
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              #WorldPressFreedomDay | UNESCO & het Koninkrijk der Nederlanden | #PressFreedom | UNESCO & het Koninkrijk der Nederlanden   

Nederland en UNESCO organiseren de World Press Freedom 
Conference (WPFC) in 2020. Het evenement vindt plaats van 
22 tot en met 24 april in het World Forum in Den Haag, de 
internationale stad van vrede en recht. Beide organisatoren 
roepen iedereen die actief is op het gebied van persvrijheid  
op om deel te nemen. Tijdens WPFC wordt ook het 
allereerste World Press Freedom Festival georganiseerd. Er 
worden ten minste 1.500 deelnemers uit de hele wereld 
verwacht, onder wie diverse journalisten van naam en faam.  
 
WPFC 2020 wordt gevolgd door de jaarlijkse Internationale 
Dag van de Persvrijheid (World Press Freedom Day, WPFD) op 
3 mei. Het thema van deze editie is ‘Journalism without Fear 
or Favour’. De conferentie wil vooral benadrukken dat we 
moeten opkomen voor vrije en onafhankelijke media en de 
journalistiek moeten beschermen tegen hardnekkige en 
nieuwe vormen van controle. De onafhankelijkheid en 
vrijheid van de media wordt nog steeds in veel landen 
bedreigd, dit onderwerp is nu relevanter dan ooit.  
 
VERANDERING 
Door het onderwerp op de agenda van wereldleiders te 
plaatsen, door te inspireren, te informeren en mensen te 
mobiliseren, roepen WPFC en WPFD 2020 alle betrokken 
partijen op hun steentje bij te dragen aan positieve 
verandering - overheden, journalisten en de media, de 
gerechtelijke en juridische sector, internetbedrijven, het 
maatschappelijk middenveld, academische instellingen en 
jongeren.  
 

Internationale Dag van de Persvrijheid  
Elk jaar staan we op 3 mei stil bij de fundamentele beginselen 
van de persvrijheid, brengen we de persvrijheid in de wereld in 
kaart, beschermen we de media tegen aanvallen op hun 
onafhankelijkheid en eren we de journalisten die zijn 
omgekomen tijdens het uitoefenen van hun werk. WPFD werd 
in 1993 door de Algemene Vergadering van de VN uitgeroepen 
na een aanbeveling die werd aangenomen tijdens de 26e 
zitting van de Algemene Conferentie van UNESCO in 1991. 
Hiermee werd tegemoet gekomen aan een oproep van 
Afrikaanse journalisten die in 1991 de befaamde Verklaring van 
Windhoek over pluralisme in en onafhankelijkheid van de 
media publiceerden. 
 
Deze bijzondere dag moet overheden eraan herinneren dat zij 
zich moeten blijven committeren aan persvrijheid. 
Tegelijkertijd is 3 mei ook een dag waarop mediaprofessionals 
stilstaan bij onderwerpen als persvrijheid en beroepsethiek. 
En, net zo belangrijk, WPFD is een dag om steun te betuigen 
aan mensen die werken in de media en het doelwit zijn van 
krachten die de persvrijheid aan banden willen leggen of zelfs 
afschaffen. Daarnaast worden de journalisten herdacht die hun 
leven verloren tijdens hun werk.  
 

World Press Freedom Conference 2020 
In 2020 vieren we dat de VN 75 jaar geleden werd opgericht én 
dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. In 2020 zal 
Nederland ook zitting nemen in de VN-Mensenrechtenraad. 

Factsheet 
 

World Press Freedom  
Conference 2020 

                                      Journalism without Fear or Favour 
                                                                             Fotograaf Thomas Hawk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448e.pdf#http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448e.pdf#http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448e.pdf


Het is dan niet meer dan passend dat Nederland samen met 
UNESCO WPFC 2020 organiseert.  
 
Tijdens de conferentie wordt de UNESCO/Guillermo Cano 
World Press Freedom Prize 2020 uitgereikt aan een journalist 
die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan de 
bescherming van de persvrijheid, vaak met gevaar voor eigen 
leven. Deze prijs wordt sinds 1997 jaarlijks uitgereikt.  
 
De conferentie en de prijsuitreiking worden gevolgd door de 
jaarlijkse WPFD. Doel van de conferentie is te waarborgen dat 
journalisten vrij en onafhankelijk kunnen werken, nu en in de 
toekomst. Drie onderwerpen staan centraal:    
1. Redactionele onafhankelijkheid en media in dienst van de 

macht  
2. Diversiteit en inclusie in de media 
3. Onafhankelijke journalistiek en media in het digitale 

tijdperk 
 
Het startsein van WPFC wordt gegeven met een receptie op 
dinsdag 21 april in het stadhuis van Den Haag. Op 22 en 23 
april zijn er afwisselend plenaire en break-outsessies in het 
World Forum. Op 24 april wordt deze locatie omgetoverd tot 
een festivalterrein.  
 

Journalism without fear or favour 
De zinsnede “without fear or favour” is afkomstig van Adolph 
S. Ochs, de oprichter van de hedendaagse New York Times. In 
1896 kocht hij de noodlijdende krant, die de strijd moest 
aanbinden tegen de sensatiegerichte boulevardjournalistiek. 
Ochs was vastbesloten een krant te leiden die ethisch, 
onpartijdig en onafhankelijk zou werken en na aankoop van de 
Times publiceerde hij een verklaring van beginselen waarin hij 
uit de doeken deed hoe de krant in zijn optiek te werk moest 
gaan. De woorden without fear or favour (zonder angst of 
voorkeur) vormen de kern van zijn filosofie.  
 
Ruim 123 jaar later is deze zinsnede synoniem geworden met 
het concept van journalistieke onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid. Het is een bevestiging dat verslaggevers hun 
werk doen zonder hun oren te laten hangen naar een bepaalde 
persoon, groep, mening, ideologie of een bepaald belang. De 
uitdrukking is alom bekend en wordt vaak gebruikt in boeken, 
essays en papers. Het is een verplichting die journalisten 
aangaan en weerspiegelt de normen van de branche. Nu de 
onafhankelijkheid en vrijheid van de media in zo veel landen 
worden bedreigd, zijn deze woorden relevanter dan ooit. 

 

Mensenrechten en persvrijheid 
De vrijheid van meningsuiting is een belangrijk mensenrecht. 
Het is een eerste voorwaarde voor een goed functionerende 
democratie waarin mensen in vrijheid kunnen leven. 
Journalisten spelen in dit opzicht een belangrijke rol als 
onafhankelijke bron van informatie en als waakhond. Zij 
moeten hun werk onafhankelijk en in vrijheid kunnen 
uitoefenen. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. De 
onafhankelijkheid van de media staat onder druk. Ook vandaag 

de dag worden journalisten geïntimideerd, bedreigd en 
vermoord, ook in Europa. 
 
Het Koninkrijk der Nederlanden ondersteunt de onafhankelijke 
positie van journalisten en media-organisaties wereldwijd op 
diverse manieren, waarbij met name aandacht uitgaat naar: 

 Preventie. Bijvoorbeeld een cultuur bevorderen waarin 
vrijheid van meningsuiting als vanzelfsprekend wordt 
beschouwd. 

 Bescherming. Bijvoorbeeld het aanbieden van online- en 
offline-veiligheidstrainingen, het hebben van effectieve 
wetgeving en het bieden van een veilige plek voor 
bedreigde journalisten. 

 Vervolging. Bijvoorbeeld het bestrijden van 
straffeloosheid van mensen die journalisten bedreigen of 
aanvallen. 

 
Op internationaal niveau versterkt Nederland de vrijheid van 
meningsuiting op diverse manieren: 

 door de kwestie bovenaan de agenda van diverse 
internationale organisaties te plaatsen; 

 door samen te werken met ngo's die vrijheid van 
meningsuiting bevorderen;  

 door projecten op het gebied van vrijheid van 
meningsuiting te steunen via het Mensenrechtenfonds. 

 
Het thema van WPFC 2020 is in lijn met het Nederlandse 
mensenrechtenbeleid en zijn beleid inzake buitenlandse 
handel en ontwikkelingssamenwerking. In een motie van 
kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Sjoerd Sjoerdsma 
(D66) riep de Tweede Kamer op tot meer focus op de 
toenemende bedreiging van de vrije uitoefening van 
journalistieke werkzaamheden. Minister Blok van Buitenlandse 
Zaken wilde deze onderwerpen graag op de internationale 
agenda zetten en ging akkoord met het voorstel van de Kamer 
om WPFC 2020 samen met UNESCO te organiseren.  
 

UNESCO 
Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting staan centraal in het 
mandaat van UNESCO. UNESCO is van mening dat deze 
vrijheden wederzijds begrip mogelijk maken, het fundament 
onder een duurzame vrede. De Internationale Dag van de 
Persvrijheid biedt een podium om het publiek te informeren 
over schendingen van de persvrijheid en mensen eraan te 
herinneren dat in tientallen landen ter wereld publicaties 
worden gecensureerd, beboet, opgeschort en stopgezet terwijl 
journalisten, redacteuren en uitgevers worden lastiggevallen, 
aangevallen, opgesloten en zelfs vermoord. Het is een dag 
waarop initiatieven om de persvrijheid te bevorderen worden 
aangemoedigd en ontwikkeld.  
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