
 ميديابؤضي كوردي رؤذهةالَت نةيتواين بةشيك لةو 
رانيية بثضِريي تةرخان كردحكة ئيت, ئيادييةي ئوروثا بو,  

Keywan_faramarzi@yahoo.com كةيوان فةرامةرزي  
ي طري و ةوةندئة, بارودؤخي والَتةكةمان ئةوةندة ناخؤشةشاراوة نيية بلَين 

ك بريةوةريك بؤ كةسيكي غةيرة كورد كوردي كة ئةطةر هةر, طرفت هةية
تةوة بة هةسيت مروِريمان دبطيادظايةتيةوة بةزةيي ثيذوو واي . يالثةِرةي مي

بةشيك لة هؤكارةكاين كة كورد هةر وا بن دةست ماوةتةوة  خةتاي :  كةدةردةخا
شت لةم بوارةوة من .  وا داويين بةر ناداكورد بؤ خؤيةيت كة ئيستاش هةر

ووة ت كة  ئةو كةسانةي كة نةيانبيسوايةثيم  ,بينيوةلة هولةند  ي بضووكمطةليك
 ينَ  و اليةينيك  حيزب هيض لةم بريةوةريدا مةبةستم سوكايةيت بة. با  بيبيسن

  .بةسة, بزانني كة هةلَةمان زؤرةهةر ئةوةندة  .و تةنانةت رةخنةشي يلَ ناطرم
  دةستكةوتيكي ضاكي لة  كوردستان كورد لة رؤذهةالَيت2005سالَي  بةداخةوة

 هاندةر و يتواين كاريطةريكي زؤري لة سةرة كة دوالَيت هولَةند لة دةستدا
  .يبهةكوردستان  رؤذهةالَيت  كورد لةرزطارخيوازيووتنةوةي ز بريكخةري

ئازادي  ة و لة ئازادي بريوو ِرا يداكؤك كة بؤ  ,ووبدا   2004 لة كوتايي سالَي 
 ديموكراسي وداكؤكي لة  مايف راهيناين و ثرؤسةي رؤذنامةواين و راطةياندن

 دةولَةيت هولةند بودجةيةكي بؤ داناين ميديايةكي بياليةن ,مرؤظ لة ئيران
 يب يب سي  راديومن بؤ يةكةم جار لة ساييت. رووبةِروي ئيران تةرخان كرد

لة  ,ئةندامي ثارملاين هولةند لة حيزيب سةوزةحي كةرميي تو فةِربينيم كة خا
ذيويزك دا باسي لة تلوتوووينيراديو فةردا ةك كردبوو ثاشان ناوبراو ليو 

 لة ,  كة خاتو فةِرةح هةر ئةو كةسةية  ,اذةي بة هةمان ثِرؤذةية كردبؤوةمئا
شةيةك بة ناوي كيشةي كي: سةر ميدياي هولةند ئاواي باسي كورد لة ئيران كرد

نةتةوةيي لة ئيراندا نيية و  كوردةكانيش لةم  كيشةية بةدورن ئةو قسةية 
  .تةئيدي قسةكاين خةِرِرازي بوو

 خةريكي كاري راطةياندن و يكي دانيشتوي هولَةند ماوةيةك بوو ئيمةش كوردطةل
دةستطايةكي كة بوين بؤ دروست كردين هةولَدان بؤ ثةرةثيداين ئةم ئةرهاوكات 
هةوالَة ئيمةش كةوتينة جم و جؤلَ و ئةو  بة بيستين ئةم  ربؤية هة, راطةياندن
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  .و ثيوةندميان ثيوة طرتن شوينةي كة بِريارةكةي دابوو  بينيمانةوة
 بةشي ثيوةنديكاين تيكةالَوبوون ي هولَةندوةزارةيت كاروباري دةرةوةشؤينةكة 

 لة بةر ,تان بة نوسراوة بدةنة تكاية داواكاريك:انم دا وتي لة والَ.و كولتور بوو
 الثةِرةدا بارو 4 ئيمة زؤر بة كوريت لة 2005ي ذانويةي 18 لة ثةلة ثةيل كارةكة

 ديارة باسي ئةو ,ن باس كرد بؤ كوردستاندؤخي ميديامان لة رؤذهةالَيت
ثاش )22سةيري نامةكة بكة لة خوارةوة(... رؤذنامانةي كة داخراون وة وة 

بؤية من ضووم بؤ الي راويذكاريك , هيض والَميك نةبووضةندين مانط تيثةِر بوون 
ئةطةر كورد يةكدةنط نةيب ئةو : بة ناوي كاك ئةسكةندةر ناوبراو ئاواي وت

ثيم وت ئاخر , داواكاريية هةلَدةوةشيتةوة تكاية بة يةكطرتوويي  هةولَي بؤ بدةن
نةي ريمة كةم نني زؤريكخراوةئيكةوينموكِر ديلة , اتيكةكاين كورد لة هولةند ثي

 حةمتةن لة طةلَ مةبةستم ئةوةية كة كؤمةلَة و حيزيب دميوكرات ديب: والَمدا ويت
ديارة مةبةسيت نابراو ئةوة بو كة زؤرينةي كورد ,  سةر ناطري, ئةطةر نا,بن

ي باشيان لة  ئةوان دةتوانن كاريطةر,بؤ يةكطرتوويي, سةمثايت حيزب و اليةنيكة
سةر دانيشتواين كوردي رؤذهةالَت لة هولةند هةيب.!  

 بؤية بة زووترين كات ثيوةندمي بة , بوومن ئةو قسانةم لة كةسيكي ديكةش بيست
كي  كؤمةلَةي شؤِرشطيشاين كوردستان بةرثرسيئةوان زؤر ةو ترطِري زةمحةتكي 

اشة و ثيشمان واية ئةوة    زؤرمان ثي ب:بةرثرسانة ئاوايان وت بة هةستيكي 
بدري دياية يا ئةو تليزيؤنةي ثيمايف رةواي كوردة كة  الين كةم نيوةي ئةوة مي ,

 تا كوردةكاين دانيشتوي هةر وةها ويت ئيمة ئامادةين بؤ هةموو هاوكاريك
دواية من داوام لة دؤستيكي . هؤلَةند يةكدةنط داواي بةشيك لةم ميدياية بكةن

لة بةر ئةوةي كة دؤستايةيت ,  ة بة برادةراين حيزيب ديموكراتيش بلَيخؤم كرد ك
رازي ) كاك سادقي زةرزا(لة طةلَ رةيسي حيزيب ديموكرات لة هولةند هةبو طؤيا

من ذمارة , وتبوي ثيوةندي بكةن بة كاك جةعفةر  بةثرسي ثيوةنديكانةبوو بةالَم 
من بؤ كرد وت و تةلةيفومؤبيلي كاك جةعفةرم لة دؤستةكةي خؤم وةرطر

ن بةالَم ثيشتر وا باشترة لة ي زؤر باشة دا دةنيشني و قسة دةكة:بةِريزيان ويت
 جارم تةلةيفون كرد  هةر جارة و 4 تا 3ييامن قسة بكةم راستيكةي من طةلَ هاوِر

. بة شيوةيةك كاتةكة دةرؤي  وا  دةركةوت كة نايان هةوي كاري هاوبةش بكةن
 بةرذةوةندي حيزبايةيت سةروةر بو :و كة بؤم دةركةوت ئةوة بوئةوةي كة من
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 حيزيب ئةو كةسة يا ئةو كةسانة لة بةداخةوة . نةك بةرذةوةندي كوردايةيت
 و تةنانةت  هاوكارييان نةكرد لة هولةندديموكرايت كوردستاين ئيران

  .ئاوِريشيان لة داوكاريكةي كؤميتةكةمان نةداوة
و دذايةيت ئيران بؤ ئةم هيين بةيين ئيران و هولةند  كيشةي نةثاش ماويةك

ي جؤراو جؤر لة سةر ئةم ةو دةست راطرتين هولةند هةر وةها بالَوكراومةبةستة 
ساييت يب يب سي و ساييت كوردستان ثريس (ثرؤذةية كة طؤيا هةلَوةشاوةتةوة

لة   هولةند كارةكةي خستة سةر شاين يةكيةيت ئوروثا و )و برووسكة
مة  راي طةياند ئي)44 ذيرةوة لةسةيري نامةكة بكة ( 2005ي يويل 1يرخيتا

 ميليون ئيورؤيي مان بؤ ئةم مةبةستة تةرخان كردؤ و هةموو 15بؤدجةيةكي 
و ئيمة دةي دةين بة باشترين ثرؤذة بةم   خؤيان بدةنكةس دةتوانن ثرؤذةي

لة طةلَ ,  نايب دذايةيت لة طةلَ سياسيت ئيران بكا: مةرجانةي كة هةمانة وةك
تةوة  ئاماجني ئةو سياسةتةكاين ئيتحادييةي ئوروثا دةيبدياية يةك بطريمي 

 ثرؤسةي دةيب ثةرة ثيداين مايف مرؤظ يب لة ئيران و بة كوريت باس لة
 بةالَم ماوةي مانطيكي دانابو كة دةيب تا دميوكراسي و تةمريين ديموكراسي بكات

 ) نكليسةريري نامةكة بكة .. ( وة وة ريكةويت   ثرؤذةكة دةيب بةدستمان بطات
 كاتذميرمان لة تليويزؤنة  بؤ خؤمان لة بر ضاو طرتبو وة  4ئيمةش كة الين كةم 

  . ثرؤذةيةك بدةين كة ببيتة دةسكةوتيك بؤ كورد  كةمالَيقؤلَمان يلَ هةلَ
 كة بنووسيبةالَم بؤ نووسيين ئةم ثِرؤذةية ,كؤميتةكةمان بِرياري دا كة  داواكاري 

زؤرمان هةولَدا لة كؤمةلَةي , ئيورؤمان ثيويست بو هةزار 20 تا 15الين كةم 
ييةوة كة زي  شريكةتيكمان دؤةوةرطرين بةالَم وا ديار بوو كة نةيان بو ئاخريك

ئامادةم بؤتان بنووسم بةو مانانة  دةبواية ئيمة " نةو كيو نةو ثةي"ويت بة 
ين ياين ثؤزيتيف   ئيورؤ بدةين ثاشان ئةطةر وةزارةرت والَمي بةلَيي ثي دا2500

  ئيؤرؤ هةر 12,500 ئيورؤي تريشيان ثي بدين  كةواتة بة 10,000ئةوة دةيب 
 رؤذدا بويان نووسني و 14ضؤنيك يب قةبولَمان كرد و بة ثةلة ثةل لة ماوةي 

  )55 بكة لة ذيرةوةنامةكة  بةشيك لةسةيري(تةحويلي وةزارةمتان دا 
ثِرؤذةكةتان رةد كراوة :   والَمةكةي ئاوا هاتةوة2005نوامربي ي 8لة رؤذي  

 لة سةيري  والَمةكةي وةزارةت بكة(.ي هةفتةي تر ثي دةلَني8هؤيةكةيتان تا 
 طشيت لة نامةيةكدا بؤ فةرةح نووسراوة و بة ورد  والَمةكة بة)33خوارةوة
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هةلَبةتة نامةيةكيش بؤ  .داندراوة دةيب لة ساييت وةزارةتةوة داونلودي بكةي
كؤميتةكةي ئيمة بةِري كراوة طويا تا ضةند هةفتةي ديكة ثيمان دةلَني بؤ وآلمي 

 بِريار واية تا بؤضي والَمةكةي وةزارةت بؤ ئيمة نيطاتيو بؤ؟. ناياين ثي داوين
  . بالَوي دةكةمةوةماوةيةكي كوريت تر والَمةكة بيتةوة كة بة تةرجومةوة

 درا بة كي وة بؤ  درا بة ئةوان؟  رةنطة سةير يب بةالَم لةم والَتانةي ثرؤذةيةئةو 
ديان ) دوربيين( شوعاعيبةدلَنيايةوة, دةرةوة ضكؤلَةترين هةنطاو بؤ سياسةتيك

 بؤ ئةم كارةش بة دلَنياييةوة والَتةكةيان دةطريتة بةر  سالَةي بةرذةوةندي 
 ش برييان لةوة:بةشيك لة هؤكاري ئةم والَمة دةطةريتةوة سةر ئةوة كة

 وة ئةطةر ؟كردؤتةوة كة لة حكومةيت داهاتووي ئيراندا كي  دةسةالَت دةطريتة بةر
ة تا ئيستاكة ك"ئيستا بةشيكيش بة كوردي يةك نةطرتووي رؤذهةالَت   بدةن 

لة سةر بةرذةوةندي  بة دلَنيايةوة  خالَي ناكؤكي " يةك دةنط ننيكييئالَترناتيو
ئةطر , دادةين    والَتاين توركيية و سوريية و ئيرانيش  وئابوري نيوان هولةند

ضةند كةسي  بامشان بؤ تةرخان  بة شيوةي زانستانة   يةكطرتوو باين وئيمة
ري ضارةسةري كةم كؤِريكامنان كردبا  لةوانةية ئاواي يلَ كردبا و لة بواري ئابو

  ئيؤرؤ بؤ ئةو شريكةتة من بؤ خؤم لة 2000نةهاتبا كة  بؤ  دابني كردين 
ئاوا يب كة ) عةيل سياسي(دةرطاي مالَي زؤركةسم دا  مالَي كاك عةيل مةمحود

ة و هيديك  تا ثارةي ياسايي كردين كؤميتةكةيت داينمتةنيا كةسيك بوو كة يار
 .كارو باري ترمان ثي جي بة جي كرد

  
ئةطةر كورد يةكدةنط بواية ئةطةر حيزيب ديموكراتيش بة باوةشي ئاوالَةوة 
هاوكاري كردبا ئيستاكة كورد لة رؤذهةالَيت كوردستان بة دلَنيايةوة  بؤ يةكةم 

ثشيت بوو وة جار دةبوو بة خاوةين تليزيؤنيكي يب اليةن كة يةكيةيت ئوروثا لة 
 .دنيا رابطةيةينَدةيتواين دةردوو بةمشةينةيت خؤي بة 

بةو هيواية كة هةميشة يةكدةنط و بة بةرنامة بةرامبةر بة داطريكةران يةك 
و رزطاري نةتةوةي كورد ئاماجني هةموو اليةك يب ستمان هةيبهةلَوي.  

  رؤتردام  2005ي نوامربي 9
22  
Media comité van Iraanse Koerden in Nederland (M.C.I.K.N.) 
 
Spechtlaan 548 
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3136 HP Vlaardingen 
 
Tel: 010 474 73 31 
Mobiel: 0618663888 
 
Fax: 084 714 97 60 
E-mail: mcikn2000@yahoo.com 

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
DCO, afd. Onderzoek en Communicatie 
070 348 64 86 
 
Postbus 20061 
2500 EB  Den Haag 
 
                                                                                            Rotterdam   18 januari  2005 
Onderwerp: aanvraag deelname 
                   aan  Iraanse TV-zender 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
   Ooit kwamen de Koerden vanuit het  noorden via de bergen van de Kaukasus naar het 
gebied van de bronnen van de Tigris en de Eufraat en naar de bergruggen van Turos en 
Zagros, ten noorden van Mesopotamie. Zij vormden daar een eigen staat: Koerdistan. Maar al 
snel werden zij door andere volken onderdrukt. Eerst door de Perzen en later door de Turkse 
Osmanen en ook door de Arabieren. Het is precies in dit gebied dat al deze volkeren, culturen, 
talen en achtergronden elkaar raakten.  
Als gevolg van deze eeuwenlange geschiedenis vormen de Koerden thans een volk dat in 
zeven staten woont: Iran, Irak, Syrië, Turkije, Armenië, Azerbeidzjan en Turkmenistan. De 
totale bevolking van “Koerdisten”  bedraagt  38 à  40 miljoen mensen. Alleen al in Iran 
wonen 12 à 13 miljoen Koerden. In Iran zijn er Koerdische steden zoals Karmansh met 2 
miljoen inwoners en Uromiya met  ruim 1 miljoen inwoners en Samandaj met 600.000 
inwoners. 
 
Na de eerste wereldoorlog werden vele Koerden gedwongen hun eigen stad of streek te 
verlaten. Er leven nu anderhalf miljoen Koerden in Europa en Canada. Volgens de statistieken 
zijn er in West-Europa 60 à 70 duizend Koerden woonachtig die afkomstig zijn uit Iran. 
Vanaf 1514 hebben de Koerden van Iran gestreden voor de vrijheid. Maar nooit, ook thans 
niet, heeft men de beschikking gehad over een eigen Koerdische pers. Dat komt o.a. doordat 
de helft van de Koerden in Iran de Iraanse taal spreekt en de andere helft niet kan lezen en 
schrijven en als spreektaal hun moedertaal, het Koerdisch, gebruikt. Dit analfabetisme is een 
gevolg van het feit dat de hopeloze economische situatie ieder lid van het gezin dwingt te  
 
 
 
 
gaan werken. Dus is er geen tijd om de kinderen naar school te brengen. Lezen en schrijven 
leren ze dus niet en praten, doen ze in het Koerdisch. Deze mensen hebben eigenlijk geen 
contact met de rest van de wereld. Voor de anderen die wel de Iraanse taal spreken zijn er ook 
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belemmeringen. De Iraanse pers verspreidt geen nieuws over andere landen of over Europa. 
Ook bestaat daar geen persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Bovendien verstaat een 
groot deel  van de Koerden geen Iraans. Als we naar de Iraanse media kijken, zien we dat er 
meer dan 20 tv-zenders zijn, maar er wordt geen nieuws uitgezonden in het Koerdisch en ook 
niets over de cultuur van de Koerden in Iran. Wel zijn er een paar tijdschriften en kranten, b.v. 
SRWA. Dat is een Koerdisch tijdschrift dat vanaf 1984 tot n u toe als maandelijks tijdschrift 
in het Koerdisch en Farsi uitkomt. Maar dit tijdschrift is niet onpartijdig en de inhoud betreft 
de Iraanse overheid. Het is vooral nuttig voor de medewerkers van dat tijdschrift die in dienst 
zijn van de regering. Eigenlijk werkt het de Koerdische cultuur tegen. 
Vanaf het moment dat er mensen opkwamen die hervormingen wilden invoeren  zijn er 
verschillende Koerdische kranten en tijdschriften uitgekomen, maar deze werden alle na een 
of twee nummers meteen weer opgeheven. “Rave” was een tijdschrift dat in het jaar 2003 
door studenten van de universiteit in Teheran werd opgericht. Het kwam uit in de Perzische 
taal met als inhoud de cultuur van de Koerden in Iran. Na het 4e nummer is het op last van de 
regering opgeheven. In 2000 verscheen er in de Koerdische stad Bane een krant met de naam 
“Deng”. Ondanks dat het een neutrale krant was kwam deze niet verder dan één nummer. 
Toen werden de medewerkers gearresteerd.  
Na een paar maanden verschijnt er in dezelfde stad een krant, “Barham” genaamd. Hier 
wordt weer hetzelfde verhaal: na publicatie van het eerste nummer wordt de krant door de 
overheid verboden. 
Na vele mislukte pogingen om een zelfstandige Koerdische krant van de grond te tillen, 
hebben Koerden geprobeerd om in samenwerking met andere volken in Iran, b.v. de Perzen , 
een krant te starten. Bij voorbeeld aan de universiteit van Isfahan de kranten “Rwange”en 
“Chiya” en in Tabriz de krant “Roja nu”, maar allemaal slechts met een nummer. 
Enkele Koerdische steden hebben lokale T.V.. Maar in de stad Mahabad mag alleen op 
vrijdag een programma uitgezonden worden vanaf ’s middags 2 uur tot ’s avonds 6 uur. Om 2 
uur begint dan het kinderprogramma, maar dat mag niet in de eigen taal uitgezonden worden. 
De Koerden in Iran hebben dus nooit een krant, radio of T.V. in de eigen taal gehad. 
Wij als Koerden in Nederland  hebben een media comité opgericht, dat al  anderhalf jaar 
bezig is met de voorbereidingen om een zender op te bouwen, maar als gevolg van financiële 
problemen lukt dat nog niet. Gelukkig zijn er goede en positieve reacties van andere Iraanse 
groepen, verenigingen en stichtingen. Er is veel samenwerking om te komen tot een algemene 
pers voor iedereen. Enkele vergaderingen hebben al plaatsgehad, met veel discussie. Ons 
comité is bezig om wereldnieuws op Internet te brengen en interviews over de cultuur te 
maken met verschillende radio- en T.V.-zenders. Maar helaas hebben maar heel weinig 
mensen uit Koerdisten Internet en dan nog kunnen zij de pagina’s niet bekijken omdat de 
meeste webpagina’s gefilterd zijn. We hebben al een paar webpagina’s: www.mahabad.org, 
www.Kurdistan.net    eastkurdistanpress.com.  Dit heeft goede resultaten. 
 
Wij zijn ervan op de hoogte dat de Nederlandse regering in 2004 besloten heeft een budget 
vrij te maken ten behoeve van een televisiezender dan wel televisieprogramma’s voor Iran. 
Wij vragen aan u als Nederlandse autoriteit om rekening te houden met het gegeven dat er in  
 
 
 
 
Iran 13 miljoen Koerden wonen die zonder Koerdische pers al jaren doof en blind door het 
leven gaan. Wij vragen aan u om het mogelijk te maken dat enkele uren per week  besteed 
worden aan het uitzenden van nieuws en culturele programma’s in het Koerdisch, de eigen 
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taal van de Koerden in Iran. Wij hopen en vertrouwen er op dat de Nederlandse regering hoop 
geeft aan de 13 miljoen mensen in Iran met een Koerdische afkomst, taal en cultuur. 
Met vertrouwen zien wij uw antwoord tegemoet. Daarna zullen wij u uiteraard   berichten hoe 
wij onze plannen gestalte denken te gaan geven. Wij kunnen u in dit verband reeds meedelen 
dat wij, Koerden in Nederland, beschikken over mensen met een professionele ervaring op het 
gebied  van televisie-uitzendingen. Tot slot delen wij u mee dat wij van plan zijn om een 
presentatie over dit onderwerp te organiseren voor alle belanghebbenden. Ook medewerkers 
van uw  ministerie zullen worden uitgenodigd. 
Wij danken u voor uw aandacht aan onze brief gegeven. 
Bijlage 2 blz: documnten over iranse koerdistan 
   
Hoogachtend, 
 
Namens de gezamenlijke Koerdische verenigingen en stichtingen in Nederland, te weten: 
 
-Media comité van Iraanse Koerden in Nederland (M.C.I.K.N.) 
-Iraanse Koerdische Federatie in Nederland  (IKFN) 
-Stichting Steun Ontheemde Koerden (SSOK) 
-Iraanse Koerdische Vluchtelingen Zelf Organisatie (IKVZO) 
-Groep de Oost Koerdistan Press in Nederland) 
-Stichting Intell Progressieve Center Koerdistan Nederland ( 
- The Kurds Anfalization and Genocide of Against the Cventger of Halabja 
   in Holland 
- Stichting Koerdische Rastan Nieuwe Media 
 
 
 
 
 
 
(voorzitter van comité)  
 
 
 
 
Kayvan  Faramarzi, 
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Subsidiekader 'Mediapluriformiteit in Iran' 
 
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 juni 2005, nr. DMV/MR-237/05, tot vaststelling van een beleidsvoornemen en een 
subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Mediapluriformiteit in Iran)  

De Minister van Buitenlandse Zaken, gelet op de artikelen 1.1.6., 1.1.10 en 2.12.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

besluit: 

Artikel 1 

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.12.1, onder b, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van 
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Mediapluriformiteit in Iran geldt voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007 het als bijlage bij dit besluit gevoegde 
beleidsvoornemen. Voor de genoemde periode geldt een subsidieplafond van EUR 15.000.000,00. 

Artikel 2 

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven die in het beleidsvoornemen zijn neergelegd, met dien 
verstande dat aanvragen die het beste voldoen aan de maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen. Aanvragen kunnen 
worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 15 september 2005. 

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het geplaatst wordt. Dit besluit zal 
met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

namens deze: 

de Secretaris-Generaal, 

F.A.M. Majoor 

Bijlage 

Aanleiding 

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2005 is met het oog op de ondersteuning 
van vrije, op Iran gerichte media en de bevordering van een pluriform medialandschap in Iran een amendement Karimi/Van Baalen 
aangenomen (Kamerst. II, 2004/05, 29 800 V, nr. 14). Het amendement leidt ertoe dat op de begroting een bedrag van EUR 15.000.000 is 
opgenomen voor activiteiten die zijn gericht op deze doelstelling. 

De uitvoering van dit amendement geschiedt door middel van de oprichting van een kortlopend programma voor Mediapluriformiteit in Iran. De 
doelstelling van dit programma is de bevordering van een pluriform medialandschap in Iran. Daartoe worden kortlopende aanvangssubsidies aan 
Nederlandse of buitenlandse organisaties verstrekt ten behoeve van activiteiten die daarop zijn gericht. 

Beleidscontext 

Pluriformiteit van de media is een belangrijke bouwsteen voor de opbouw en handhaving van de rechtsstaat. Een vrije pers en onafhankelijke 
nieuwsvoorziening vormen een voorwaarde voor het democratisch debat, transparant bestuur en de ontwikkeling van maatschappelijke 
organisaties. Het bevorderen van onafhankelijke en pluriforme media dient zowel het recht op vrije nieuwsgaring als het recht op vrije 
meningsuiting, beide vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. Het heeft daarmee tevens een positieve invloed op eerbiediging 
van mensenrechten in brede zin. Het bevorderen van mediapluriformiteit maakt dan ook deel uit van het Nederlandse buitenlands beleid. In 
Iran staat de persvrijheid in toenemende mate onder druk. In die context neemt het bevorderen van de vrije media een belangrijke plaats in 
binnen de bredere Nederlandse inzet ten aanzien van Iran. Het Nederlandse beleid is ingebed in het EU-beleid ten aanzien van Iran dat o.a. 
vorm krijgt in de EU-Iran Mensenrechtendialoog. 

Activiteiten 

De middelen uit het programma zijn beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de bovengenoemde doelstelling. De activiteiten dienen 
een duurzaam effect te hebben op de pluriformiteit van de Iraanse media en kunnen hetzij kortlopend zijn, hetzij een langere periode beslaan 
mits zij daarna zonder Nederlandse steun voortgezet kunnen worden. De Nederlandse bijdrage is nadrukkelijk bedoeld als eenmalige 
aanvangssubsidie en niet als lange-termijn financiering. De Nederlandse bijdrage mag niet worden besteed aan commerciële activiteiten. 
Voorts dienen de activiteiten in lijn te zijn met het Nederlandse en het EU-beleid ten aanzien van Iran, dat o.a. vorm krijgt via de EU-Iran 
Mensenrechtendialoog. De activiteiten dienen voorts te voldoen aan een aantal inhoudelijke en financiële criteria, die hieronder worden 
toegelicht. De omvang van de subsidie voor de afzonderlijke aanvragen zal van dien aard zijn dat wordt voorkomen dat één enkel project een 
onevenredig groot beslag op de beschikbare middelen legt. 

Criteria 

Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen spelen, onverminderd het overigens in de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 
bepaalde, de volgende criteria een rol: 

1) Inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag: 

- het voorstel bevat een specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden vertaling van doelen in resultaten, activiteiten en 
middelen, 

- de wijze waarop het project voldoet aan bovengenoemde doelstellingen is duidelijk beschreven; 

- de concrete werkzaamheden die verricht worden ter realisering van het project zijn omschreven en voor de te verrichten werkzaamheden is 
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een planning bijgevoegd; 

- een gedetailleerde begroting, bestaande uit voorziene uitgaven en financiering, is bijgevoegd. 

2) Doeltreffendheid en doelmatigheid. 

3) Haalbaarheid, waarbij mede gelet wordt op realistische veronderstellingen, o.a. ten aanzien van de politieke realiteit. 

4) Duurzaamheid en solide financiële uitgangspunten, met name waar het gaat om de voortzetting van activiteiten na afloop van de 
Nederlandse overheidssteun en diversificatie van inkomstenbronnen. 

5) Kwaliteit van de uitvoerende organisatie, in het bijzonder het hebben van een rechtspersoonlijkheid, de financiële en 
managementcapaciteit, transparantie, benodigde menskracht en middelen, aantoonbare ervaring met soortgelijke projecten en het hanteren 
van interne evaluatie- en monitoringsystemen. 

6) In lijn zijn met het Nederlandse en het EU-beleid ten aanzien van Iran. 

Financiële kaders 

Voor de subsidieaanvragen gelden de volgende financiële kaders: 

- Geen subsidie wordt verleend ten behoeve van projecten waarvan de voor subsidie in aanmerking komende kosten minder bedragen dan EUR 
100.000. 

- Subsidie wordt slechts verleend voor de noodzakelijke kosten van het project; de minister kan bepalen dat slechts een deel van de kosten 
voor subsidiëring in aanmerking komt, mede gelet op de beschikbare middelen en de mate waarin de aanvraag aan de criteria voldoet. 

- De subsidie wordt verleend als activiteitensubsidie; aanvragen die uitsluitend op de overheadkosten van de aanvrager betrekking hebben 
komen niet voor toekenning in aanmerking. 

- De looptijd van een project eindigt uiterlijk op 31 december 2007. 

- Activiteiten die reeds zijn aangevangen voor indiening van de aanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Procedure 

Aanvragen dienen te worden ingediend bij de Minister van Buitenlandse Zaken, t.a.v. de Directie Mensenrechten en Vredesopbouw, afdeling 
Mensenrechten en dienen uiterlijk op 15 september 2005 ontvangen te zijn. De aanvragen worden onderling vergeleken. Aanvragen die het 
best voldoen aan de criteria van dit programma komen het eerst voor subsidie in aanmerking. Aanvragers zullen uiterlijk 1 november 2005 
bericht ontvangen over het al dan niet toekennen van de subsidie en de hoogte van de te ontvangen subsidie. 

  
  والَمي وةزارةت بؤ فةرةح33

  
Aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
Den Haag 

 Directie Mensenrechten en 
Vredesopbouw 
Afdeling Mensenrechten 
Bezuidenhoutseweg 67 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 

Datum 8 november 2005 Behandeld DMV/MR 
Kenmerk DMV/MR-405/05 Telefoon 070 3485061 
Blad 9/4 Fax 070 3485049 
Bijlage(n)  
Betreft Uitvoering amendement Karimi/Van Baalen / 

beleidskader mediapluriformiteit Iran 

dmv-mr@minbuza.nl 
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Zeer geachte voorzitter, 
 
 

Tijdens het debat op 30 juni jl. heb ik u toegezegd uw Kamer te zullen informeren over de 
uitvoering van het beleidskader ‘Mediapluriformiteit in Iran’ dat is opgesteld om uitvoering te 
geven aan het amendement Karimi/Van Baalen.1  
 
Algemeen 
Het beleidskader en het bijbehorende subsidieplafond van 15 miljoen euro werden op 30 juni 
2005 gepubliceerd in de Staatscourant. Volgens de bepalingen van het kader dienden 
projectvoorstellen uiterlijk 15 september 2005 door het ministerie te zijn ontvangen en zouden 
de aanvragers niet later dan 1 november 2005 uitsluitsel ontvangen.  
 
In totaal zijn 48 projectvoorstellen afkomstig van 37 organisaties ontvangen. Alvorens kort in 
te gaan op de strekking van deze voortstellen, wil ik erop wijzen dat ik geen namen van 
organisaties, door hen ingediende voorstellen en andere vertrouwelijke informatie openbaar 
kan maken. Sommige organisaties hebben expliciet verzocht om vertrouwelijke behandeling 
van de verstrekte gegevens en ook voor de andere aanvragers geldt dat zij aanzienlijk belang 
hebben bij anonimiteit. Afgezien van het feit dat bekendmaking van betrokken organisaties 
bepaalde persoonlijke risico’s kan opleveren, vrees ik ook voor een mogelijk negatief effect 
op de uitvoering van goedgekeurde projecten indien de inhoud van deze projecten bekend 
wordt gemaakt.  
 
De ontvangen voorstellen kunnen naar inhoud ruwweg worden onderverdeeld in vijf 
categorieën: voorstellen voor de oprichting van een TV-satellietzender, voorstellen voor de 
oprichting van een radiozender, voorstellen voor het opzetten van websites en het publiceren 
van magazines, voorstellen voor het organiseren van trainingen voor journalisten en een 
restcategorie met voorstellen voor de productie van onder meer films en documentaires.  
 
Beoordelingsprocedure 
Alle voorstellen zijn inhoudelijk zorgvuldig op kwaliteit beoordeeld aan de hand van een 
uitgebreide lijst criteria, gebaseerd op de voorwaarden die in het beleidskader zijn vastgelegd. 
Conform hetgeen ik reeds aan uw Kamer meldde tijdens voornoemd debat zijn duurzaamheid 
en impact van de voorstellen bij de beoordeling zwaar meegewogen. Aangetoond dient te 
worden dat projecten na twee jaar op andere wijze kunnen worden gefinancierd of een goed 
onderbouwde impact hebben die verder reikt dan twee jaar, bijvoorbeeld door training en 
capaciteitsopbouw. Daarnaast zijn conform het beleidskader met name de volgende aspecten 
beoordeeld:  

• Relevantie van het voorstel (moet een heldere en doordachte bijdrage leveren aan de 
bevordering  van een pluriform medialandschap in Iran); 

• Kwaliteit van de strategische analyse die ten grondslag ligt aan het voorstel (een 
analyse van de context, probleemstelling, toegevoegde waarde en risicoanalyse); 

• Kwaliteit van het voorstel zelf (samenhang en logica, deskundigheid met betrekking 
tot Iran, doelmatigheid en doeltreffendheid); 

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 V, nr. 14 
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• Aanwezigheid van specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden 
vertaling van doelen in resultaten, activiteiten en middelen (inclusief een tijdsplanning 
en een gedetailleerde begroting) om evaluatie en monitoring van het behalen van de 
doelstelling en beoogde resultaten mogelijk te maken; 

• Kwaliteit van de organisatie, in het bijzonder het hebben van rechtspersoonlijkheid, 
transparantie, benodigde menskracht en middelen, aantoonbare ervaring met 
soortgelijke projecten en het hanteren van interne evaluatie- en monitoringsystemen; 

• Financiële kaders zoals omschreven in het beleidskader.  
 
 
 
 
 
Besluit 
Zoals ik reeds bij eerdere gelegenheden heb benadrukt, is het uitgangspunt een zorgvuldige 
besteding van het substantiële bedrag dat uw Kamer heeft gevoteerd voor de bevordering van 
de mediapluriformiteit in Iran. Kwaliteit is doorslaggevend en derhalve heb ik besloten alleen 
de projectvoorstellen te financieren die op dit punt voldoen. Dit resulteert in een gevarieerd 
pakket van, stuk voor stuk, goede voorstellen die een betekenisvolle bijdrage zullen leveren 
aan een mediapluriform medialandschap in Iran. In concreto gaat het om één onafhankelijke 
radiozender, twee tijdschriften die via internet zullen verschijnen, ieder gericht op een 
specifiek thema (democratie en vrouwen), en één project op het gebied van kinderrechten en 
media. Tevens zullen zeven projecten worden gefinancierd die zich, verspreid over diverse 
media, zullen richten op training en capaciteitsopbouw van Iraanse journalisten. Deze 
projecten zijn in vergelijking met de andere projecten kwalitatief het beste beoordeeld en 
hebben tot doel bij te dragen aan capaciteitsopbouw in diverse media (televisie, radio, 
geschreven pers, internet en fotojournalistiek). De projecten zullen worden uitgevoerd door 
gerenommeerde organisaties op het gebied van vrije media. Ik ben van mening dat dergelijke 
activiteiten een bij uitstek duurzaam karakter hebben, omdat zij een blijvende impact op de 
journalistiek in Iran zelf nastreven. In totaal zal een bedrag van 14.636.649,71 euro worden 
toegezegd.  
 
Hoewel ik, mede naar aanleiding van de motie Van Baalen / Karimi, nadrukkelijk de 
mogelijkheid voor financiering van projecten op het gebied van satelliettelevisie heb willen 
openhouden, heb ik moeten constateren dat geen van de projectvoorstellen in deze categorie 
van voldoende kwaliteit is.2 De beoordeling van deze voorstellen aan de hand van 
bovengenoemde criteria wees uit dat het ontbreekt aan een goed onderbouwde visie op 
doelgroep, programmering en de impact die men met de activiteiten wil bereiken. Bovendien 
schort het in de voorstellen aan een gedegen risicoanalyse. Daarnaast is een belangrijke 
overweging geweest dat de voorstellen laag scoren op financiële duurzaamheid. Geen van de 
indieners heeft op dit punt een goed uitgewerkte strategie overlegd, waardoor voortzetting van 
de activiteiten na afloop van de subsidieperiode niet aannemelijk wordt gemaakt. Juist bij 
satelliet-TV is dit punt essentieel, omdat het gaat om activiteiten waarbij in de eerste twee jaar 
een aanzienlijke investering moet worden gedaan die zich de jaren daarna zal moeten 
terugbetalen in de vorm van uitzendingen. Ook op het punt van organisatiecapaciteit, 
waaronder ervaring met vergelijkbare projecten, scoren nagenoeg alle indieners in deze 
categorie onvoldoende. Dit houdt in dat de organisatiecapaciteit niet in overeenstemming is 
met de algemeen geldende eisen die het ministerie aan organisaties stelt die voor 

                                                
2 Motie Van Baalen / Karimi 29800V 116 
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projectfinanciering in aanmerking willen komen. Ook hierbij geldt dat dit met name van 
belang is voor deze categorie voorstellen gezien de grote financiële investeringen en 
complexiteit van de projecten. Hiervoor is een goede organisatiecapaciteit onontbeerlijk.  
 
Samenwerking met EU-partners 
Tijdens het debat heeft uw Kamer mij verzocht mij in te spannen om dit initiatief in EU-
verband verder uit te breiden. Bij diverse gelegenheden zijn EU-partners actief benaderd, tot 
op heden echter zonder concrete resultaten. Overwegingen voor partners om op dit punt 
voorzichtig te zijn hangen samen met ontwikkelingen op het nucleaire dossier, de mogelijke 
gevolgen voor handelsrelaties en bilaterale relaties in het algemeen. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat het niet mogelijk was om lopende de beoordelingsprocedure concrete 
voorstellen aan derden voor te leggen. Nu duidelijk is welke projecten zullen worden 
gefinancierd, ben ik van plan om – na hiervoor toestemming van de betreffende organisaties 
te hebben verzocht – met EU-partners en ook de Europese Commissie te gaan spreken over de 
mogelijkheden tot vervolgfinanciering van de projecten.  
 
Slot 
Alles afwegende ben ik van mening dat het pakket voorstellen dat thans is geselecteerd een 
belangrijke en duurzame bijdrage zal kunnen leveren aan de mediapluriformiteit in Iran en dat 
ik hiermee optimaal uitvoering geef aan de subsidieregeling voorvloeiend uit het amendement 
Karimi/Van Baalen. 
 
 
 
 
De Minister van Buitenlandse Zaken, 
 
 
 
 
 
Dr. B.R. Bot 

55 
Project ‘Kurdish Iranian Television Network’ 

Verzoek tot subsidiëring 
 
 
 
 
 
 

Stichting Media Comité van Iraanse Koerden in Nederland 
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14 september 2005 
 
 
 
 

Project ‘Kurdish Iranian Television Network’ 
Verzoek tot subsidiëring 
 
conform de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van 
Mediapluriformiteit in Iran voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 december 2007 
 
 
door 
 
Stichting Media Comité van Iraanse Koerden in Nederland 
(Statuten separaat beschikbaar) 
Contactpersoon: 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟
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1. Inleiding 
 
De opening van de mensenrechtendialoog met Iran heeft de nadruk gelegd op een beperkte  
handhaving van de internationale mensenrechtenverdragen door Iran. Hoewel er nog weinig 
of geen merkbare vooruitgang is te bespeuren op het gebied van de handhaving van de 
mensenrechten in Iran, is er wel sprake van een dialoog die langzaam zal bijdragen tot het 
transparant worden van de politiek in Iran.  
 
..................... 
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