
Koenders wil bestraffing aanvallers journalisten 
Gewelddadige aanvallen en moorden op journalisten blijven veel te vaak onbestraft. Die boodschap 

brengt minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) zondag op de eerste internationale dag 

tegen straffeloosheid van misdaden tegen journalisten. 

Slechts een op de tien misdaden tegen journalisten heeft de afgelopen tien jaar tot een veroordeling geleid, blijkt 

uit cijfers van de VN. Van de 593 moorden op journalisten tussen 2006 en 2013 is maar zes procent opgelost. 

“Deze straffeloosheid zorgt ervoor dat de persvrijheid nog verder terugloopt”, zegt Koenders in een verklaring. 

“Het kan niet zo zijn dat regimes, groeperingen en terroristen journalisten het werk ongestraft onmogelijk 

maken.” 

De Verenigde Naties hebben de dag tegen straffeloosheid van misdaden tegen journalisten opgezet na de dood 

van twee Franse journalisten in Mali vorig jaar. “Het is verschrikkelijk als mensen dit belangrijke werk met de 

dood moeten bekopen”, zegt Koenders daarover. “En het is nog erger als de daders niet worden vervolgd.” 

De persvrijheid is de afgelopen jaren flink verslechterd, onder meer in landen als Egypte, Libië, Oekraïne, Irak en 

Syrië. Nederland steunde onlangs een VN-resolutie tegen straffeloosheid van misdaden tegen journalisten. Daarin 

wordt al het geweld tegen journalisten veroordeeld, zowel in conflictzones als daarbuiten. 

Bron: http://www.nd.nl/artikelen/2014/november/02/koenders-wil-bestraffing-aanvallers-journalisten  
 
Ik hoop van harte dat het niet bij woorden blijft. Op 8 april 2011 werd Kamp Ashraf door het Iraakse regeringsleger 
aangevallen, waarbij volgens de Verenigde Naties 34 ongewapende Ashraf bewoners werden gedood. Tot de 
slachtoffers behoorden Asieh Rakhshani en Saba Haftbaradaran. Op de website van Reporters Without Borders is 
over hen te lezen: “According to information obtained by Reporters Without Borders, a young woman who was 
filming the events in Camp Ashraf, Asieh Rakhshani, and Saba Haftbaradaran, a journalist working for the satellite TV 
station Iranntv.com, were killed on 8 April.” (http://en.rsf.org/iraq-journalists-denied-entry-to-camp-09-04-
2011,39996.html) In hetzelfde bericht staat ook: “The independent international observers who are sent to Iraq to 
investigate the events in Camp Ashraf must shed light on the circumstances of the deaths of these two young 
women, along with the deaths of all the other people killed by the Iraqi army in the course of the clashes of the past 
few days, Reporters Without Borders said. Those responsible must be punished. Impunity must not be the rule in Iraq 
today.” 
Als minister Koenders zijn eigen woorden serieus neemt, moet hij actie ondernemen om de verantwoordelijken voor 
de aanval, te weten ex-premier Nouri al-Maliki en Nationale Veiligheidsadviseur Faleh al-Fayad, voor het gerecht te 
dagen. 
 
Albert Welleweerd 
 

 
Van links naar rechts: Asieh Rakhshani en Saba Haftbaradaran. 
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