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DE LEVENSADER VAN DEMOCRATISCHE 
STATEN HANGT AF VAN DE VRIJHEID VAN 
Het gemeenschappelijke punt van de verklaringen die de internationale 
persberoepsorganisaties op 3 mei, de Werelddag voor de persvrijheid, hebben 
gepubliceerd, is de oproep tot “het beëindigen van geweld tegen en censuur van 
journalisten”. Omdat echter aan deze oproep geen adequaat gevolg wordt gegeven, 
worden twee onmisbare onderdelen van democratieën, “vrijheid van meningsuiting” en 
“gedachte, het recht op toegang tot openbare informatie”, geschonden.

De levensader van democratische staten hangt af van de vrijheid van de media. 
Journalisten, de onvoorwaardelijke verdedigers van de vrijheid van meningsuiting, 
zorgen ervoor dat de staat verantwoording a�egt aan het publiek. Leden van de pers 
onderzoeken, schrijven en leggen verantwoording af namens het publiek. Zij zijn de 
woordvoerders van het volk, niet van de machthebbers. Degenen die manipuleren zijn 
degenen die het publiek ongefundeerd informeren, zonder de feiten te onderzoeken. 
Dit is in strijd met hun professionele beginselen. Dergelijke manipulaties 
vergemakkelijken de corruptie van regimes. We mogen niet vergeten dat Vrijheid van 
meningsuiting de hoeksteen van democratieën is.
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Wij mogen niet vergeten dat wreedheid zich voedt met 
duisternis, en dat journalisten degenen zijn die de 
duisternis verlichten.

JOURNALISTEN
ONDER DRUK

JOURNALISTEN 
HEBBEN HUN 
STANDAARD NIET In onze wereld waar onderdrukkende 

regimes in opmars zijn, is het belang van 
journalisten die hun werk naar behoren 
doen, nog groter geworden. Dat komt 
omdat dergelijke regimes hun 
machtsaspiraties in stand houden door een 
ijzeren gordijn te trekken tussen de burgers 
en de realiteit. Daartoe passen zij hun 
repressieve regimes toe op journalisten.

Enerzijds is er een traditionele oorlog met 
tanks en raketten in Oekraïne. Anderzijds 
zijn er ook de desinformatie-oorlogen, de 
zogenaamde “hybride”, die Rusland 
maanden geleden is begonnen. Wij 
geloven dat het verloop van deze oorlog 
zal veranderen dankzij de feiten die 
openbaar worden gemaakt door 
journalisten die hun werk voortzetten 
onder de moeilijkste omstandigheden in 
het oorlogsgebied.

Zonder journalisten die nooit hebben 
gebogen en hun pen niet hebben 
verkocht, hadden we misschien nooit 
gehoord van de machtscorruptie en de 
tranen die vloeien in landen die 
worden geregeerd door autoritaire 
regimes. Dappere en eerbare 
journalisten hebben echter nooit hun 
houding veranderd, ondanks de 
intimidatie van de desbetre�ende 
regimes.

Meer dan ooit hebben wij toegewijde 
journalisten nodig. Wij moeten hen ten 
volle steunen en hen in staat stellen de 
waarheid na te jagen. De druk op en de 
dreiging tegen hen zijn in strijd met de 
toegang van de samenleving tot 
informatie, het vermogen om 
verantwoording af te leggen en de 
algemene rechten en vrijheden.



Aangezien journalistiek niet alleen een 
beroep is, maar ook een uiting van sociale 
verantwoordelijkheid en menselijke 
waardigheid, verzoeken wij lokale, 
nationale en internationale actoren om 
deze omgeving voor te bereiden. Wij eisen 
de onvoorwaardelijke vrijlating van 
journalisten die in verschillende regio's 
achter de tralies zitten en de intrekking 
van wetten die de vrijheid van denken 
criminaliseren.

Wij groeten journalisten, die hun beroep 
op waardige wijze en met inachtneming van 
universele beginselen uitoefenen, met 
liefde en respect. Op de Werelddag voor de 
persvrijheid delen wij het publiek 
nogmaals mee dat wij solidair zijn met 
alle leden van de media.

Wij mogen niet vergeten dat wreedheid 
zich voedt met duisternis, en dat 
journalisten degenen zijn die de duisternis 
verlichten.
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