buitenland worden beschreven.

In deze categorie waren de winnaars Felix Hutt, 
Dialika Neufeld en Claas Relotius. Omdat de jury 
niet kon kiezen tussen de drie genomineerden 
– die alledrie schreven over de Europese vluchte-
lingencrisis – delen zij de de Distinguished Writing 
Award. ‘They are all, in their brilliant ways, utterly 
distinguished.’

Felix Hutt – 71 Lives 
In 71 Lives reconstrueert Felix Hutt de tragedie 
die in 2015 in Oostenrijk plaatsvond: langs een 
weg dichtbij Wenen staat een verlaten vrachtwa-
gen. In het laadruim worden de lichamen van  
71 gestikte migranten gevonden. Hun dood werd 
als symbool gezien van mensensmokkel in het 
licht van het falende vluchtelingenbeleid. Maar 
deze mensen zijn snel weer vergeten. Wie waren 
zij? In 71 Lives brengt Felix Hutt de 59 mannen,  
8 vrouwen en 4 kinderen tot leven. Allen gevan-
gen geraakt op hun vlucht naar een beter leven. 
Elk met een eigen persoonlijkheid, geschiedenis 
en nooit uitgekomen dromen voor een toekomst. 

Dialika Neufeld – Step-Uncle Sam 
In Step-Uncle Sam beschrijft Dialika Neufeld het 
lot van de duizenden kinderen die zonder ouders 
in Berlijn verblijven. In 2015 registreerden 4252 
minderjarigen zich in Berlijn. Dialika Neufeld volgt 
Danilo van der Heide, die samen met zijn drie 
collega’s verantwoordelijk is voor de opvang en 
zorg van deze kinderen. Van der Heide en zijn 
collega’s mogen per persoon maximaal 50 cases 
op zich nemen, een fractie van het totaal. Van dit 
contrast ligt de jeugdwerker ’s nachts wakker. 

Van het kantoor van Danilo van der Heide, dat 
vol staat met stapels dossiers, vervolgt Dialika 
Neufeld haar weg naar Clinton, een vriendelijke 
en actieve jongen van 15 jaar. Hij is één van 
de kinderen die Danilo van der Heide wel heeft 
kunnen helpen. Zijn verhaal is dramatisch: Hij 
werd als baby naar Duitsland gebracht door een 
vrouw die niet zijn moeder was. Toen Clinton 4 
jaar oud was, keerde de vrouw terug naar Ghana. 
Clinton bleef alleen achter in de Duitse flat. 
Verwaarloosd en hongerig lukte het hem om naar 
buiten te breken. Clinton dwaalde op straat totdat 
hij terechtkwam bij Danilo van der Heide. Na veel 
omzwervingen en psychiatrische hulp woont hij 
nu op het platteland en gaat het goed op school.  

In deze vrachtwagen stierven 71 mensen,  
bron www.stern.de / ROLAND SCHLAGER

Clinton, bron: www.europeanpressprize.com /  
DJAMILA GROSSMAN
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Claas Relotius – The Story of Ahmed and Alin 
‘Hello sister. We were collecting scrap all day and 
all night. Soon, I’ll have enough money. I’ll have 
enough for you and me together.’

In het hartverscheurende Story of Ahmed and 
Alin laat Claas Relotius zijn lezers zien wat er 
gebeurt met kinderen die Europa niet bereiken. 
Op dit moment zijn er meer dan een miljoen 
kindvluchtelingen in Turkije. Claas Relotius vertelt 
het verhaal van twee van deze kinderen. Ahmed 
en Alin waren 10 en 11 jaar toen hun ouders in 
Aleppo omkwamen. Ze vluchtten naar Turkije en 
werden gescheiden. Om te overleven werken ze 
keihard voor weinig geld. Ahmed verzamelt oude 
auto-onderdelen en verdient hiermee 15 cent 
per kilo. Alin maakt nu 14 uur per dag de kleding 
die in onze winkels ligt. 300 kilometer van elkaar 
verwijderd, proberen ze geld te sparen voor  
een hereniging. 

Ahmed, bron: www.spiegel.de / EMIN OZMEN  Brexit, bron: www.irishtimes.com foto: EPA/OLIVIER HOSLET

Fintan O’Toole schreef voor The Irish Times, The 
Observer en The Guardian kritische commentaren 
over de Brexit, zowel voor als na het referendum. 
Zijn artikelen voegen een dimensie toe aan de 
berichtgeving door te beschrijven hoe de Brexit de 
balans tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
doet wankelen. Zoals O’Toole het zelf verwoordt: 
‘In goede en slechte tijden blijven deze twee eilan-
den verbonden in een huwelijk dat niet kan worden 
verbroken door dood of scheiding. Nu de ene 
echtgenoot ontspoord is, heeft dat desastreuze 
gevolgen voor de ander.’

The Commentator Award:   
Fintan O’Toole
Voor werk dat een cruciaal effect teweeg heeft 
gebracht.
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Christiaan Triebert ontving voor zijn reconstructie 
van de coup in Turkije in juli 2016 de Innovation 
Award. Hij reconstrueerde de gebeurtenissen 
door online open source onderzoek te doen: hij 
transcribeerde, vertaalde en analyseerde een 
uitgelekt Whatsapp-gesprek tussen Turkse gene-
raals. Christiaan vertelt: ‘Ik lag in mijn bed en 
werd wakker. Pakte mijn telefoon en scroll door 
Twitter. Ik zie dat er een filmpje wordt gedeeld  
van een app gesprek tussen coupisten in 
Istanbul. Ik denk: dat is fascinerend, maar klopt 
dit wel? Ik ben aan tafel gaan zitten en ben acht 
dagen lang blijven zitten.’ Christiaan is begonnen 
met het uitschrijven en vertalen van de berichten. 
Daarna heeft hij de berichten naast foto’s van 
die nacht gelegd. Via Facebookpagina’s, andere 
WhatsAppberichten, Google Maps en Echosec  
verzamelde hij alle social media berichten over  
de bewuste nacht in Istanbul. 

Trieberts werk stelt de lezer in staat de mislukte 
coup van minuut tot minuut te beleven. De jury 
prijst zijn werk en noemt het een verpletterende 
digitale gids die doet denken aan Charles Dickens. 

Het bewuste WhatsAppgesprek, bron: www.bellingcat.com 
Een brandweerman ten tijde van de brand in Colectiv,  
bron www.nos.nl 

Op 30 oktober 2015 brak in nachtclub Colectiv  
in Boekarest brand uit. 64 mensen kwamen om  
en 147 mensen raakten gewond. De brand  
maakte intense emotie los bij Roemenen: er  
werd geprotesteerd, mensen werden ontslagen 
en gearresteerd, uitgaansgelegenheden werden 
gesloten en discussies over de veiligheid van 
gebouwen laaiden op. 

Zoals bij alle rampen, maakt de ontsteltenis met de 
tijd plaats voor politieke verklaringen, beschuldigin-
gen en speculatie. Uiteindelijk raakt de tragedie op 
de achtergrond en gaan we door met ons leven.  

Om het menselijke verhaal rond de Colectiv brand 
boven tafel te krijgen, reconstrueerden Irina Tacu 
en haar collega’s de nacht van 30 oktober.  
Ze spraken met 30 overlevenden en gebruikten 
verklaringen, videomateriaal, foto’s en rapporten. 
Het is een verhaal geworden over hoe normale 
mensen helden worden wanneer het noodlot 
toeslaat. 

The Special Award:   
Irina Tacu

De juryleden kennen deze prijs toe aan excel-
lente journalistiek die buiten elke categorie of 
discipline valt. 

The Innovation Award:    
Christiaan Triebert

Voor journalistieke producties die op vernieuwende 
wijze gebruikmaken van data-analyse, social 
media, foto, video of interactieve cartografie.
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Organisatie, bestuur en toezicht

Organisatie
De organisatie van SDM bestond in 2016 uit de  
volgende personen:

Nienke Venema – directeur-bestuurder 
Nevenactiviteiten
•  Penningmeester bestuur Stichting Daria Bukvić
•  Lid Raad van Advies Stichting CollAction
•  Jurylid Decade Innovation Award 
 
Karlijn Bink – bureaucoördinator
Roomyla Choenni – programmamanager  
(tot september 2016)
Nadja Groot – programmamanager
Willem Lenders – programmamedewerker  
(vanaf maart 2016)

De volgende personen ondersteunden SDM in 2016 
op freelancebasis:

Maartje Eigeman – programmamanager  
(vanaf november 2016)
Sanne Hettema – adviseur subsidies (juni 2016)
Matthea de Jong – adviseur subsidies (juni 2016)
Eefje de Kroon – adviseur subsidies (juni 2016) 

Adviseurs
SDM heeft in 2016 in voorkomende gevallen de vol-
gende financiële en juridische adviseurs ingeschakeld:

Otto Beelaerts – ABN Amro MeesPierson
Tanja Haremaker – Mazars Accountant
Pieter van der Korst – Lemstra van der Korst Advocaten
Esther van Munster – Triodos MeesPierson 
Sustainable Investment
Jan Willem Nieuwenhuys – ASN Vermogensbeheer 
Arnout Stroeve – Van Doorne N.V.

Beleid 
In 2015 is voor de periode 2015-2017 een organisatie-
plan op hoofdlijnen ontwikkeld. Op basis hiervan is de 
besteding van middelen bepaald. Voor 2016 is dit plan 
herijkt en is een bijbehorende begroting vastgesteld. 

Aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen is 
een aantal inhoudelijke prioriteiten vastgesteld voor 
het subsidiebeleid. Regelmatig vinden er binnen SDM 
evaluaties plaats van de resultaten van het subsi-
die- en investeringsbeleid. De resultaten van deze 
evaluaties worden in de raad van toezicht besproken. 
Indien wenselijk worden er conclusies aan verbonden 
voor toekomstige financieringen. In 2017 zal SDM een 
meerjarenplan op hoofdlijnen voor de periode 2018-
2020 ontwikkelen en vaststellen. Dit beleid zal jaarlijks 
worden herijkt. 

Financieel beleid  
Het investeringsbeleid van SDM is er in principe op 
gericht het vermogen van de stichting in stand te hou-
den. De kapitaalopbrengsten worden aangewend voor 
de realisering van de doelstellingen. Afhankelijk van 
de opbrengsten kan het jaarlijks vast te stellen investe-
ringsbudget variëren. Indien de resultaten tegenvallen 
is SDM bereid om (tijdelijk) in te teren op haar vermo-
gen om haar doelstellingen te kunnen blijven bevorde-
ren. De balans en de staat van baten en lasten voor 
het boekjaar 2016 zijn opgenomen vanaf pagina 56.

Internationale samenwerking 
SDM werkt steeds vaker samen met andere fond-
sen die vergelijkbare doelstellingen nastreven. De 
stichting is lid van het Fondseninstituut Nederland 
(FIN) en fondsennetwerk Ariadne. In 2016 organi-
seerde SDM bovendien in samenwerking met het 
Media Development Investment Fund (MDIF) en het 
Open Society Foundations Program on Independent 
Journalism ‘Beyond Disruption’: een driedaagse bij-
eenkomst in Turijn waar zowel vertegenwoordigers van 
internationale fondsen als toonaangevende personen 
uit de media-industrie aanwezig waren. Middels een 
voor de gelegenheid samengesteld, innovatief format 
werden deelnemers uitgenodigd om creatief na te 
denken over hoe onafhankelijke journalistiek en media 
in de huidige tijd verder kunnen worden versterkt 
in samenwerking met maatschappelijke en media 
fondsen. 
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In 2016 heeft Open Society Foundations (OSF) 
SDM benaderd voor samenwerking op het gebied 
van het tegengaan van discriminatie van moslims in 
Nederland, een doelstelling die we delen. Reden voor 
OSF om ons te benaderen, is dat SDM meer deskun-
digheid heeft over wat er binnen Nederland speelt en 
daarom beter de samenwerking aan kan gaan met 
lokale organisaties en individuen. Belangrijk om hierbij 
te benadrukken is dat de financiële bijdrage van de 
OSF voor SDM niet noodzakelijk is om de thematische 
oproep tegen moslimdiscriminatie uit te voeren die in 
2016 uit de samenwerking is voortgevloeid. SDM is en 
blijft een strikt onafhankelijke stichting. Zij behoudt zich 
ook binnen deze samenwerking het recht voor om aan-
vragen naar eigen inzicht toe te kennen of af te wijzen. 
De resultaten van de eerste thematische oproep in het 
jaarverslag van 2017 zichtbaar zijn.

Communicatie  
In 2015 werd www.stdem.org gelanceerd. Op deze 
website worden gesteunde projecten, organisaties en 
evenementen uitgelicht. Daarnaast is er informatie te 
vinden over het beleid, bestuur en de organisatie van 
SDM, het aanvraagproces en de gesteunde projecten 
per jaar. 

Bestuur en toezicht 
SDM is sinds 2015 georganiseerd volgens een 
raad-van-toezichtmodel. De raad van toezicht houdt 
integraal toezicht op het functioneren van SDM door 
vooraf strategie, beleidsplan, jaarplan en begroting 
goed te keuren en achteraf toe te zien op het beleid 
van de directeur-bestuurder, de realisatie van de doel-
stellingen en activiteiten en op de algemene gang van 
zaken van SDM. De rolverdeling tussen de raad van 
toezicht en de directeur-bestuurder is primair bepaald 
door de statuten en het directiereglement. Binnen deze 
formele kaders heeft de raad van toezicht ook een 
adviserende functie jegens de directeur-bestuurder.

Governance Code 
In 2015 heeft SDM een governance code opgesteld. 
Deze code is door de leden van de raad van toezicht 
en de directeur-bestuurder ondertekend en onder-
schreven. In aanvulling op de statuten geeft deze code 
richting aan de wijze waarop het bestuur en de raad 
van toezicht functioneren. Bovendien bevat de code 
een regeling van het tegenstrijdig belang, die onder 

meer bepaalt dat de bestuurder of de leden van de 
raad van toezicht niet deelnemen aan de discussie 
en besluitvorming over onderwerpen waarbij zij een 
mogelijk tegenstrijdig belang hebben. 

Raad van toezicht 
De samenstelling van de raad van toezicht, de functie 
en nevenactiviteiten van de leden in 2016 zijn als volgt:

A.F.M. Brenninkmeijer – voorzitter 
Lid van de Europese rekenkamer 
 
Nevenactiviteiten 
•  Hoogleraar Institutionele Aspecten van de 

Rechtsstaat, Universiteit Utrecht
•  Lid Wetenschappelijke Raad van de Stichting 

Instituut GAK
•  (Tijdelijk) adviseur van de Nederlandse staat en de 

Gemeente Amsterdam
•  Hoofdredacteur Tijdschrift Conflicthantering
•  Lid projectraad Public Interest Litigation Project 

(PILP) 

 J.G. Brandsma – portefeuillehouder financiën 
Onafhankelijk adviseur

Nevenactiviteiten
•  Bestuurslid Media Development Investment Fund 

(namens SDM);
•  Lid Equity Investment and Valuation Committee 

ResponsAbility BOP Investments (rABOP);
•  Lid Investment Committee Global Climate 

Partnership Fund;
•  Lid van de Investment Committee MIFA, 

Microfinance Fund for Asia.

C.J. Scholten – portefeuillehouder deelnemingen
Advocaat bij en partner van Bergh Stoop en Sanders N.V.

Nevenactiviteiten
•  Voorzitter van het Juristennetwerk in de Partij van de 

Arbeid
•  Lid Comité van Aanbeveling Stichting i.o. 

Blikverruimers 

H.M. Verrijn Stuart – lid
Publicist, rechtsfilosoof
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Nevenactiviteiten
•  Voorzitter raad van toezicht Amsterdam Fonds voor 

de Kunst;
•  Voorzitter Nuhanovic Foundation, Center for 

Warcrimes Reparations;
•  Lid Comité van Advies van Stichting Article 1 

Collective; 
•  Lid Comité van Aanbeveling van Stichting Palestine 

Link (tot februari 2016);
•  Lid commissie mensenrechten van de Adviesraad 

Internationale Vraagstukken;
•  Medeoprichter en lid van de preperatory comittee, 

van de European Press Prize;
•  Lid Restitutiecommissie Cultuurgoederen en Tweede 

Wereldoorlog;
•  Voorzitter jury tweejaarlijkse Lawyers for Lawyers 

Award. 

I. Nor – lid
Investment en programmamanager Stichting Doen 

Nevenactiviteiten
•  Voorzitter Huurdersvereniging de Knol
•  Lid Adviesraad Emerging Media Opportunities Fund 

van het Media Development Investment Fund
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Stichting Democratie en Media hecht er belang aan om recht te doen aan het  
ondersteunen van de nagelaten betrekkingen van het illegale Parool. 

In 2016 zijn ons ontvallen:

Alphons Meeuwis  
’s-Gravenhage, 7 december 1916   Cadier en Keer, 14 april 2016

Alphons Meeuwis zette zich met gevaar voor eigen leven in voor de verspreiding van verzetskrant het 
Parool. Hij kwam altijd naar de herdenking die Stichting Democratie en Media op 5 februari organiseert ter 
nagedachtenis van de slachtoffers van het eerste Paroolproces. Zijn aanwezigheid zal worden gemist. 
 
 
Josephine Kan – de Jong 
Amsterdam, 12 oktober 1919   Amsterdam, 1 juni 2016

Weduwe van Edgar Henri Kan, verzetsstrijder en medewerker van het illegale Parool.

 
In 2017 is ons ontvallen:

Tyl van Norden – Overmeer 
Noordwijk, 18 januari 1934   Amsterdam, 17 januari 2017

Tyl van Norden was de weduwe van Wim van Norden, medeoprichter van Stichting het Parool en van ver-
zetskrant Het Parool. Zij toonde een blijvende betrokkenheid bij en interesse in de Stichting, waarvoor wij 
haar dankbaar zijn.

 
Herdenking 
De herdenking van de slachtoffers van het Eerste Paroolproces 
op de Eerebegraafplaats in Bloemendaal en bij het graf van de 
familie Gertenbach in Zandvoort werd traditiegetrouw gehouden 
op 5 februari. De bijeenkomst werd gevolgd door een gezamen-
lijke lunch in Het Oude Dorpshuis in Bloemendaal. De jaarlijkse 
lezing bij deze lunch werd dit keer gehouden door Dr. Jaap van 
Ginneken. Hij sprak over Professor Kurt Baschwitz, over wie hij 
een monografie schrijft.  

Nagelaten betrekkingen

5-februariherdenking 2016, Rink Hof ©,  
bron: Het Parool
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Financiën 

Balans per 31 december 2016 
Activa 

VASTE ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa Verbouwingen (1) € 0 € 20.177

Computers € 3.058 € 4.151

Overige inventaris € 9.426 € 12.082

12.484 36.410

Financiële vaste activa Deelnemingen (2) € 83.829.997 € 83.829.997

Leningen (3) € 1.917.000 € 2.110.000

Overige effecten (4) € 3.016.667 € 1.000.000

€ 88.763.664 € 86.939.997

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa (5) € 46.126 € 38.983

Effecten (6) € 61.079.204 € 64.887.588

Liquide middelen (7) € 93.233 € 0

€ 149.994.711 € 151.902.978

In 2016 was het financieel rendement uit duurzame beleggingen lager dan in voorgaande jaren, waardoor een negatief 
resultaat is geboekt. Dankzij positieve resultaten uit eerdere jaren, kan SDM het ontstane tekort opvangen. Om het ver-
mogen in de toekomst minder aan marktrisico’s onderhevig te laten zijn, is een percentage van het belegde vermogen 
van de markt gehaald en geherinvesteerd in zogenaamde ‘impact notes’, oftewel obligaties met een sociaal en finan-
cieel rendement. Er is gekozen voor het Green for Growth Fund en het European Fund for South East Europe (EFSE), 
respectievelijk een fonds dat investeert in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in Zuid- en Oost-Europa, het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika en een fonds dat investeert in micro- en kleine ondernemingen en gezinnen met een 
laag inkomen in Zuidoost-Europa via lokale, gerenommeerde financiële instituten. NB: de investering in EFSE is in 
2016 in gang gezet maar pas januari 2017 gefinaliseerd.
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PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015

Stichtingsvermogen (8) € 148.672.723 € 150.788.162

Vaste activa (9)

Kredietinstellingen € 0 € 3.350

Overige schulden en overlopende passiva € 1.321.988 € 1.111.466

€ 1.321.988 € 1.114.816

€ 149.994.711      € 151.902.978

Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015

Resultaat uit beleggingen (10) 963.590 2.905.419

Overige opbrengsten € 0 € 0

Brutowinst  € 975.841 € 2.905.419

Lonen en salarissen (11) € 269.031 € 225.558

Sociale lasten (12) € 37.570 € 26.731

Bijdragen en subsidies (13) € 2.455.931 € 2.465.321

Beheerskosten (14) € 342.709 € 387.383

Overige kosten € 36.314 € 40.000

€ 3.141.555 € 3.144.993

Bedrijfsresultaat € -2.165.714 € -239.574

Financiële baten en lasten € 50.275 € 4.271

Nettoresultaat € -2.115.439 € -235.303
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Bijlage: Overzicht toekenningen 2016

Pijler 1: Fundamentele rechten en vrijheden
Project Bedrag 

Stip Theaterproducties - Waar de neushoorn regeert Tot €5.000

LYNX - De Tweede Wereld Tot €5.000

Stichting LUX - Vrede van Nijmegen Festival Tot €5.000

Hrant Dink Foundation - Annual International Hrant Dink Award Tot €5.000

Burgerrechtenvereniging Vrijbit - Update website Tot €5.000

Sidney Vollmer - Tweede deel Podcasts Digitalisme Tot €5.000

Anna Witte - Within a Walled World Tot €5.000

Stichting ZoomMedia - UP! Tot €5.000

Stichting LUX - Verkiezingsdebat: Privacy Matters Tot €5.000

Well Made Productions - Addendum reprise A Raisin in the Sun Tot €5.000

Prof. dr. Gloria Wekker - Vertaling ‘White Innocence’ Tot €5.000

Internet Society - Masterclass Netpolitiek €5.000 tot €10.000

7 Hills Foundation - Paranoia Phenomenon €5.000 tot €10.000

IKON Docs - Mensjesrechten €5.000 tot €10.000

Movisie - De stem van jongeren €5.000 tot €10.000

Stadsschouwburg Amsterdam - Het Grote Mediagala 2017 €5.000 tot €10.000

Bindfilm - Mark1 €5.000 tot €10.000

Fathia Bazi - Wild Flower €5.000 tot €10.000

De Balie - Vrijheidslezingen €5.000 tot €10.000

Nederlandse Vereniging van Journalisten - Festival van het Vrije Woord 2016 €5.000 tot €10.000

KAOS GL - New Media School €5.000 tot €10.000

Stichting Platform Status Quo - Sagen en Mietjes €5.000 tot €10.000

NTR - Innoversity Parade 2016 €5.000 tot €10.000

Stichting WaaR Art & Culture - Arab Camera Festival €5.000 tot €10.000

Blauw gearceerd = meerjarige steun
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Project Bedrag 

Ariadne Asimakopoulos - No place for a rebel €10.000 tot €25.000

PEN Emergency Fund €10.000 tot €25.000

Stichting Vredeseducatie - Fort van de Democratie €10.000 tot €25.000

Fotografiemuseum Amsterdam - Calais from Jungle to City €10.000 tot €25.000

9 Stories - Het jaar dat iedereen naar Lesbos ging €10.000 tot €25.000

Linda Polman - Wir Schaffen Das €10.000 tot €25.000

CTM Docs - Kafka in Maastricht €10.000 tot €25.000

Centre for Investigative Journalism - Logan Symposium €10.000 tot €25.000

Alex Bakker - Publicatie Transgender Nederland €10.000 tot €25.000

Sphinx Art Productions - Festival Cinéma Arabe €10.000 tot €25.000

Theo Paijmans - The Black Issue €10.000 tot €25.000

Bits of Freedom - De Glazen Samenleving €10.000 tot €25.000

De Kleurrijke top 100 - Videopeople.tv €10.000 tot €25.000

Stichting Rotterdam State of Mind - Grenzeloze Rotterdammers €10.000 tot €25.000

Stichting Art. 1 - IQMF Academy €10.000 tot €25.000

Seada Nourhussen - Het jaar dat ik zwart werd €10.000 tot €25.000

Annemiek Verbeek - Perstafel II €10.000 tot €25.000

Da Bounce Urban Film Festival 2016 €10.000 tot €25.000

Nederlands Film Festival - Het beste van eigen bodem in al zijn diversiteit €10.000 tot €25.000

Joods Historisch Museum - Face to Face €10.000 tot €25.000

&Bromet - Ben ik een goede moslima €10.000 tot €25.000

Stichting 1877 - Martin van Amerongen Fellowship €10.000 tot €25.000

International Film Festival Rotterdam – Black Rebels Programma €10.000 tot €25.000

Geesje van Haren - Diversiteitsproject €10.000 tot €25.000

Humanity House - Vernieuwing museum €25.000 tot €50.000

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten - Public Interest Litigation 
Project

€25.000 tot €50.0000

Een Ander Joods Geluid €25.000 tot €50.0000

The Nuhanovic Foundation €25.000 tot €50.0000

Humanity in Action €25.000 tot €50.0000

Human Rights Watch - Protecting Human Rights in Europe’s Migration Crisis €25.000 tot €50.0000
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Rose Stories - Melk en Dadels €25.000 tot €50.000

Dr Monk - Oplos tv €25.000 tot €50.000

Transcity / Duurvoort Media - Shades €25.000 tot €50.000

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond - Moslims en media €25.000 tot €50.000

International Documentary Festival Amsterdam - Shifting Perspectives €25.000 tot €50.000

Diversity Media - Even een blik moslims opentrekken €25.000 tot €50.000

Stichting Privacy First - Privacy First Solutions €25.000 tot €50.000

European Digitial Rights Initiative €25.000 tot €50.000

Movies That Matter €50.000 tot €75.000

Pijler 2: Daadkrachtige democratie
Project Bedrag 

Bredaphoto - De Afwezige Overheid Tot €5.000

Nouhad - Spring is yet to come €5.000 tot €10.000

Instituut voor Netwerkcultuur - Moneylab #3 €5.000 tot €10.000

Hubert Smeets - Biografie Hans van Mierlo €10.000 tot €25.000

Conijn Film - De Missie €10.000 tot €25.000

Discussieren kun je leren - Battle van ‘t vrije woord €10.000 tot €25.000

Het Nieuwe Kiezen - Kiesstelsel 2.0 €10.000 tot €25.000

Marcel ten Hooven - De uitgewoonde democratie €10.000 tot €25.000

Simone van Saarloos - Het Wilders Proces €10.000 tot €25.000

Open State Foundation - Politwoops NL2017 €10.000 tot €25.000

Stichting VICE Talent – VICE Meets de lijsttrekkers €25.000 tot €50.000

Stichting Sargasso - StellingChecker.nl €25.000 tot €50.000

Episode One - De Ondergang van de Van Imhoff €25.000 tot €50.000
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Pijler 3: Ge- en herdenken
Project Bedrag 

Stichting Cultuursporen - Quaco expositie Stripdagen Tot €5.000

Stichting Werkgroepen Keizersgrachtkerk - Vlucht naar het heden Tot €5.000

Pamela Sturhoofd / Stichting Ogen open! - Transportkinderen Tot €5.000

Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis - Boni Tula Arena €5.000 tot €10.000

Stichting Theater Na de Dam €10.000 tot €25.000

Wispfire - Herald, an interactie period drama €10.000 tot €25.000

Pink Pony Express - Waar is Willemstad / Stemmen uit de Caribbean €10.000 tot €25.000

Framer Framed - Re(as)sisting Narratives €10.000 tot €25.000

Radio La Benevolencija - The Porajmos and the Roma Identity €25.000 tot €50.000

Pijler 4: Waarheidsvinding

Project Bedrag 

Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek Tot €5.000

Stichting Persprijs Jacques van Veen Tot €5.000

Stichting International War & Peace Reporting Netherlands - Bijdrage website Tot €5.000

Vereniging van Onderzoeksjournalisten - Eenmalige bijdrage bijeenkomst Panama 
Papers

Tot €5.000

De Tegel - De Tegel 2016 €5.000 tot €10.000

Petram en Kruizinga - Nederland’s eerste antifacistische strijders €5.000 tot €10.000

VVOJ – Organisatiesteun €10.000 tot €25.000

Zeppers Film & TV - Schatten op de Krim €10.000 tot €25.000

Dutch Picture Industries - Whispering Truth to Power €10.000 tot €25.000

Stella Braam - De Verwarden €10.000 tot €25.000

IF Productions - Documentaire €10.000 tot €25.000

Airwars - Onderzoek Nederland en België €25.000 tot €50.000

Follow the Money BV - Lobbynetwerk database €25.000 tot €50.000

Lucernam Films S.L. - The Silence of Others €25.000 tot €50.000

Deepfocus Webdocs - On The Ground €25.000 tot €50.000

European Press Prize Meer dan €50.000
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Pijler 5: Media(innovatie)
Project Bedrag 

European Magazine Media Association - ®evolution of Europe’s press Tot €5.000

Noorderbreedte en Stichting Beeldlijn – Noorderdiepte €5.000 tot €10.000

OpenDemocracy - OpenMedia Phase 1 €10.000 tot €25.000

Publicism - Kan blockchaintechnologie de journalistiek helpen? €10.000 tot €25.000

The Back Lot - 10 Minuten Jeugd Journaal €10.000 tot €25.000

De Coöperatie €25.000 tot €50.000

Stichting Verhalende Journalitiek €25.000 tot €50.000
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