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World’s Best News inspireert mensen met verhalen 
over vooruitgang. Dat doen we niet voor niets. De 
wereld staat er op veel fronten beter voor dan een 
paar decennia geleden, maar er is niemand die het 
lezers, luisteraars en kijkers vertelt. Dat maakt hen 
passief en moedeloos. 

Door mensen te informeren over vooruitgang hopen 
we hen te inspireren en betrokken te houden. Met 
dit manifest willen we een beweging in gang zetten 
naar een medialandschap waarin verantwoordelijke 
journalistiek de boventoon voert.  Waarin perspectief 
wordt geboden door te berichten over mogelijke op-
lossingen voor de problemen die we signaleren.
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Een groeiend aantal Nederlanders keert zich af van het nieuws. Ze 

hebben genoeg van de drama’s, conflicten en ellende die daarin de 

boventoon voeren. Het maakt hen somber en moedeloos.[1] Wanneer 

wij, journalisten en mediaprofessionals, deze Nederlanders terug 

willen winnen, zullen wij de manier waarop wij nieuws brengen ter 

discussie moeten stellen.

[1] Zie onder meer berichten over 
‘nieuwsmijding’ in De Volkskrant, Trouw en 
Vakblad.nl.
[2] Met mij gaat het goed, met ons gaat 
het slecht.
[3] World’s Best News onderzocht met 
Motivaction wat Nederlanders weten 
over gezondheid, veiligheid en armoede 
in ontwikkelingslanden. Gemiddeld weet 
maar één op de vijf Nederlanders dat het 
armste deel van de wereldbevolking de 
afgelopen tien jaar gezonder, veiliger en 
rijker geworden is.
Uit een vergelijkbaar onderzoek van 
Motivaction blijkt dat wereldwijd maar 
dertien op de honderd mensen weten dat 
extreme armoede (leven van minder dan 
1,90 dollar per dag) is afgenomen. Niet meer 
dan één procent weet dat extreme armoede 
de afgelopen decennia meer dan halveerde: 
van 1,8 miljard mensen in 1990 tot minder 
dan 800 miljoen vandaag.
[4] Tot 2004 schommelde het aantal moord-
slachtoffers in Nederland jaarlijks tussen de 
200 en 250. In 2016 werden 110 mensen 
vermoord. En Nederland geen uitzondering. 
Sinds de eeuwwisseling daalt de misdaad 
wereldwijd.
[5] In mei 2017 brak ebola uit in de Congo-
lese regio Likati. Binnen 48 uur reageerde 
de Wereldgezondheidsorganisatie samen 
met lokale partners. In juli was de uitbraak 
onder controle.

[6] Wereldwijd gaat 91 procent van alle 
kinderen nu naar de basisschool. In ontwik-
kelingslanden is dat 84 procent. Nu deze 
hobbel bijna genomen is, ligt de volgende 
uitdaging in de toegang tot het middelbare 
en hogere onderwijs.
[7] Actueel is de strijd voor gelijke rechten 
voor LGBT’s –lesbians, gays, bisexuals en 
transgenders. Hoewel homoseksualiteit 
nog strafbaar is in meer dan tachtig landen, 
verdwijnt het in steeds meer landen uit het 
strafrecht. In twintig landen is nu ook het 
‘homohuwelijk’ legaal.
[8] Het grootste gewapende conflict dat op 
dit moment in Afrika woedt, is de burger-
oorlog in Somalië. Die eiste in de eerste acht 
maanden van 2017 rond de 2.600 levens. 
Alle gewapende conflicten op het Afrikaanse 
continent samen, kostten in deze acht 
maanden het leven aan ongeveer 13.000 
mensen. De drie grote oorlogen van dit 
moment (Syrië, Irak en Afghanistan) spelen 
zich allen af in Azië en niet in Afrika.
Na een historisch zeer laag aantal oorlogsdo-
den aan het begin van de 21 eeuw, liep het 
aantal dodelijke slachtoffers rond 2010 weer 
op door de grote conflicten die ontsprongen 
aan de Arabische Lente. Op het dieptepunt 
van deze oorlogen, in 2014, stierven wereld-
wijd 180.000 mensen door oorlogsgeweld. 
In 2015 waren het er 168.000. En in 2016 
verloren 157.000 mensen wereldwijd het le-
ven in oorlogsgebieden. Aldus het jaarlijkse 

rapport van het gezaghebbende IISS.
Vergeleken met de afgelopen eeuwen, en in 
weerwil van ons idee dat de ‘wereld in brand 
staat’, is het aantal oorlogsslachtoffers nog 
steeds laag. Zie voor een historisch overzicht 
het standaardwerk van Steven Pinker ‘The 
Better Angels of our Nature’.
[9] In 1990 was nog maar acht procent van 
het aardoppervlak beschermd natuurgebied. 
In 2015 was het vijftien procent.
[10] Tussen 2012 en 2013 daalde de wereld-
wijde extreme armoede met 100 miljoen 
mensen. Deze daling past in een langjarige 
trend in daling van extreme armoede.
[11] Mazelen, één van de meest besmet-
telijke en dodelijke ziekten die er bestaan, 
was in 1980 nog de oorzaak van 2,6 miljoen 
doden per jaar. Dank zij vaccinatiecampag-
nes, stierven in 2015 nog 134.200 kinderen 
aan de ziekte, aldus de Wereldgezondheids-
organisatie WHO. Dat was een daling van 
bijna tachtig procent. Tussen 2000 en 2015 
daalde ook het aantal malariadoden met 
bijna de helft. In 2000 stierven nog 839.000 
mensen aan malaria, in 2015 waren dat er 
429.000.

www.worldsbestnews.nl 

j o u r n a l i s t i e k  M a n i f e s t

www.worldsbestnews.nl



ij, journalisten dragen verantwoordelijkheid voor het beeld van 

de werkelijkheid bij onze lezers, kijkers en luisteraars. Vaak is 

dat beeld niet alleen somber, het komt ook niet overeen met de realiteit 

waarin het overgrote deel van de Nederlanders leeft, laat staan dat het 

past bij de realiteit waarin het grootste deel van de wereldbevolking zich 

bevindt. [2] Omdat veel van het nieuws dat wij brengen, doortrokken is 

van crises, problemen en geweld, zijn nieuwswaardige ontwikkelingen 

binnen de alledaagse normaliteit gaandeweg buiten zicht geraakt. [3]

Wij vertellen Nederlanders over vrijwel élke moord die in ons land 

wordt gepleegd, maar we vertellen hen maar zelden dat het aantal moor-

den in twintig jaar tijd is gehalveerd. [4] We berichtten in het voorjaar van 

2015 wekenlang over de uitslaande ebola-epidemie in Sierra-Leone. In het 

voorjaar van 2017 meldden we echter niets over een met succes bestre-

den ebola-uitbraak in Congo. [5]

Normaliteit

Wij voeden ons publiek te weinig met nieuws over de dagelijkse werke-

lijkheid en te veel met berichten over de uitzonderingen daarop. Daar-

door ontnemen we hen het zicht op tal van brede en doorgaans bemoe-

digende trends. Wie hoorde ooit dat wereldwijd meer dan negen op de 

tien kinderen naar school gaan? [6] Wie beseft dat de rechten van LGTB’s 

vrijwel overal ter wereld toenemen? [7] Wie weet dat de Westerse wereld 

volledig oorlogsvrij is en dat er ook in Afrika geen grote oorlogen meer 

woeden? [8]

Met dit manifest willen wij, journalisten en mediaprofessionals, onze 

verantwoordelijkheid benadrukken voor het beeld van de werkelijkheid 

dat we onze lezers, luisteraars en kijkers verschaffen. Ons journalistieke 

uitgangspunt is en blijft het kritisch blootleggen, volgen en analyseren 

van relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. En ja, dus óók van de 

ellende en de conflicten in de wereld. Maar daar hoort iets bij.

Rekenschap

Verantwoordelijke journalistiek betekent dat we ons rekenschap geven 

van het feit dat onze aandacht te vaak uitgaat naar de rotte appel, waar-

door de mand vol gezonde appels uit het zicht raakt. 

Verantwoordelijke journalistiek betekent dat we nieuws vaker in een 

brede maatschappelijke en historische context willen plaatsen. Dat doen 

we, voor zover mogelijk, met behulp van wetenschappelijk verantwoorde 

data.

Verantwoordelijke journalistiek betekent dat we vaker nieuws bren-

gen waar geen dramatische aanleiding voor is. Dat is bijvoorbeeld nieuws 

over het feit dat steeds meer natuurgebieden in bescherming worden 

genomen, [9] dat sinds 1990 meer dan één miljard mensen ontsnapten 

aan extreme armoede [10] of dat jaarlijks tientallen miljoenen kinderen 

wereldwijd niet meer hoeven te sterven aan mazelen en malaria. [11]

Verantwoordelijke journalistiek betekent, ten slotte, dat we onze le-

zers, luisteraars en kijkers vaker perspectief bieden door ook te berichten 

over oplossingen voor de problemen die we signaleren.

Belofte

Te veel Nederlanders haken af van het nieuws en hebben een te som-

ber beeld van de werkelijkheid. Wij, journalisten en mediaprofessionals, 

nemen daarvoor verantwoordelijkheid. We willen ons inzetten voor een 

journalistiek met meer maatschappelijke en historische context, met 

meer aandacht voor structurele ontwikkelingen en met meer oog voor 

de oplossingen van de problemen die wij aankaarten.
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