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Freedom of the Press: SA must take note of new Icelandic legislation - CDP 
“We urgently call on the ANC to take note of new media legislation in Iceland,” says Rev. Theunis 
Botha, leader of the Christian Democratic Party (CDP) and acting chair of the Christian democratic 
Alliance. 

 

“Iceland has taken the direct opposite route to that now contemplated by the ANC in parliament. 
Through the Iceland legislation, propagated by the Iceland Modern Media Initiative, the sources will 
be properly protected and investigative journalism will be able to ensure clean governance. This 
legislation, is described by the media as a guide to press freedom. Even before the latest 
developments Iceland occupied the ninth place on Reporters without Borders’ press freedom index, 
with South Africa in the 33rd position and lower than for e.g. Ghana and Mali.” 
  
“A country’s position on the press freedom index influences that country’s position on the Corruption 
Perception Index, which again influences investment confidence.” 
  
Persvryheid: SA moet kennis neem van nuwe Yslandse wetgewing - CDP 
“Ons doen ‘n dringende beroep op die ANC om kennis te neem van die nuwe mediawetgewing in 
Ysland,” vra ds. Theunis Botha, leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP) en waarnemende 
voorsitter van die Christen-Demokratiese alliansie. 
 
“Ysland het die teenoorgestelde koers ingeslaan as wat die ANC nou in die parlement probeer 
inslaan. Deur die nuwe Yslandse wetgewing, wat deur die ModerneYslandse Media-inisiatief gedryf 
is, sal die bronne van ondersoekende joernaliste effektief beskerm word en skoon adminitrasie 
verseker word. Die media beskryf hierdie wetgewing as ‘n gids vir persvryheid.  Selfs voor die jongste 
verwikkelings het Ysland reeds die 9de plek op Verslaggewers Sonder Grense se persvryheidsindeks 
beklee, en Suid-Afrika die 33ste – na lande soos Ghana en Mali.” 

 

“’n Land se posisie op die persvryheidsindeks beïnvloed die land se posisie op die 
korrupsiepersepsie-indeks en beïnvloed so weer beleggersertroue.”   
 
 IJsland gidsland voor persvrijheid (Trouw) 

Gerelateerde artikelen 

IJsland, vooral in het nieuws vanwege zijn omgevallen banken, ontpopt zich plots als gidsland voor 
vrijheid van meningsuiting en openbaarheid van bestuur. Met dank aan diezelfde banken. 

Het IJslandse parlement staat als een blok achter de Iceland Modern Media Initiative (Immi), die 
wereldwijd de aandacht trekt. Wetten worden gewijzigd om een vergaande bescherming van 
journalistieke bronnen en een grote openbaarheid van bestuur af te dwingen.  

Brenno de Winter, een Nederlandse onderzoeksjournalist gespecialiseerd in ICT en openbaarheid 
van bestuur: „Het IJslandse initiatief is een direct gevolg van de bankencrisis en de poging informatie 
daarover tegen te houden”. Het IJslandse tv-journaal wilde geheime documenten over de 
bankencrisis tonen maar dat werd op het allerlaatste moment door de rechter verboden. „Daarop 
werd heel simpel een beeld van het internetadres van Wikileaks getoond, waar iedereen alsnog de 
omstreden documenten zou kunnen inzien.” 

De uitzending bracht Julian Assange en Daniel Schmitt, het Australisch-Duitse duo dat Wikileaks 
heeft opgericht, op het idee om december vorig jaar naar IJsland af te reizen en daar een pleidooi 
voor een vrijhaven voor de persvrijheid te houden. Dat viel, kort na alle geheimzinnigdoenerij rond de 



banken, in vruchtbare aarde. De Winter: „Waag het tegenwoordig niet om in IJsland tegen 
transparantie te pleiten”.  

Een lid van het IJslandse parlement, Birgitta Jónsdóttir, die met haar partij De Beweging drie van de 
51 zetels in het parlement bezet, pakte het idee van Wikileaks op. Binnen een paar maanden had ze 
het hele parlement en de president voor het plan van Assange en Schmitt gewonnen, zegt De Winter. 

Inmiddels heeft het parlement dertien voorstellen aangenomen om wetten te wijzigen ten gunste van 
wat al de meest vergaande vorm van vrijheid van meningsuiting ter wereld wordt genoemd. Zo krijgen 
journalisten de plicht om hun bronnen te verzwijgen. Ook komt er een wet die zogeheten 
smaadtoerisme moet voorkomen. „Je ziet tegenwoordig dat media in bijvoorbeeld Engeland worden 
aangeklaagd voor zaken die elders spelen, louter en alleen omdat het in Engeland makkelijker is 
iemand wegens smaad veroordeeld te krijgen. Alleen het dreigen met zo’n rechtszaak kan de 
persvrijheid al beknotten omdat de klager vaak over meer geld beschikt dan de krant of omroep die 
wordt aangeklaagd. IJsland zegt straks tegen klagers: sorry, maar die rechterlijke uitspraken zijn bij 
ons niet van toepassing”, zegt De Winter. Ook krijgt IJsland een wet openbaarheid van bestuur die 
overheidsdocumenten makkelijker beschikbaar zal doen komen dan waar ook ter wereld.  

IJsland is klein, maar kan wel verschil maken. „Enerzijds wordt IJsland interessant voor het plaatsen 
van computercentra waar nieuwssites kunnen draaien. Die lopen dan minder gevaar om door rijke 
tegenstanders kapotgeprocedeerd te worden. Anderzijds fungeert IJsland nu al als een gidsland. Een 
maand geleden heeft het Europees parlement een conferentie aan Immi gewijd. De Nederlandse 
D66-parlementariër Marietje Schaake trekt die kar, maar in feite staat de hele liberale fractie in 
Brussel er achter.” 


