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Het zijn turbulente tijden, en wie vroeger gezien werd als ervaren gids, wordt vandaag gewantrouwd. Dat
geldt voor politiek en religie, voor culturele boegbeelden en maatschappelijke organisaties maar ook voor
de media. De verwijten zijn legio: feiten worden vervangen door opinies of “alternatieve feiten”,
journalistiek door entertainment, redactionele onafhankelijkheid door economische afhankelijkheid.
In de waanwereld van simpele tegenstellingen worden de media en de berichten die ze aanbieden sinds
kort gerangschikt in twee scherp afgelijnde categorieën: echt nieuws en nepnieuws. Dat is niet hoe wij de
wereld zien. Er worden uiteraard grove onwaarheden en zelfs bewust gefabriceerde leugens gepubliceerd,
terwijl pertinente waarheden onvermeld blijven, en zowel het een als het ander moet aan de kaak gesteld
en rechtgezet worden. Maar niet alle onaangename berichten zijn vals, zoals niet alle informatie die onze
standpunten bevestigt waar is.
Journalistiek is er niet voor het grote gelijk van deze of gene groep, maar ‘mikt op lezers die het verschil
kunnen maken tussen instinct en interesse, tussen gepakt en gegrepen worden’. Het citaat is vijftien jaar
oud en omschreef het doelpubliek van MO* in het allereerste voorwoord. Ook dit stond daarin: ‘Mensen
zijn het beu altijd dezelfde kost voorgeschoteld te krijgen, ook al wordt de verpakking na marktonderzoek
geregeld aangepast. Zij willen andere kost, nieuwe verhalen, verrassende perspectieven. En dat willen ze in
de vorm aan betrouwbare informatie. Niet nog eens een emmertje luchtigheid bij in de zee van faits divers
en freakshows. Niet nog eens het nummertje waarbij alle nieuws eerst in het bad van het entertainment
moet. De groep mensen die het bad mét de inhoud willen weggooien, groeit. En dat is een kwalijke zaak.’
‘De waarheid is meestal niet eenvoudig’, schreven we vijf jaar later. ‘Ze is daarom ook zo moeilijk aan de
man en de vrouw te brengen. Sensatie, drama, een heldere opdeling in goed en kwaad doen het in de
gemediatiseerde wereld veel beter dan analyses die de vele, soms tegenstrijdige, facetten van een
onderwerp belichten.’ En nog eens vijf jaar later, tijdens de viering van tien jaar MO*: ‘Kritische
journalistiek is geen evenwichtsoefening tussen theoretisch gelijkgestelde extremen in een debat, maar is
op de eerste plaats kritisch tegenover de dominante groepen en tendensen in een samenleving. Er is geen
gelijkheid tussen verdrukker en verdrukte, en dus is een journalistieke benadering die doet alsof dat wel
het geval is, niet objectief maar vals.’
De opdracht om tegen alle zucht naar het comfort van zelfbevestiging in te blijven berichten over wat er
echt gebeurt in de wereld, en waarom, was anno 2017 urgenter dan ooit, aangezien we vandaag de gevolgen
zien van wat begon als infotainment en uitliep op nepnieuws. De opkomst van extreem gemonopoliseerde
mediaspelers online, die zich presenteren als deelplatformen, sociale media en altijd@yourservice, heeft de
verstoring van de mediawereld en van onze omgang met nieuws versneld, verdiept en van gedaante
veranderd. Het grootste kapitaal van de journalistiek was haar betrouwbaarheid. Daarop is zwaar
ingeleverd de voorbije jaren.
Over inleveringen gesproken. Sinds begin 2017 hebben zowel de federale als de Vlaamse overheid ernstig
gekort op onze subsidies. We bereiken steeds meer mensen, we leveren inzicht en achtergrond bij steeds
meer actualiteiten, maar we moeten dat voortaan doen met een pak minder inkomsten. Dat kan natuurlijk

❯
2

jaarverslag
2017

niet. Ernstige journalistiek heeft behoefte aan tijd, de mogelijkheid om expertise op te bouwen, een
minimaal reisbudget, middelen om voor inhoudelijke en vormelijke kwaliteit te zorgen. Voor de besparingen
hadden we daarvan net genoeg, vandaag kijken we aan tegen een ernstig tekort.
Het decembernummer van MO*magazine vierde de vijftiende verjaardag van MO* met extra veel
bladzijden écht nieuws, en dat thema kreeg een verlengde in drie druk bijgewoonde events in Antwerpen,
Brussel en Gent, en in een dossier online met
14 artikels. Tegelijk lanceerden we in december een oproep aan alle lezers om met vier euro per maand (of
vijftig euro per jaar) duidelijk te maken dat lezers én journalisten zich samen sterk maken voor
betrouwbaar en relevant mondiaal nieuws, en dat we die informatie zo breed mogelijk toegankelijk willen
houden. Op papier en online, voor iedereen, en in de toekomst liefst ook buiten de beknelling van de
Nederlandse taal. Met de ik ben proMO*-campagne moet de redactie de kans en de opdracht krijgen om
de economische en politieke macht van dit land, Europa en de wereld kritisch te blijven volgen. Iemand
moet dat doen in deze gemondialiseerde wereld, toch? De eerste respons op die campagne was
veelbelovend, en geeft ons genoeg perspectief om in 2018 door te gaan op dat ingeslagen pad.
Frank Beke
Voorzitter Wereldmediahuis vzw

Gie Goris
Hoofdredacteur
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1. bereikdoelstellingen
Aangezien publieksbereik een van de centrale doelstellingen is van de uitgeefstrategie van Wereldmediahuis vzw, is de rapportering
over de voorgestelde en goedgekeurde targets ook van belang. In de tabel hieronder geven we een overzicht van vooropgestelde
doelen en effectieve verwezenlijkingen in 2017.
RESULT 2015

PRINT
GEMIDDELDE OPLAGE
AANTAL DIRECTE ABONNEES
LEZERSBEREIK (per nummer / cim)
TOTAAL LEZERSBEREIK (cim)

RESULT 2016

TARGET 2017

RESULT 2017

93.705
3.932
203.300
316.300

96.465
4.000
geen cim in 2016
geen cim in 2016

100.000
4.000
200.000
310.000

93.428
3.663
194.866
318.967

WEB
GEMIDDELD AANTAL UNIEKE BEZOEKERS / MAAND
TOTAAL AANTAL UNIEKE BEZOEKERS
GEMIDDELD AANTAL PAGEVIEWS / MAAND
NIEUWE vs TERUGKERENDE BEZOEKERS
BOUNCE-RATE
ABONNEES eMO*
ABONNEES MO*DAILY
ABONNEES MO*PAPERS
FANS FACEBOOK
VOLGERS TWITTER

121.188
1.259.519
244.589
63/36
78,28
19.120
3.596
1403
22.032
9660

138.275
1.404.269
283.461
60/40
78,71
20.158
3.785
1.479
28.507
11.929

140.000
1.500.000
306.000
61/39
22.000
5.500
1.500
33.000
12.500

144.662
1.471.725
289.621
84/14
80,31
20.854
4.363
1.538
33.289
13.274

TOTAAL BEREIK VAN PRINT + WEB

1.170.255

1.286.056

1.360.000

1.627.618

396
82
199
45
_

287
68
119
45
_

350
75
125
45
_

150
25
103
16

4
3
3
2.380
67

3
4
3

4
4
3
1.500
100

5
4
3
2.110
120

PIGE
ALLE VERWIJZINGEN, INTERVIEWS, OVERNAMES
OP RADIO EN TV
OP MAINSTREAM NIEUWSSITES
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
TOTAAL BEREIK PER JAAR DOOR INTERVIEWS MET
MO*REDACTEURS IN MAINSTREAM MEDIA
EVENTS
MO*LEZINGEN
MO*TALKS
MONDIAAL CAFÉ
TOTAAL AANTAL BEREIKTE MENSEN OP MO*EVENTS
AANTAL OPTREDENS VAN MO*REDACTEURS
OP ANDERE EVENTS

105

Toelichting:
PRINT

bereik 203.300. Het totaal lezersbereik op jaarbasis bedroeg in

De gemiddelde oplage wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de

2015 316.300. In 2016 was er geen CIM-studie en in 2017

evolutie van de oplage van Knack. De CIM-cijfers zijn zeer

klokten we af op 194.866 lezers laatste periode en een totaal

afhankelijk van de oplage van Knack. In 2015 was het lezers-

lezers/merkbereik van 318.967. Vergelijkingen van de CIM-
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scores tussen 2017 en voorgaande jaren zijn echter uit den

kans we hebben op een hoger bereik van onze online content.

boze, want de methodologie van CIM is grondig veranderd en

Desalniettemin moeten we hier ook bij vermelden dat in 2017

CIM heeft zelf ook gecommuniceerd dat vergelijkingen niet

het bereik van onze Facebookpagina is gedaald. Dit wil zeggen

wenselijk zijn.

dat de Facebookposts die we als pagina geplaatst hebben, door
minder volgers/fans zijn gezien, geliked, becommentarieerd en

WEB

aangeklikt. Dit kadert natuurlijk in het wijzigende beleid van

Qua aantal unieke bezoekers en aantal pageviews zijn we er in

Facebook waarbij er sinds enige tijd vooral opnieuw gefocust

2017 opnieuw op vooruitgegaan. Zowel het gemiddeld aantal

wordt op interactie tussen individuen. Posts van bedrijfspagi-

unieke bezoekers per maand als het totaal aantal unieke bezoe-

na's (zoals die van MO*) worden minder getoond in de persoon-

kers is gestegen. Wat het gemiddeld aantal pageviews betreft

lijke feeds van gebruikers, tenzij ze aangevinkt hebben dat ze

zijn we ook gestegen in vergelijking met 2016, maar minder

deze posts zeker willen zien (hierover hebben we al gecommu-

sterk dan verwacht. We hadden gemikt op gemiddeld 306.000

niceerd met onze gebruikers) en/of tenzij er voor betaald wordt

pageviews/maand, maar zijn uitgekomen op 289.621. Toch

(sponsored posts). Om aan dit probleem tegemoet te komen,

streven we er in 2018 naar om dit gemiddelde aantal pageviews

plannen we in 2018 een audit van onze Facebookpagina door de

verder op te krikken. Dit doe we door de bounce-rate te verlagen

sociale media-specialisten van So Buzzy. Op basis van die audit

en er zo voor te zorgen dat een unieke bezoeker meer dan

zouden wij in staat moeten zijn ons organisch Facebookbereik

1 pagina op onze site bekijkt. We merken nu al in Google

opnieuw op te krikken. Dat organisch bereik kunnen we dan

Analytics dat onze bounce-rate aan het verlagen is en dit heeft

verder verhogen door regelmatig voor advertising te kiezen,

veel te maken met enkele vernieuwingen op onze artikel-

rekening houdend met onze budgettaire mogelijkheden.

pagina's zodat bezoekers gestimuleerd worden om ook andere
pagina's op onze site te bezoeken.

PIGE

Wat onze nieuwsbrieven eMO* en MO*Daily betreft zijn we er

Wat de verwijzingen naar MO* in andere media betreft, gaan

in 2017 ook op vooruitgegaan. Het aantal abonnees van beide

we er in vergelijking met 2016 fors op achteruit. Dat heeft veel

nieuwsbrieven is gestegen, maar minder fors dan voorop-

te maken met het feit dat we in 2016 nog heel veel verwijzin-

gesteld. Bovendien hebben we ook een opkuisoperatie moeten

gen kregen dankzij de vele artikels over de PanamaPapers die

doen nadat we geconstateerd hadden dat er helaas heel wat

op onze site verschenen. Kristof Clerix, dankzij zijn werk bij

spam-adressen in onze mailinglijsten terechtgekomen waren.

MO* lid van het internationale consortium voor onderzoeks-

Qua open-rate en click-through rate scoren we meer dan behoor-

journalisten (ICIJ), publiceerde in april 2016 de Panama

lijk. Op basis van een recente steekproef kunnen we conclude-

Papers zowel bij Knack (zijn nieuwe redactie) als bij MO*. Dit

ren dat we voor de MO*Daily en de eMO* een open rate tussen

zorgde natuurlijk voor heel veel verwijzingen in andere media.

de 20 en 35 % en een click-through rate tussen de 4 en 7 %

Afgelopen jaar hebben we niet echt een scoop van die omvang

hebben. Met welke cijfers mag je tevreden zijn? Je boekt succes

gehad.

wanneer 15% tot 26,5% van de ontvangers uw nieuwsbrief

De redactie profileerde zich daarentegen –met succes-

opent, zegt MailChimp. Volgens Campaign Monitor is 20% tot

opnieuw vooral als een collectief met expertise om mondiale

40% goed. Klikt 1,2% tot 5% door om meer te lezen? Dan scoor

tendensen te duiden en inzichtelijk te maken. De toevoeging

je goed.

van Pieter Stockmans (ter vervanging van Kristof Clerix) en

Wat sociale media betreft kunnen we stellen dat zowel op

Tine Hens (ter vervanging van Alma De Walsche vanaf sep-

Facebook, Twitter als Instagram het aantal fans en volgers aan-

tember 2017) hebben die uitstraling zeker versterkt, en zorgen

zienlijk is gestegen en dat we daar onze doelstellingen heel goed

ook voor toenemende zichtbaarheid. Ook de redacteurs die al

hebben gehaald. We blijven mikken op een verdere stijging van

langer meedraaien blijven uiterst alert op mogelijkheden om

het aantal volgers, want hoe meer mensen dat doen, hoe meer

onderzoek, reportages of nieuws (en occasioneel ook opinies)
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te delen met andere media. Alleen resulteert dat zelden in een

5 MO*lezingen, 4 MO*talks en 3 Mondiale Cafés. In totaal

Belgabericht, dat ervoor zorgt dat een referentie meteen in alle

mochten we 2110 mensen verwelkomen en dat zijn er dus 610

kranten en op nieuwssites terechtkomt.

meer dan vooropgesteld. Een geslaagd jaar dus, getuige het overzicht op www.mo.be/moevents.
Voor 2018 mikken we opnieuw op minstens 11 events en min-

We organiseerden in 2017 in totaal 12 events, waarvan

stens 1500 bezoekers.

© Samira Bendadi

EVENTS

2. inhoud, bereik en appreciatie
Een media-initiatief wordt altijd getoetst aan deze driehoek van

baarheid van bereik exponentieel verhoogd, maar de inschatting

doelstellingen: unieke, betrouwbare en relevante inhoud, maxi-

van inhoudelijke kwaliteit en relevantie blijft even moeilijk als

maal bereik van een ambitieus omschreven doelgroep, en hoge

vroeger. Dat dreigt te resulteren in nog meer overwicht van

waardering bij de lezers –want dat zegt veel over de inhoud en

bereikcijfers op inhoudelijke keuzes. De redactie is zich bewust

garandeert een blijvend bereik.

van die spanning en probeert de ambitiedriehoek zo goed moge-

Nu een groot deel van onze inhoud online verschijnt, is de meet-

lijk in evenwicht te houden.
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1. Inhoud, bereik en appreciatie MO*
Bereik

Palestijnen in Israël: een weeffout in de Joodse staat (reportage
Tine Danckaers), Hindoenationalisme als hefboom voor

De algemene bereikcijfers blijven uitstekend en – ondanks een

India’s aanspraak op grootmachtstatus (reportage Gie Goris)

aantal statistische correcties – groeit onze digitale impact. Wij

Omdat ik (onder andere) Vlaming ben (Sachli Gholamalizad),

moeten wel waakzaam blijven t.a.v. de aanpak van Facebook, van-

Midden-Oosten: het tijdperk van de sektarische identiteiten

daag het belangrijkste kanaal om lezers naar onze online publica-

(Samira Bendadi), Marokkaanse Amazigh eisen gelijkwaar-

ties te kanaliseren. De detailcijfers en de duiding van deze cijfers

digheid (Willemijn de Koning), De stad als identiteit: Gent

vindt u hierboven.

(John Vandaele), De verdeelschool in Bosnië (reportage Pieter
Stockmans), Moedertaal, vaderland (essay Samira Bendadi)

Inhoud

Verder: De stille moordenaar in de keuken (Ingrid Gercama en
Nathalie Bertrams), Het zwarte goud belooft nu een groene

• Lente (MO*123)

toekomst (Raf Custers), Belgische banengroei: vooral voor

DE STRIJD OM HET VROUWENLICHAAM

buitenlanders (John Vandaele), Alma De Walsche: ‘Hoop moet

Het geweld in het dna van elke beschavingsmissie (Olivia

je zelf maken, niemand doet het in jouw plaats’ (Gie Goris), De

U. Rutazibwa), Bosnische feministen en westerse moslima’s

heldergroene kleur van armoede en oorlog (fotoreportage Alex

(Pieter Stockmans), Sara Salem ziet weg voor breuk met

Rodal en Javier Corso)

‘neokoloniaal feminisme’ (Hasna Ankal), De kleren maken de
• Herfst (MO*125)

vrouw (John Vandaele), Alina Chaudry zet kunst in tegen eerwraak in Pakistan (Ebe Daems), 4120 kilometer tussen naakt

CONGO VOOR DE CONGOLEZEN

en sluier (Najet Boulafdal), Afrikaans haar is politiek (Lisa

Een toekomst voor “onze” Congo (Nadia Nsayi en Pascal

Akinyi May), Mado Chideka: ‘Seksueel geweld is niet cultureel’

Mugaruka), ‘Alleen een volksopstand kan de dingen hier

(Ebe Daems), Afghanistan: Eén beeld verhult meer dan dui-

veranderen’ (reportage John Vandaele), Het nieuwe Congo

zend woorden (Gie Goris), Afro-Ecuadoraanse vrouwen (Lisa

komt eraan (Goele Geeraert), Wordt Congolese toekomst

Couderé), Wij zijn uw arena niet (Bieke Purnelle).

bepaald in Angola? (Kris Berwouts), Waarom de Kerk zo

Verder: MO*onderzoekt (Hans Wetzels over waan en waarheid in

machtig is in Congo (reportage John Vandaele), Tegen de

het ggo-debat; Eva Husson over de conflicten onder Koerden in

aasgiermentaliteit (Ivan Godfroid), In de naam van de vader,

Irak; Bram Cleys over klimaatprojecten; Fien Van den Steen over

de zoon en de Republiek Congo (Goele Geeraert), Geweld in

hernieuwbare energie in Centraal-Amerika). EU-Turkije: duivels-

Kasaï: ‘Wat doet deze staat voor ons?’ (John Vandaele en

pact of pragmatisch de beste keuze? (Tine Danckaers); Essay:

Joseph Kazadi), Levendige maar onzichtbare Congolese

Ieder zijn angst, ieder zijn strijd na 22.03 (Samira Bendadi); Navi

diaspora (Patrick N’Siala Kiese), Het onzekere lot van

Pillay: ‘Wie mensenrechten verwaarloost, krijgt af te rekenen met

Congolese vluchtelingen in België (Geert Torremans)

veel groter geweld’ (Gie Goris) en Dubai: Alles is mogelijk, rusten

Verder: João Doria plant een Braziliaans Trump-scenario

is tijdverlies, twijfelen fout (Fotoreportage Nick Hannes)

(Alma De Walsche), ‘De Afrikanen hebben zich laten rollen
door de EU’ (Pieter Stockmans), Vervangt radicaal islamisme

• Zomer (MO*124)

de glimlachende islam in Indonesië? (Gie Goris), Is cultuur

WOEDENDE IDENTITEITEN

Nigeria’s nieuwe olie? (Maria Groot en Frederik Buyckx), De

Yasmin Nair: ‘Kritiek op identiteitspolitiek moet gaan over

Indiaas-Amerikaanse schrijfster Jhumpa Lahiri over identiteit,

macht’. Ipek Demir: ‘We hebben niet meer diversiteitsmana-

migratie, taal en uiterlijk (Gie Goris), De Palestijnse en een

gers nodig, maar meer rechtvaardigheid’ (Hasna Ankal),

Brusselse circusschool (Ebe Daems)
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• Winter (MO*126)

tale vernieuwing. De cijfers over website, nieuwsbrief en sociale

ECHT NIEUWS

media zijn nog steeds erg laag. Veel respondenten (vooral Knack-

Het belangrijkste nieuws van 2017 (redactie), De macht ment

abonnees) kennen onze 'digitale producten' blijkbaar niet, maar

de media (John Vandaele), De eenzame strijders tegen nep-

geven toch wel aan dat ze interesse hebben. Anderzijds wijst dit

nieuws en haatspraak (Tine Hens), Het Belgische evaluatie-

er ook opnieuw op dat wij met ons magazine en onze site een

rapport over de duurzame ontwikkelingsdoelen geëvalueerd

verschillend publiek bereiken.

(Lisa Develtere), De rechtse restauratie in Latijns-Amerika
(Alma De Walsche), Spionnen van het Westen, of echte Russi-

• 7,4/10 gemiddelde score (vorig jaar kregen we 7,3/10)

sche patriotten? (reportage Pieter Stockmans), Het lachende

• 90% vindt de artikels in MO* informatief (vorig jaar was dat

maar agressieve nieuwe gezicht van Saoedi-Arabië (Samira

92,5%)

Bendadi), Migranten rond de haven van Zeebrugge (reportage

• 80% vindt de covers van MO* sprekend (vorig jaar was dat

Tine Danckaers), Hoe word je terrorist in Afrika? (Stefaan

78%)

Anrys), Zaak nummer 634: DP World Limited versus

• 82,3% vindt lay-out, opmaak en foto's aangenaam (vorig jaar

Kingdom of Belgium (Tine Hens), Drie Afrikanen die u moet

was dat 81,7%)

kennen (Arne Gillis), Er is maar één manier om transgender te

• 85,5% vindt het positief dat MO* samen met Knack verdeeld

zijn in Iran (Ebe Daems), Wat heeft fictie dat non-fictie niet

wordt (vorig jaar was dat 86,1%)

heeft? (Essay, Gie Goris), Dromen van lithium in Bolivia

• 75,9% heeft vertrouwen in de objectiviteit van MO* (vorig jaar

(Fotoreportaeg, Matjaz Kivic en Bostjan Videmsek), Werkelijk-

was dat 72,8%)

heid en verwoesting in Syrië (Theo de Feyter), écht nieuws

• 38,2% beveelt MO* aan bij vrienden, kennissen (vorig jaar was

(Columns door Geert van Istendael en Aya Sabi)

dat 37%)
• 24,5% vindt dat je MO* enkel met de nodige voorkennis kan

Appreciatie

lezen (vorig jaar was dat 23,2%)
• 50,5% vindt dat MO* engagement motiveert (vorig jaar was

Lezersenquête mediapoll september 2017

dat 45,8%)

In totaal namen 602 mensen deel aan de enquête van Mediapoll,

• 86,1% vindt dat MO* andere thema's belicht dan andere

waarvan 345 mannen (57,3%) en 257 vrouwen (42,7%). De

media (vorig jaar was dat 86,5%)

mediapoll peilt in eerste instantie naar de kennis en appreciatie

• 80% vindt het goed dat MO* nu 4 keer per jaar verschijnt

van het papieren magazine bij de Knack- en eigen abonnees.

(vorig jaar was dat 77,5%)

93% van de respondenten ontvangt MO* via Knack. Je zou dus

• 74,6%, vindt dat MO* thema's behandelt waarvoor hij/zij in

kunnen concluderen dat dit vooral een peiling bij de Knack-abon-

andere media weinig of geen waardevolle info krijgt (vorig jaar

nees is. We krijgen een gemiddelde score van 7,4/10 (vorig jaar

was dat 75,5%)

7,3/10). MO* wordt nog altijd geapprecieerd als een goed infor-

• 54,6% vindt dat MO* onafhankelijk is (vorig jaar was dat

matief blad dat andere thema's belicht dan de andere media en

52,1%)

dat aangenaam om lezen is. Op basis van dit onderzoek kunnen

• 66,7% vindt dat MO* nodig is om het beleid en de opinievor-

we ook stellen dat ons verouderend magazinepubliek (overwe-

ming in ons land te richten op thema's die ertoe doen (vorig

gend Knack-abonnees) nog altijd niet echt mee is met onze digi-

jaar was dat 61,2%)
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2. Inhoud, bereik en appreciatie MO.be
• Pagina’s per sessie: De bezoekers bezochten per sessie gemid-

Inhoud

deld 1,45 pagina's, een daling van 3,43% ten opzichte van 2016
Een echt overzicht geven van de artikels die gepubliceerd wer-

(1,50 pagina's per sessie).
• Gemiddelde sessieduur: De gemiddelde sessieduur bedroeg

den, is uiteraard onmogelijk. In bijlage geven we een overzicht
van de voornaamste stukken die in 2017 op MO.be versche-

1 minuut en 21 seconden, een daling ten opzichte van 2016

nen, om een blik op de diversiteit van onderwerpen en journa-

(1 minuut en 26 seconden).
• Bouncepercentage: Het percentage sessies die eindigen na één

listieke vormen te geven.

pagina te bezoeken steeg van 78,60% in 2016 tot 80,55% in
Verscheidenheid in aanbod

2017.
• Mobiel: De trend van mobiel gebruik zet door. De helft van

• In 2017 werden in totaal 3272 artikels gepubliceerd. Het hoge

onze lezers gebruiken mobiele telefoons of tablets om de web-

aantal is te wijten aan de uitzonderlijke import van 850

site te bezoeken. In 2017 gebruikten 49,7% van de bezoekers

zeroanut-artikels in februari. Gecorrigeerd aantal is: 2422 arti-

een desktop, 41,5% een mobiel toestel en 8,7% een tablet. In

kels. Onderverdeeld naar artikeltype geeft dat deze verdeling:

2016 gebruikten 54,9% van de bezoekers een desktop, 35,48%

Commentaar: 47, De Ontwikkelaars: 19, Essay: 11, Nieuws:

een mobiel toestel en 10,54% een tablet. In absolute cijfers

908, Opinie: 200, Column: 151, Analyse: 232, Interview: 193,

werden werden alleen mobiel meer lezers bereikt (stijging van

Reportage: 151, Video: 22, In Beeld: 23, Longread: 5, Recensie

22%), desktop en tablet daalden licht.
• Geografische spreiding: 55,66% van de gebruikers in 2016

(alle): 22, Wereldblog: 240, Zeronaut: 126, Redactieblog: 9,
Wedstrijd: 30, Magazine: 5, MO*paper: 7, Extra: 19

kwam uit België (2016: 59,10%), 23,12% uit Nederland (2016:
23,61%). De overige zijn de Verenigde Staten (5,39%), Frankrijk

Hieronder geven we een overzicht van de spreiding over

(2,08%), VK (1,15%), Duitsland, Spanje, Suriname en Zuid-

thema's en regio's.

Afrika als belangrijkste landen. 8,88% van de Belgische bezoe-

Inhoudelijke klemtonen: economie: 1048; internationale

kers bezoekt mo.be vanuit Brussel (2016: 9,11%), 8,38% vanuit

ontwikkeling: 824; Maatschappij: 1422; mensenrechten: 444;

Antwerpen (2016: 8,94%), 7,22% van de Belgische bezoeken

milieu: 1046; politiek: 1106; sociaal: 701; veiligheid: 209;

komt uit Gent (2016: 8,49%). Amsterdam levert 4,23% van de

wetenschap: 170

bezoekers, Mechelen (1,88%), Leuven (1,69%).

Regionale spreiding: Europa: 1720, Midden-Oosten: 218,

• Nieuwe bezoekers: In 2017 was 83,4% van de bezoekers een

Afrika: 397, Zuid- en Centraal-Azië: 140, Azië-Pacific: 143,

nieuwe bezoeker en 16,6% een terugkerende bezoeker. In

Noord-Amerika: 206, Latijns-Amerika: 283, Wereld: 509,

2016 was 83,7% van de bezoekers een nieuwe bezoeker en

Caraïben: 13, Poolgebieden: 9

16,3% een terugkerende bezoeker.
• Acquisitie: 36,5% van de bezoekers bereiken ons via sociale

Bereik

media (44,5% in 2016), 41,6% via zoekmachines (37,7% in
2016) en 16,8% via een directe link (nieuwsbrief of email

• Bezoekers: MO.be telde in 2017 1.456.653 unieke bezoekers,

bijvoorbeeld, 14,6% in 2015). Het relatief belang van sociale

een stijging van 3,69% ten opzichte van 2016 (1.404.796).

media neemt af omwille van een drastische verandering in

• Paginaweergaven: Deze bezoekers bezochten samen 3.470.059

beleid van Facebook. In 2016 kwamen namelijk 982.343 ses-

pagina's (een stijging van 1,18% ten opzichte van 2016) tijdens

sies binnen via Facebook terwijl dat in 2017 op 877.534 lag (Een

2.395.559 sessies (een stijging van 4,77% ten opzichte van 2016).

daling van 10,67%). Binnen sociale media blijft Facebook met
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• 40 % Op deze site kan elke bezoeker zelf voldoende feedback

88% van de sessies dominant (89,5% in 2016). Twitter is met
11,2% als enige andere speler (9,67% in 2016) relevant voor

geven op artikels

bezoekcijfers. Linkedin scoort slechts 0.52%.

• 91 % De informatie op deze site is geloofwaardig

• Type artikels: In 2017 werden 2440 artikels gepubliceerd op

• 93 % De informatie op deze site is relevant
• 73 % Dit is een leuke site

mo.be. 358 artikels of 14,8% daarvan werden geschreven door

• 85 % Deze site biedt wat ik van een goede site verwacht

de vaste redacteurs (dienstverband) van MO*.
• Nieuwsbrieven: Gemiddelde geopende nieuwsbrieven is twin-

• 92 % vindt het de moeite om deze site opnieuw te bezoeken

tig tot dertig procent. Ongeveer 5% procent van de links in de

• 66 % Ik voel me trouw ten opzichte van deze site

nieuwsbrief wordt aangeklikt.

• 69 % denkt dat het één van de beste sites uit zijn klasse is
• 88 % heeft vertrouwen in MO.be

Appreciatie van MO.be (lezersenquête Insites oktober 2017)

• 90 % zou de website aanbevelen aan anderen

• 8,2/10 gemiddelde score (idem vorig jaar)

• 63 % zou de website promoten op andere websites, fora

• 70 % Het design van deze site oogt mooi

en blogs

• 68 % De grafische elementen op deze site zijn mooi

• 94 % vindt de artikels van MO.be informatief

• 44 % Deze site biedt voldoende audio- en videofragmenten aan

• 91 % vindt de artikels van MO.be betrouwbaar

• 78 % Deze site bevat voldoende foto's en illustraties

• 91 % vindt dat MO.be thema's behandelt die in andere media

• 93 % De tekst op deze site is goed leesbaar

weinig tot geen aandacht krijgen

• 77 % De structuur van deze site is duidelijk

• 76 % vindt dat MO.be zijn/haar engagement motiveert

• 54 % De zoekfunctie op deze site werkt goed

• 90 % vindt dat MO.be nodig is om het beleid en de opinievorming in ons land te richten op thema's die ertoe doen

• 83 % Deze site werkt zonder technische problemen

• 70% vindt dat MO.be onafhankelijk is

• 81 % Het binnenhalen van deze site gaat snel
• 21 % Deze site behandelt elke bezoeker op een persoonlijke
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3. Lezingen en debatten
MO*lezingen (in samenwerking met deBuren en

ten waren Amira Hass (Haaretz) en Laila Ben Allal (CNN).

locatiepartners)

MO*journalisten Tine Danckaers en Samira Bendadi lazen

MO*lezingen zijn publiekslezingen waarin prangende mondiale

een column voor. Gie Goris modereerde de gesprekken. Bijna

thema’s behandeld worden door internationaal gerenommeerde

200 mensen woonden de avond in De Roma bij.

sprekers. Deze lezingenreeks is een initiatief van MO* en Vlaams-

• Op vrijdag 15 december 2017 organiseerden we op het Festival

Nederlands Huis deBuren in samenwerking met Vooruit, Zuidca-

van de Gelijkheid in Gent een MO*lezing met topjournalisten

fé-De Roma, Beursschouwburg en Kaaitheater.

Joris Luyendijk en Francesca Borri onder de titel ‘Echt nieuws

Met de MO*lezingen willen de initiatiefnemers het debat over

kost tijd en geld’. MO*journalisten John Vandaele en Pieter

internationale thema’s in Vlaanderen naar een hoger niveau tillen.

Stockmans lazen een column voor. Gie Goris was moderator.

En dat lijkt aardig te lukken. Sinds de start in 2009 kwamen al veel

Ongeveer 400 mensen woonden de avond in de Theaterzaal

mensen luisteren naar de lezingen en kreeg de reeks heel wat

van de Vooruit bij.

weerklank in andere media. Ook op het afgelopen jaar mogen we
tevreden terugblikken.

Om voldoende publiek op deze lezingen te krijgen, ondernamen

In totaal werden in 2016 drie MO*lezingen georganiseerd:

we volgende acties:

• Op woensdag 22 februari 2017 organiseerden we in samen-

• Aankondiging van het evenement in de agenda op MO.be.

werking met Vredesactie en deBuren een screening van de

• Aankondiging van het evenement in de nieuwsbrief eMO*.

documentaire ‘Shadow World’ en een MO*lezing over de

• Aankondiging van het evenement op websites van lidorganisa-

internationale wapenhandel. Ongeveer 130 mensen kwamen

ties en bevriende organisaties.

luisteren naar topexperts Andrew Feinstein en Samuel

• Aankondiging van het evenement op de website van

Perlo-Freeman. MO*hoofdredacteur Gie Goris modereerde de

UitinVlaanderen en 11.be.

avond in de Brusselse Beursschouwburg.

• Aankondiging van het evenement op Twitter.

• Op donderdag 27 april 2017 organiseerden we in het kader van

• Aankondiging van het evenement op Facebook.

het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN een MO*lezing over

• Aanmaak en beheer van een Facebook-evenement.

burgerlijke vrijheiden en mensenrechten in tijden van polari-

• E-mailcampagne naar alle mensen die aanwezig waren op

sering met de Indiase auteut Pankaj Mishra, de Zuid-Afrikaan-

vorige evenementen.

se topjuriste Navi Pillay, de Nederlandse schrijver Geert Mak,

• E-mailcampagne naar doelgroepen die een inhoudelijke link

de Vlaams-Poolse filosofe Alicja Gescinska en Mechels

met het evenement hebben.

burgemeester Bart Somers. 500 mensen kwamen luisteren.

• We maakten nog slechts sporadisch gebruik van klassieke

• Op maandag 25 september 2017 organiseerden we in samen-

flyers en affiches.

werking met SI²-Fund en Triodos Bank een MO*lezing over
sociaal ondernemen in het Brusselse Kaaitheater. Sprekers

Om de evenementen achteraf nog te laten voortleven, lieten we

waren Steven Serneels, Piet Colruyt (beiden van SI²-Fund),

ook opnieuw videoverslagen of video-interviews maken die we

Leslie Johnston (C&A Foundation) en Thomas Van Craen

zowel op onze website als op ons YouTube-kanaal plaatsten en die

(Triodos Bank). 220 mensen kwamen luisteren naar een

dan via nieuwsbrief en sociale media verder verspreid geraakten.

boeiende gespreksavond over hoe sociale ondernemers de

Door al deze inspanningen konden we ook in 2017 op een talrijke

wereld kunnen veranderen.

opkomst rekenen. In totaal woonden 1320 personen de

• Op dinsdag 5 december 2017 organiseerden we in samenwer-

MO*lezingen bij en bereikten we een veelvoud van dat aantal via

king met deBuren en Zuidcafé een MO*lezing in De Roma in

de redactionele en communicatieve inspanningen daar rond.

Antwerpen over écht nieuws in tijden van conflict. Onze gas-

Bovendien kregen onze evenementen ook weerklank in de ande-
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re media en mochten we van de sprekers en de toeschouwers

dagende stelling rond een deelthema uit te werken. De inleiders

vooral positieve feedback en commentaar ontvangen.

gaan daarna in gesprek met elkaar en met het publiek over ande-

Mondiale cafés (in samenwerking met Gents Noord-Zuid

MO*talks is dus letterlijk te nemen: het magazine spreekt en

Overleg, Gentse Noord-Zuid Studenten en Zebrastraat)

gaat in gesprek, omdat de interactie met een levend publiek

re aspecten van het thema die in het magazine aan bod komen.

Doelstelling is om drie keer per jaar in de Zebrastraat in Gent

nodig is om een kwalitatief blad scherp te houden.

een Mondiaal Café te organiseren in samenwerking met het

• Op woensdag 8 maart 2017 organiseerden we bij deBuren in

Gents Noord-Zuid Overleg (GONZ) en de Gentse Noord-Zuid

Brussel MO*talks over de strijd om het vrouwenlichaam, ook

Studenten. Afgelopen jaar organiseerden we drie cafés:

het focusthema van onze lente-editie. Sprekers waren Bieke

• Op 11 mei 2017 organiseerden we in de Zebrastraat in Gent een

Purnelle (RoSa), Anissa Doudou (Mvslim) en Michiel

Mondiaal Café over agro-ecologie. Na de vertoning van de film

Leezenberg (auteur en filosoof). MO*journalist John Vandaele

‘Les Liberterres’ was er een lezing van professor Marjolein

was moderator. Ongeveer 120 mensen kwamen opdagen voor

Visser en een debat met Thierry Kesteloot (Oxfam-Solidariteit),

een heel boeiende gespreksavond.

Thijs Boelens (jonge landbouwer) en Peter Van Bossuyt (Boe-

• Op dinsdag 13 juni 2017 organiseerden we bij deBuren in

renbond). MO*journalist John Vandaele was moderator. Onge-

Brussel MO*talks over woedende identiteiten in tijden van

veer 120 mensen namen deel aan deze film- en gespreksavond.

globalisering, het focusthema van onze zomereditie. Onze

• Op 19 oktober 2017 organiseerden we in de Zebrastraat in Gent

gasten waren Funda Müjde (auteur en actrice), Anya Topolski

een Mondiaal Café over migratie en ontwikkeling naar aanlei-

(auteur en filosofe) en Tinneke Beeckman (auteur en filosofe).

ding van de 11.11.11-campagne over migratie. Sprekers waren

MO*hoofdredacteur Gie Goris leidde de avond in goede

Paco sanogo (Broederlijk Delen), Flor Didden (11.11.11), Şaban

banen. Een 80tal mensen kwam luisteren.

Gök (Coördinator Oost-Vlaanderen, Turkse Unie), Vera Pletinckx

• Op woensdag 13 september 2017 organiseerden we bij deBuren

(Imane vzw). Moderator wasJohn Vandaele (MO*). Ongeveer 80

in Brussel MO*talks over de politieke toekomst van Congo, het

mensen namen deel aan deze interessante gespreksavond.

focusthema van onze herfsteditie. Sprekers waren minister

• Op 30 november 2017 organiseerden we in de Zebrastraat in

Alexander De Croo, Nadia Nsayi (Broederlijk Delen/Pax

Gent een Mondiaal Café over Congo en de rol die fair trade kan

Christi) en Alphonse Muambi (auteur en expert). MO*journa-

spelen in het opbouwen van vrede. Sprekers waren Peter Verlin-

list John Vandaele was moderator. Ongeveer 120 mensen

den (VRT), Elien Spillebeen (documentairemaker), Koen

kwamen luisteren naar een interessante avond over Congo.

Vlassenroot (UGent), Thomas Mels (Oxfam Wereldwinkels) en

• Op woensdag 13 december 2017 organiseerden we bij deBuren

Raf Van den Bruel (onafhankelijk koffie-expert). Ondanks de

in Brussel MO*talks over écht nieuws met volgende sprekers:

sneeuwval kwamen toch zo’n 40-tal mensen naar de Zebra-

Tanja van Bergen (VVOJ), Majd Khalifeh (VRT), Karl Van den

straat voor een boeiend avond over Congo en fair trade.

Broeck (Apache), Tine Hens (MO*) en Stefaan Anrys (MO*).

In totaal hebben we met de Mondiale Cafés in 2017 dus meer

Hoofdredacteur Gie Goris was de gastheer. Ongeveer 100

dan 240 mensen bereikt met 3 inhoudelijk boeiende avonden.

mensen kwamen luisteren naar een boeiend gesprek over de
noodzaak van ernstige en betrouwbare journalistiek.

MO*talks (in samenwerking met deBuren)

In totaal kwamen afgelopen jaar 420 mensen naar de MO*talks.

MO*talks @ deBuren is de uitdagende podiumversie van het
Lezingen en debatten die we in samenwerking met andere

driemaandelijkse MO*magazine. Elk seizoen bezorgt MO*een
exclusief magazine bij meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen.

partners organiseerden

Centraal in dat kwartaalblad staat telkens een thema. Met de

• De Think Global Day (een gezamenlijk initiatief van 11.11.11 en

MO*talks willen we het gesprek over dat thema ook live voeren.

MO*) van 16 mei 2017 stond in het teken van migratie en ont-

Daartoe worden een drietal experts uitgenodigd om elk één uit-

wikkeling.

❯
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4. MO*papers
Ook in 2017 werd de serie MO*papers verdergezet, met funda-

• okt 2017: Besparingsbeleid vergroot ongelijkheid, ontwikke-

mentele analyses en reflecties over thema's die verband houden

ling vereist echte investeringen (UNCTAD)

met mondialisering en internationale solidariteit. Emiel Vervliet

• mei 2017: Armoede is de echte oorzaak van honger, agro-ecolo-

bleef de hoofdredactie als vrijwilliger waarnemen, vanuit de

gie de oplossing (Esmeralda Borgo)

redactie ondersteund door Gie Goris.

• jan 2017: Waarom is Oeganda militair zo actief in de regio van
de Grote Meren? (Martijn Engels)

Eind 2017 waren 1.538 mensen geabonneerd op de mailinglijst
voor de MO*papers.

De redactie van de MO*papers is volledig in handen van vrij-

In 2017 werden deze vijf MO*papers gepubliceerd:

doet dit als vrijwilliger). Daardoor is het onmogelijk om de pro-

willigers (ook de hoofdredacteur van de serie, Emiel Vervliet,
• dec 2017: Saoedi-Arabië: revolutie van bovenaf (Bart Peeters)

ductie op jaarbasis op te drijven. We gaan er vanuit dat we op

• nov 2017: Hoe de financiële sector mobiliseert tegen een

jaarbasis een 6 à 8 MO*papers kunnen realiseren met de hui-

Europese transactietaks (Lisa Kastner)

dige medewerkersinzet.

5. Zichtbaarheid
Het bereik van WMH wordt ook gerealiseerd bij een publiek dat

alle oppositiepartijen een oproep deden om op 31 juli te

niet tot het "eigen publiek" van de eigen publicaties kan gere-

betogen (werd ons gemeld door betrokken partijen).

kend worden. De redactie en de communicatie spannen zich

• Naar aanleiding van het opiniestuk ‘Dromen over de land-

daarom permanent in om de inhoud die we produceren onder de

bouwgronden van het Gentse OCMW’ (MO.be) werd op 5/09

aandacht te brengen van andere media, met name mainstream-

door OCMW-Gent een infomoment georganiseerd..

media met massa-bereik.

• MO*journalist John Vandaele modereerde op 9/10 een debat

In 2017 noteerden we 150 optredens, verwijzingen en vermeldin-

over Congo, georganiseerd door 11.11.11 en CNCD in het

gen in andere media. Van die mediareferenties zijn er 25 op radio

Federaal Parlement.

en televisie en 103 op mainstreamnieuwssites.

• Parlementaire vraag van Monica De Coninck (sp.a) op 19/12

WMH wil niet alleen haar inhoud en expertise in andere media

aan staatssecretarirs Theo Francken als gevolg van het

brengen, maar ook in politieke en maatschappelijk relevante

MO*artikel van Pieter Stockmans over humanitaire visa.

fora. In 2017 slaagden we daar opnieuw een aantal keren in.

• MO*hoofdredacteur Gie Goris modereerde op 4/12 in de

Enkele voorbeelden:

Kamer een Ronde Tafel (georganiseerd door 11.11.11) over Libië.

• MO*journaliste Tine Hens won op 11/05 de Persprijs Duurza-

In 2017 was WMH opnieuw actief lid van Media.21, dat de krach-

me Ontwikkeling, uitgereikt door de Federale Raad Duurzame

ten van een achttal nieuwssites bundelt in een platform dat de

Ontwikkeling, voor haar dossier over de klimaattop van

specifieke belangen van innovatieve en onafhankelijke online

Marrakech op MO.be

media in de samenleving verdedigt. MO*hoofdredacteur Gie

• MO*hoofdredacteur Gie Goris modereerde op 7/09 een

Goris bleef voorzitter van Media.21. In die hoedanigheid was Gie

rondetafel over landbouw in Malawi georganiseerd door het

Goris op 13 november 2017 een van de sprekers op de lancering

Vlaams Departement Buitenlandse Zaken.

van Nieuws in de Klas (voorheen Kranten in de Klas, wat onder

• De Franse vertaling van John Vandaele zijn artikel ‘Alleen een

impuls van Media.21 opengetrokken werd tot online media - een

volksopstand kan in Congo voor verandering zorgen’ deed in

noodzaak voor een generatie die haar nieuws quasi volledig

Congo veel stof opwaaien en heeft ermee toe bijgedragen dat

online vindt en consumeert).

❯
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3. medewerkers
Binnen het vaste team zagen wij in 2017 enkele personeelswis-

Frauke Decoodt, Louise Hantson, Marie Borremans, Robbe

sels. Alma De Walsche, die van bij de start deel uitmaakte van de

Latré en Thomas Cliquet produceerden dagelijkse nieuws-

MO*redactie, ging op pensioen. Zij werd in de loop van 2017

berichten af, maar werden ook ingeschakeld voor grotere

tijdelijk vervangen door Lisa Couderé. Vanaf september kwam

interviews of onderzoeken.

Tine Hens in vaste dienst (deeltijds). Zij focust vooral op klimaat
en transitie. Omdat Stefaan Anrys overschakelde naar 0,4 FTE

De MO*medewerkers versterkten de vaste redactie, vooral bij

vervoegde Arne Gillis het team, eveneens voor een deeltijdse

het nadenken over en uitwerken van het magazine (met name

opdracht gericht op Afrika.

over de Focusthema's), maar ook voor een aantal opvallende
dossiers online. In 2017 waren dat: Goele Geeraert, Ernesto

Op 31 december 2017 bestond de MO*redactie uit 5,2 fulltime

Rodriguez Ameri, Frauke Decoodt, Berber Verpoest, Hasna

equivalent redacteurs: Gie Goris (100%, hoofdredacteur), John

Ankal, Julie Reniers, Lisa Akinyi May, Lisa Develtere, Toon

Vandaele (60%), Tine Danckaers (80%), Samira Bendadi (50%),

Lambrechts, Kaja Verbeke, Arthur Debruyne, Vincent

Stefaan Anrys (40%), Pieter Stockmans (80%), Arne Gillis

Harmsen, Sarah Vandoorne, Ebe Daems, Fien Van den Steen,

(50%, in dienst sinds 1 juli 2017) en Tine Hens (60%, in dienst

Lucas Destrijcker, Jeroen Dejonckere.

sinds september 2017).
De webredactie van 1,7 FTE bestond uit Kilian de Jager (90%) en

Het initiatief MO*academy verzamelt voornamelijk academi-

Floris Van Cauwelaert (80%). De eindredactie gebeurt extern

sche expertise. De leden worden gestimuleerd om hun kennis

(door Najet Boulafdal).

en inzichten - vaak naar aanleiding van de actualiteit - te delen

Jan Buelinckx (100%) is voor 50% redactiesecretaris en voor

door analyses te schrijven op MO.be. Dat principe blijkt vaak

50% communicatieverantwoordelijke.

moeilijk in de praktijk om te zetten, daarom wordt in 2018 beke-

Rekening houdend met de personeelswissels gedurende het jaar

my wordt gevormd door: Ann Cassiman (KU Leuven, IARA /

kunnen we aangeven dat MO* en MO.be in 2017 gerealiseerd

CADES), Bie Vancraeynest (Jeugdwerk Brussel ), Bruno de

ken of en hoe we de MO*academy verder zetten. De MO*acade-

werden door een redactieploeg – magazine en website - van

Cordier (UGent, Conflict & Development

gemiddeld 6,4 voltijds equivalenten.

(bruno.decordier@ugent.be), David Criekemans (UA, Interna-

De zakelijke leiding werd waargenomen door Bernard Sintobin

Ferdi De Ville (UGent), Freek Smets (UNHCR), Hubert van

(gemiddeld 2,5 dag per week). Hij werd ondersteund door

Humbeeck (Knack , buitenland), Jan Vandemoortele (ex-UNDP,

tionale Politiek), Dries Lesage (UGent, IIS), Eva Brems (UGent),

Dominique De Groote, medewerker van de vzw Zebrastraat, die

ontwikkelingsexpert), Koen Vlassenroot (Conflict Research

de administratieve opvolging garandeerde tijdens gemiddeld

Group, Ugent) , Kris Berwouts (Onafhankelijk expert Grote

een halve dag per week.

Meren), Luc Barbé (zelfstandig expert veiligheid), Nadia Fadil
(KU Leuven, faculteit antropologie), Nadia Nsayi (Centraal-Afri-

Naast het vaste team, werkten we in 2017 opnieuw op vaste basis

ka Broederlijk Delen / Pax Christi), Naima Cherkaoui (Kinder-

met stagiairs uit diverse opleidingen (vooral journalistiek en

rechtencommissariaat ), Nils Duquet (Vlaams Vredesinstituut),

communicatiewetenschappen) en met vrijwillige stagiairs.

Peter Tom Jones (KU Leuven, MTM), Ruddi Doom (emeritus

Marlies Van Collie, Marie Gomrée, Willem De Maeseneer,

Ugent, CRG), Rudy De Meyer (11.11.11), Sami Zemni

Wouter Torbeyns, Helena Coen, Arnaud De Decker, Charlotte

(MENARG, UGent), Sandra Galbusera (VOK, Plan België),

Teunis, Caspar Bovenlander, Katrijn Geeraert, Bart Vereecke,

Sarah Scheepers (Ella vzw), Sven Biscop (Egmont Institute),
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Tom Kenis (Myria), Vanessa Saenen (UNHCR), Vera Dua (BBL),

May, Bieke Purnelle, Tine Hens, Ingrid Gercama, Nathalie

Vincent Scheltiens (UA), Tine Destrooper (NYU), Raf Custers

Bertrams, Raf Custers, Sarah de Mul, Sachli Gholamalizad,

(Gresea).

Willemijn de Koning, Javier Corso, Alex Rodal, Kris
Pannecoucke, Goele Geeraert, Kris Berwouts, Nadia Nsayi,

MO* en MO.be werkte in 2017 meer dan ooit met freelance bij-

Pascal Mugaruka, Bart Vereecke, Ivan Godfroid, Joseph Kazadi,

dragen, aangezien de hoeveelheid inhoud die we geproduceerd

Patrick N’Siala Kiese, Geert Torremans, Maria Groot, Frederik

hebben exponentieel gestegen is door de prioritaire inzet online.

Buyckx, Ebe Daems, Lisa Couderé, Lisa Develtere, Mashid

We werkten met de onmiddellijke medewerkers zoals de

Mohadjerin, Karim Abraheem, Bostjan Videmsek, Matjaz

MO*medewerkers en MO*academy, maar ook met andere

Krivic, Geert Van Istendael, Aya Sabi

"vaste" leveranciers, occasionele leveranciers, "correspondenten" of occasionele leveranciers uit het Zuiden.

We deden voor het magazine opnieuw een beroep op onze vaste

In het magazine publiceerden we in 2017 bijdragen van:

illustratoren zoals Lectrr, Fatinha Ramos, Klaas Verplancke en

Newsha Kavakolian, Chris de Bode, Andrew McConnell, Nick

Jeroen Los. In december voegden we daar ook Sabien Clement

Hannes, Hans Wetzels, Eva Husson, Bram Cleys, Fien van den

aan toe. Online hadden we het geluk om een uitstekende stu-

Steen, Julie Reniers, Hasna Ankal, Najet Boulafdal, Lisa Akinyi

dente grafische vormgeving op stage te hebben: Ruth Govaerts.

4. wereldmediahuis vzw
Leden / Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Wereldmediahuis heeft twee categorieën van leden en één bui-

Leden van de Raad van Bestuur waren begin 2017: Josse

tengewoon lid.

Abrahams (voorzitter), Frank Beke, Lily Deforce, Jelle Goossens,

11.11.11 is buitengewoon lid gezien zijn grotere bijdrage, waarmee

Jan Lamers en Bogdan Vanden Berghe.

ook de Noord-Zuidbeweging als geheel in de organisatie verte-

Op de Algemene Vergadering van 20 april 2017 werd het ontslag

genwoordigd wordt.

van Lieven Van Hemelrijck (dd december 2016) bekrachtigd en

Broederlijk Delen, Fairtrade Belgium, Rikolto (Vredeseilanden)

werd Jos Geysels in naam van 11.11.11 benoemd tot bestuurder. Op

en Zebrastraat waren volwaardige leden.

de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 juni werd Lieve

FOS, Oxfam Wereldwinkels, Plan België en Wereldsolidariteit

Herijgers in naam van Broederlijk Delen benoemd tot bestuurder.

waren in 2017 gewone leden. In 2017 namen wij afscheid van

Op 27 november 2017 benoemde de raad van bestuur Frank

Trias als gewoon lid.

Beke tot interim-voorzitter, ter vervanging van Josse Abrahams,
die zijn mandaat ter beschikking stelde.
Op de Algemene Vergadering van 18 december 2017 nam Jan

Alle leden maken deel uit van de algemene vergadering.

Lamers ontslag als bestuurder.
Gie Goris (hoofdredacteur) en Bernard Sintobin (zakelijke leiding) woonden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij.
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5. financieel verslag
Hieronder vindt u de financiële verslaggeving over het werkjaar 2017.

Resultatenrekening
INKOMSTEN
Abonnementen
Advertenties
Activiteiten
Leden
Subsidies structureel (OS)
Diverse subsidies
Funding
Diverse inkomsten
Uitzonderlijke inkomsten
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Personeelskosten
Personeelsgerelateerde kosten
Redactie
Publicatie print
Publicatie digitaal
Publiciteit & communicatie
Erelonen
Huisvesting & kantoor
Diverse kosten
Uitzonderlijke kosten
Intresten
Afschrijvingen
TOTAAL UITGAVEN
RESULTAAT

RESULTAAT 2016

BUDGET 2017

RESULTAAT 2017

67.629
42.081
1.948
175.000
890.174
8.537
6.740

83.000
40.000
4.000
175.000
721.900
66.700
15.000
1.100
50.000

72.047
44.136
4.970
170.000
721.945
71.242
13.937
8.465
0

1.192.110

1.156.700

1.106.741

580.850
41.206
129.840
293.301
16.671
26.424
13.961
29.606
17.759
1.311
167
2.113

560.500
43.800
159.600
300.000
40.700
41.000
15.400
29.000
13.800
0
600
4.000

539.289
39.715
160.651
299.645
53.979
44.915
12.084
26.270
15.022
-45.000
90
1.574

1.153.209

1.208.400

1.148.233

38.901

-51.700

-41.492

Als er abstractie gemaakt wordt van de boekingswijze van de uit-

wissels en (langdurige) afwezigheden door ziekte zijn de perso-

zonderlijke inkomsten/uitgaven dan zien we dat de inkomsten

neelslasten lager dan vorig jaar en ook lager dan begroot. Zij verte-

van het jaar zijn 7,2% lager dan in 2016 en 0,5% lager dan

genwoordigen ruim 50% van de totale kosten. Als gevolg van de

begroot. De daling ten opzichte van 2016 heeft alles te maken

groei van onze digitale publicaties stijgen onze redactie- en publi-

met het verlies aan subsidies (- 168.200 €). In het kader van de

catiekosten. In 2017 werd ruim 35.000 € geïnvesteerd in de ver-

algemene besparingspolitiek van zowel de federale als de Vlaam-

nieuwing van de website mo.be. Als gevolg van de dading met

se regering werden zowel de subsidies van DGD als van Interna-

George Forrest ter beëindiging van een geschil uit 2006 rond een

tionaal Vlaanderen substantieel verlaagd. Als gevolg hiervan

dossier en een cover over zijn mijnbouwactiviteiten in Congo ont-

daalt het aandeel van de structurele subsidies in de totale inkom-

vingen wij een terugbetaling van 4.999 € en konden wij een pro-

sten van 74,6% naar 65,2%.

visie voor gerechtskosten ten belope van 45.000 € terugnemen.

De uitgaven zijn goed onder controle en eindigen 0,4% lager dan
vorig jaar en 1,2% lager dan begroot. Als gevolg van personeels-

Het boekjaar eindigt met een verlies van 41.492 €.
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Balans
BALANS
ACTIVA

2016

2017

2.741

2.770

Vlottende activa
vorderingen
liquide middelen
overlopende rekeningen

882.628
152.763
722.078
7.787

745.340
170.695
561.625
13.020

Totaal

885.369

748.110

Vaste activa

2016

PASSIVA

2017

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden
handelsschulden
schulden mbt bezoldigingen
diverse schulden
overlopende rekeningen

457.912 416.420
45.000
0
382.457 331.690
123.670 138.490
136.099
70.216
58
122.688 122.926

Totaal

885.369

748.110

Ondanks het negatief resultaat van het boekjaar behoudt Wereld-

zoveel mogelijk mensen te overtuigen om toe te treden tot de

mediahuis een gezonde balans met een correcte solvabiliteit en

MO*community van lezers en daar ook een maandelijkse of jaar-

voldoende liquiditeit. De vrije reserves blijven ruim binnen de

lijkse bijdrage voor de betalen. De campagne werd gelanceerd op

targets zoals bepaald in de reservepolitiek, vastgesteld door de

1 december 2017. De goede interim resultaten geven ons uitzicht

raad van bestuur.

op het realiseren van onze uiteindelijke doelstelling tegen 2020:
minstens 2500 proMO* en min. 100.000 € een recurrente

De jaarrekening werd geauditeerd door extern revisor Clybouw.

inkomsten.

Hij leverde een verklaring af zonder voorbehoud.
De andere projecten hebben betrekking op meer inkomsten door
Ondanks de forse verlaging van de subsidies, een verlaging die

abonnementen, evenementen en advertenties, meer institutione-

ook voor de komende jaren zal gelden, heeft de raad van bestuur

le leden (met een grotere diversiteit van middenveldorganisaties

begin 2017 beslist om (nog) geen structurele veranderingen door

en met profit organisaties), alternatieve subsidies en fondsen,

te voeren aan het zakelijk model maar – gebruik makend van de

giften vanwege organisaties en mecenaat vanuit bedrijfswereld

beschikbare vrije reserves – het management de kans en de tijd

en vermogenden.

te geven om projecten gericht op het verwerven van nieuwe
eigen inkomsten uit te testen en te implementeren. Diverse

Ook de begroting 2018 vertoont nog een belangrijk deficit maar

projecten werden in 2017 uitgewerkt en al gedeeltelijk geïmple-

op basis van assumpties die een evenwicht vinden tussen

menteerd. De effecten van deze inspanningen zullen merkbaar

ambitie en realisme kunnen we uitgaan van een break-even in

zijn vanaf het boekjaar 2018.

2019 en evenwichtige begrotingen voor de volgende jaren.
De RvB zal uiteraard de voortgang van alle inspanningen van

Het belangrijkste project gericht op nieuwe structurele inkom-

nabij opvolgen om zowel de missie van MO* als de financiële

sten is ‘Ik ben proMO*’, een campagne die tot doel heeft om

stabiliteit van de organisatie blijvend te garanderen.
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BIJLAGE: inhoudelijk aanbod op MO.be in 2017

dossiers 2017
22 dossiers met in totaal 150 artikels
‘Liefste 2017,...’
We weten dat 2017 zich niet bepaald aandient als een jaar vol belofte op beterschap. 2017 wordt geen rustig jaar. Zo veel te meer zaken
in de samenleving versplinteren, zo veel te meer de nood om verbinding te baseren op authentieke betrokkenheid. Daarom schreven
alle redacteurs van MO* een nieuwjaarsbrief, aan iets of iemand die hen bijzonder heeft getroffen. (redactie, 10 artikels)
Bill Gates, ggo’s en de strijd tegen honger
Hans Wetzels zocht uit wat Bill Gates te maken heeft met genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo’s), en of die ggo’s inderdaad
nodig zijn om de wereld te voeden en de honger te bestrijden. Hij reisde daarvoor naar Kenia, zocht uit waarom de Gouden Rijst in
Bangladesh nooit geschitterd heeft en of de emoties rond ggo’s wel gewettigd zijn. (Hans Wetzels, 3 artikels)
Verslaafd aan Colombiaanse steenkool
Europa is nog steeds verslaafd aan steenkool voor zijn elektriciteitsproductie. 40 miljoen ton per jaar komt van de Colombiaanse mijn
El Cerrejon, de grootste producent in Latijns-Amerika. De mijn is een moloch die alles en iedereen in haar buurt vertrappelt. Raf
Custers ging op onderzoek in het mijnstadje Albania in Colombia. (Raf Custers, 5 artikels)
Midden-Amerika groene voorloper?
Het zwaartepunt van investeringen in groene energie verschuift naar landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Centraal-Amerika’s
leiderspositie in hydro-elektrische en geothermische energie heeft al diepe wortels in het verleden. Ook vandaag vind je er de snelste
groeilanden op het vlak van hernieuwbare energie. (Fien Van den Steen, 4 artikels)
De strijd om het vrouwenlichaam
Extreem religieuze groepen lijken geobsedeerd door het lichaam, de publieke aanwezigheid, de vrijheden en de verantwoordelijkheden van de vrouw. Ook de verdedigers van Europese waarden en normen kiezen bij voorkeur voor boerkini’s, hoofddoeken en
vrouwenlichamen als strijdperk. In dit dossier bekijken we de politieke betekenis van het vrouwenlichaam. (redactie, 14 artikels)
REDD de Congolese bossen
Bram Cleys ging in de Democratische Republiek Congo kijken of de strijd tegen de ontbossing – cruciaal in de mondiale aanpak van
de klimaatverandering – zijn beloften waarmaakt. Worden deze keer de mensen wél beter van internationale steun, of staat de spreekwoordelijke corruptie weer in de weg? (Bram Cleys, 3 artikels)
Moet er nog zand zijn?
Woestijnstaat Dubai heeft zand tekort. In Singapore is zand soms duurder dan olie. En als China zo assertief is in de Zuid-Chinese
Zee, dan heeft dat ook met zand te maken. Zelfs in ons land speelt zich pal onder de zeespiegel een groeiende strijd om het ons
resterende zand af. Het meest ontgonnen materiaal ter wereld is schaarser dan je denkt en dat heeft verregaande gevolgen op de
geopolitiek … en zelfs op de geografie van landen. (Nick Meynen, 4 artikels)
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Kruitvat Iraaks-Koerdistan: bommen en massagraven
Nu Islamitische Strijd steeds verder wordt teruggedrongen in Irak, komen de verschillen tussen partijen en bevolkingsgroepen naar
boven in de heroverde gebieden. Hoe zit dat? MO* zocht het uit in de betwiste Sinjar-regio, waar landconflicten zich opstapelen en
onder meer Turkije zich roert met bommen en geopolitiek getouwtrek. Het resultaat: een explosief schaakspel. (Eva Husson, 3 artikels)
Woedende identiteiten
Mensen zijn kwaad en teleurgesteld. De wereld zonder grenzen voor goederen, kapitaal en ideeën heeft voor de meerderheid vooral
meer onzekerheid en armoede gebracht. Blijkbaar slagen de verkopers van groepsidentiteiten er beter in die woede om te zetten in
politiek kapitaal dan de bewegingen die stellen dat de ongelijkheid toeneemt en dreigt te exploderen. (redactie, 10 artikels)
Hindoestan?
India maakt met minstens 1,2 miljard inwoners en een economie die al meer dan twee decennia groeit met 5 tot 10 procent per jaar
aanspraak op grootmachtstatus. Voor de hindoenationalisten is dat ook een uur van revanche op de islamitische en Britse overheersing van de voorbije eeuwen. Wordt het seculiere India op zijn 70ste verjaardag vervangen door Hindoestan? (Gie Goris, 6 artikels)
Het onomkeerbare pad van Oekraïne naar de EU?
2017 is het jaar van de doorbraak in de relaties tussen de EU en Oekraïne. Het land mag dan niet op weg zijn naar lidmaatschap, deze
mijlpalen integreren Oekraïne wel in de Europese sfeer: associatieovereenkomst, visumvrijstelling en ongeëvenaarde financiële
steun. Een stille geopolitieke aardverschuiving. (Pieter Stockmans, 7 artikels)
Op vakantie naar huis
Tijdens de zomer gaan we elke week langs bij mensen die België even achter zich laten. Niet voor een All-In vakantie, wel om de plek
op te zoeken waar ze geboren zijn en vaak een deel van hun jeugd of zelfs volwassen leven hebben doorgebracht. (stagiairs, 8 artikels)
Vlaanderen in Zuidelijk Afrika
De Vlaamse regering focust haar eigen ontwikkelingsbeleid op Zuid-Afrika (klimaat), Malawi (landbouw) en Mozambique (gezondheidszorg). In augustus 2017 ging minister-president Geert Bourgeois op bezoek in de drie partnerlanden. MO* trok mee met de
karavaan. Een relaas van boeiende ontmoetingen en kritische bedenkingen. (Gie Goris, 9 artikels)
Toekomst voor Congo?
Bij jong en oud heerst er veel pessimisme over Congo. Om het tij te doen keren zijn radicale ingrepen nodig: een mentale renaissance
en een wervende visie op een waardige toekomst voor het Congolese volk. Die ommekeer zal van de Congolezen zelf moeten komen.
(redactie, 20 artikels)
Europese visvangst in West-Afrika
Europa onderhoudt visakkoorden met acht West-Afrikaanse landen. Goed tien jaar geleden gooide buurland Senegal de meeste
buitenlandse reders buiten: Europese schepen vissen er nu enkel op tonijn. Door overbevissing in Mauritanië is de migratie van de
gegeerde sardinella tussen beide landen bijna helemaal stilgevallen. Daarmee komt ook de voedselzekerheid van miljoenen mensen
onder druk te staan. (Arthur Debruyne, 3 artikels)
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Vrouwen aan de macht
Dat vrouwen nog op veel vlakken moeten vechten voor gelijke rechten is duidelijk. MO* wil daarin verder gaan dan wat trending is op
sociale media en focust met dit dossier op de rol die vrouwen in de politiek hebben. Verkozen vrouwen uit alle windstreken vertellen
over hun strijd en hun verwezenlijkingen. (Belinda Goldsmith, 7 artikels)
Europese dumping als oorzaak van migratie?
Europa dumpt massaal tomaten en kippen op de Afrikaanse markt. In plaats van restdelen te vernietigen, zoeken Europese producenten naar markten waar ze nog iets kunnen krijgen voor kippenafval. Het gevolg is dat een industrie die tot 30 jaar in West-Afrika nog
de tweede grootste werkgever was, nu op apegapen ligt. (Daan Bauwens, 3 artikels)
Circus is leren leven
Een uitwisseling tussen de circusschool in Molenbeek en de circusschool uit Ramallah levert rijke inzichten op over het leven in de
twee samenlevingen. ‘Circus is een sociaal rolmodel voor samenleven: we zijn allemaal anders, maar dat kan een sterkte en iets moois
zijn. Bij beide scholen is “circus voor iedereen” dan ook de insteek voor de werking.’ Onverwachte verhalen en verrassende perspectieven uit steden die worstelen met hun negatieve imago’s. (Ebe Daems, 4 artikels)
Zuid helpt Zuid
Heel wat nieuwere “zuid-zuid” initiatieven hebben het potentieel om de klassieke noord-zuid samenwerkingsverbanden tussen landen
ingrijpend te beïnvloeden. Zetten ze een traditionele kijk op ontwikkelingssamenwerking op losse schroeven? (Benoît Cros, 3 artikels)
Rusland 1917-2017
Hoe gaat Rusland om met de revoluties van 1917? Wie is het verzet in 2017, aan de vooravond van de presidents-verkiezingen?
Wie zijn de tieners en twintigers die deelnemen aan straatprotesten? Is Rusland op weg naar een nieuwe revolutie? En wat mogen
we nog verwachten van de informatieoorlog tussen Rusland en het Westen? MO* zocht het uit in Moskou, Sint-Petersburg en Nizjni
Novgorod. (Pieter Stockmans, 6 artikels)
Écht nieuws
Een pleidooi voor écht nieuws gaat niet alleen over het weerleggen van vals nieuws, maar vooral over de kerntaak van journalistiek:
vanuit een kritische houding tegenover propaganda – van overheden, politici, bedrijven, lobby’s, ngo’s, of de professionele producenten van leugens en halve waarheden – op zoek gaan naar wat we wél weten, te weten kunnen komen, of zouden moeten weten. En
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interviews 2017
Niet minder dan 166 grote interviews gepubliceerd op MO.be
• Wole Soyinka: Schrijven tegen het tumult
• Srećko Horvat: ‘Wie vanuit de marge protesteert, zal niets bereiken’
• Mukhisa Kituyi, secretaris-generaal van UNCTAD ‘Afrika heeft méér onderlinge handel nodig in deze tijden van economisch
nationalisme’
• Schrijfster Yaa Gyasi: ‘Het spook van de slavernij waart nog steeds rond’

• Razim Čolić: ‘De Europese islam bestaat al een eeuw, in Bosnië. We staan klaar om te helpen’

• ‘Mijnbouw is meestal sociaal noch ecologisch duurzaam’ (Wies Willems (Broederlijk Delen), Wiske Jult (11.11.11) en Frank
Vanaerschot (Fairfin).
• Reza Aslan: ‘Trump zoekt ruzie met Iran’
• Praatcirkel met moslima’s in Sarajevo: ‘Onze startpositie is een vooroordeel, dat maakt ons sterker’
• Khurram Dastgir Khan, minister van Buitenlandse Handel in Pakistan: ‘Terrorisme kostte Pakistan 100 miljard dollar op 10 jaar’
• Brigitte Herremans: ‘Geloven onze politici zichzelf als ze voor de tweestatenoplossing ijveren?'
• Márta Pardavi: ‘Inauguratie Trump luidt repressie van Hongaarse mensenrechtenorganisaties in’
• De eerste Europese verkiezing van 2017: voorbeeld of einde van "achterkamerpolitiek"? (6 Vlaamse MEPs)
• Christophe Busch (Kazerne Dossin): ‘We hebben heroïsche verhalen en moedige voorbeelden nodig'
• Ex-diplomaat slaat alarm: ‘Europese Unie faalt catastrofaal in Bosnië’
• Nicolas Cheviron en Jean-François Pérouse: ‘Niemand kan wedijveren met Erdogan’
• Mustafa Hijri: ‘Het Iraanse regime is één van de grootste bondgenoten van de IS’
• Erika Fatland: ‘Mensen missen veiligheid, voorspelbaarheid en de egalitaire samenleving’
• Sara Salem: ‘Een beschaafd Westen tegen een onbeschaafd Oosten: dat is nog steeds het discours’
• Filmregisseur Andrés Lübbert: ‘De liefde is krachtiger dan de verschrikking’
• 4120 kilometer: de afstand tussen naakt en sluier. Een gesprek met choreografe Nancy Naous.
• Aymenn Jawad al-Tamimi: De (niet meer zo) ijzeren greep van Damascus
• Christophe Busch: ‘Voor je het weet heb je de democratie zware schade berokkend’
• Ana Gabriela Cano of Black Mama: ‘Mijn Afro-Ecuadoraanse identiteit is een extra, maar het is niet alles wat ik ben’
• Kati Piri: ‘Net op die punten waar het vluchtelingenakkoord me overtuigde, falen we’
• Yvonne Yanez, milieuactiviste in Ecuador: ‘Het goede aan deze eeuw is dat het verzet minder verdeeld is’
• Juan Gabriel Vásquez: ‘Wat ons verbindt, is het feit dat niets ons verbindt’
• Nujeen Mustafa: ‘Mensen vergeten dat ook rolstoelgebruikers vluchteling kunnen zijn’
• Navi Pillay: ‘Wie mensenrechten verwaarloost, krijgt af te rekenen met veel groter geweld’
• Ece Temelkuran: ‘Turkije is het land van gehoorzamen versus ongehoorzamen’
• Brussels dichter Taha Adnan: Arabische taal kan Belgische identiteit vertolken
• Taggart Siegel en Jon Betz: Zaad moet zorgen voor voortplanting, niet voor aandeelhouderswinst
• Iman Lechkar: ‘Is het in zo’n diverse maatschappij werkelijk neutraler geen hoofddoek te dragen?’
• Isabel Allende: ‘Fictie is waar, fake news is censuur’
• Luc Denys en Brecht De Schutter ‘Een asielcrisis? Onzin en pure overheidstaal’
• Line De Witte: ‘Rechten voor bedrijven zijn gegarandeerd, die voor mens en milieu absoluut niet.’
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• Zakenvrouw worden in een land met een van de hoogste moordcijfers ter wereld (Gloria Isabel Ambrosio, Marilyn Yesenia
Espinoza en Sarai Bernarda Argueta)
• Ludo De Brabander: Dreigende instabiliteit in het Midden-Oosten? Die komt érgens vandaan!
• Ciska Hoet (De Grote Parade): ‘We willen iedereen opnieuw aan tafel krijgen.’
• Nasser Zafzafi: ‘De Marokkaanse staat verstikt ons’
• Pankaj Mishra: ‘Frustratie en politiek verzet ontstaan als mensen het gevoel krijgen dat er méér in hun leven zit’
• Louis-Marie Horeau: Le Canard Enchaîné, de krant die Frankrijk op zijn kop zet
• Pankaj Mishra: Woede is het puin van niet waargemaakte beloften
• Adel Abdellatif, Senior Strategic Advisor UNDP: ‘Hele generatie jongeren in het Midden-Oosten dreigt verloren te gaan’
• Nicolas Vinocur en Frederik. Mélenchon vs. Le Pen: wanneer twee extremen elkaar raken
• Sven Biscop: ‘Als het Europese leger er nu niet komt, leggen we enkel onze zwakheid bloot’
• Colombiaans vredesonderhandelaar Juan Camilo Restrepo: ‘Op zoek gaan naar de gulden middenweg’
• Nikola Burazer: Europese desinteresse voor Balkan zet deur wijd open voor Rusland
• Bernardo Tellez, commandant ELN: ‘We zullen pas zwijgen als we zeker zijn dat onze stem gehoord wordt’
• William Ruddick: Gemeenschapsmunt helpt Keniaanse sloppenwijken vooruit
• Zwarte Piet is racisme”-activist Quinsy Gario strijkt neer in Brussel
• Aura Xilonen: ‘Als we migranten tegenhouden, wat blijft er dan nog van ons over als mensen’
• Sophie Oluwole: Waarom we nooit over Afrikaanse filosofen leerden (en claimden dat ze niet bestonden)
• Philippe Van Cauteren: ‘Kunst is een noodzakelijk instrument tegen de onverschilligheid’
• Van Amerikaans kolonel tot vredesactiviste: Mary Ann Wright uit felle kritiek op Trump
• Jan Terlouw: ‘Socialisten zijn te kapitalistisch geworden’
• Yasmine Kherbache en federaal kamerlid Dirk Van der Maelen: ‘Vechten voor ons sociaal model. Desnoods in een Europa met twee
snelheden’
• Mashid Mohadjerin: ‘Lipstick and Gas Masks’: vrouwen in tijden van verzet

• Azra Čaušević: Religies en politiek zijn het over één zaak eens: hun afkeer van holebi's
• Yasmin Sooka: ‘Ik geloof niet in amnestie voor daders van mensenrechtenschendingen’
• Gary Younge: 'Wapengeweld in de VS toont hoe dodelijk ongelijkheid kan worden'
• Vivek Chibber: ‘Populistisch succes toont gebrek aan creativiteit van links’
• Andrés Lübbert en Hussein Shabeeb: Van Syrië naar Antwerpen: een hels parcours dat deuren opent
• Mumia Abu Jamal: ‘Wat wij beschaving noemen, is gebaseerd op ongelijkheid, macht en winst’

• Gloria Steinem: ‘Als we vrijheid, muziek, poëzie en seks willen, dan moeten we dit onderweg beleven’
• Yasmin Nair: ‘Kritiek op identiteitspolitiek moet gaan over macht’
• Ipek Demir: ‘We hebben niet meer diversiteitsmanagers nodig, maar meer rechtvaardigheid’
• Mohammed Masbah: ‘Het protest in de Rif is een signaal en het is aan de Marokkaanse staat om er positief mee om te gaan’
• Vicepremier Oekraïne Ivanna Klympusch-Tsintsadze: ‘Visumvrijstelling plaatst ons weer op de kaart van Europa’
• Nader Hashemi: Hoe oud is de “haat” tussen soennieten en sjiieten eigenlijk?
• Pierre Krähenbühl (UNRWA): ‘Palestijnse vluchtelingen hebben geen staat om naar terug te keren’
• Staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding, Philippe De Backer reageert op ons onderzoek: ‘Detachering bestrijden met lastenverlaging, loont nu al’
• Stijn Oostelynck (UAntwerpen) en Joke Vandenabeele (Kuleuven). ‘Een gedeelde plek is niet voldoende, het is een eerste stap naar
een nieuw gemeenschappelijk belang.’
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• Mhamed El Ouali: ‘Terreurdreiging niveau 4 is in de Rif dagelijkse kost’
• Oekraïense factcheckers Stop Fake: ‘Nepnieuws is oorlogswapen’
• Maria Tataru: ‘Thuis, in Moldavië, heerst een andere manier van denken’
• Shoqi Maktary: Oorlog in Jemen: ‘Een totale catastrofe, maar niemand die het weet’
• Dr. Gerlant van Berlaer: ‘Medische rampenteams zijn onvoldoende voorbereid’
• Julia Gillard: ‘In 2030 verlaat de helft van de kinderen de school zonder de nodige vaardigheden, tenzij we nu écht in onderwijs
investeren’
• Alma De Walsche: ‘Hoop moet je zelf maken, niemand doet het in jouw plaats’
• Shadi Zaqtan: ‘Maak van de Palestijnse kunst geen museum, maar toekomst’
• Els Van Hoof: 0,7 procent is nodig want zonder geld, geen kwaliteit in ontwikkelingssamenwerking
• Nir Baram: ‘In de hoofden van de Palestijnen bestaan de grenzen van 1967 niet’
• Alexander De Croo: ‘Vluchtelingen meteen een nieuwe toekomst geven in plaats van hen tegen te houden’
• Hoe Michel Bauwens Gent een “partnerstad” ziet worden
• José Esquinas Alcázar: 'Er zijn twee maal meer mensen met overgewicht en obesitas in de wereld dan hongerigen'
• Fatou Diome: ‘Aan het einde van de tunnel zie ik licht’
• Helen Zille: ‘Europa kan nog veel van Zuid-Afrika leren over klimaat en diversiteit’
• Eduardo Hiiboro Kussala: ‘De oorlog in Zuid-Soedan los je niet op met wapens’
• De Vredeweefsters van Colombia: ‘De vrouw was tijdens het conflict de oorlogsprijs’ Diana Vargas, Omaira Bastos Mora en Doris
Carrascal
• Carlos Marentes: ‘Staatsrepressie tegen migranten is niet nieuw in de Verenigde Staten’
• Koen Vanmechelen: ‘De natuur herstellen is nodig als mensen zichzelf willen redden’
• Mohsin Hamid: ‘Een vluchteling is geen andersoortig wezen, maar een mens die meemaakt wat wij ook meemaken'
• Zuid-Afrikaanse minister van Handel en Industrie, Ebrahim Patel: ‘Corruptie vergroot de ongelijkheid, verdiept de armoede en
verergert de werkloosheid’
• Alexander De Croo: ‘Congo is geen staat, het is een systeem voor persoonlijke verrijking’
• Huber Ballesteros: ‘Sociale activisten zijn kwetsbaar doelwit in Colombia’
• Derk Loorbach: ‘Het systeem begint te kraken’
• Rachida Lamrabet: ‘Mij gaat het om waardigheid’
• Malawi: De dunne lijn tussen hulp en macht (Mia Seppo (hoofd van de VN-vertegenwoordiging en hoofd van de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP), Marchel Gerrmann (hoofd van de EU Delegatie in Lilongwe), Greg Toulmin (hoofd van de Wereldbank in
Malawi), Valens Mwumvaneza (Wereldbank Malawi) en Gerry Cunningham (ambassadeur van Ierland).
• Leslie Johnston: ‘Duurzaamheid is geen kwestie van goede wil, maar een business opportunity’
• Geert Laporte: ‘Hoog tijd om komaf te maken met de Afrikaanse hulpverslaving en de Europese hulpindustrie’
• Pedro Valenzuela: ‘Ik pleit voor een links project in Latijns-Amerika, maar niet het macho links van de jaren zeventig’
• Geert Bourgeois: ‘Ingrijpende veranderingen vragen tijd, maar dat mag ons niet tegenhouden’
• Zakaria Yusuf: Al-Shabaab schrikt blijkbaar zelf van het bloedbad in Mogadishu
• Congolese mensenrechtenactivist Charis Basoko: ‘Ik ben bereid de prijs te betalen’
• Demian Vitanza over De ziel van een Syriëstrijder: ‘De werkelijkheid interesseert me meer dan de waarheid’
• Sarit Michaeli: Israëls waanzinnige balanceeroefening: mensenrechten schenden en handelsdeals sluiten
• Gustavo Illescas: Geweld tegen activisten in Guatemala neemt met de dag toe
• Elisabeth Ida Mulyani's schuldige landschappen belicht op Europalia Indonesië
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• Kate Raworth: ‘Het hart van de economie is een donut’
• Yochai Benkler: ‘Ons economisch model is gebaseerd op een verkeerd mensbeeld’
• Laura Zúñiga Cáceres: ‘Het herschrijven van de grondwet is de uitweg uit de politieke crisis in Honduras’
• Fatou Mandiang Diatta alias Sister Fa en Sinaré Abdoula: Strijden tegen vrouwelijke genitale verminking met religie en muziek
• Rafael Correa: ‘Latijns-Amerika beleeft een aanslag op de democratie’
• Patrick Herman: ‘België kan grote Indonesische bedrijven aantrekken door Brexit’
• Jean-Pascal van Ypersele: ‘We moeten zo snel mogelijk naar een nuluitstoot’
• Inheemse Zoque uit Mexico: ‘Voor jullie luxe betalen wij een prijs ’
• Charlotte Scheerens: ‘Dringend werk maken van de uitvoering van het Parijsakkoord’
• Halifa Sallah: De frisse wind van democratie in Gambia
• Ricardo Falla: ‘Het bloedbad dat mijn leven veranderde’
• Nnenna Elendu-Ukeje, Nigeriaans parlementslid vreest dat geweld vrouwen weghoudt uit de politiek
• Idriss Jazairy: VN-rapporteur laakt trage reactie op Rohingya-crisis
• Kris Berwouts: ‘Joseph Kabila is een schip zonder radar geworden’
• Nayef Abdallah droomt van een leger artiesten tegen de bezetting
• Ary Maes: Van etnomarketeer naar diversiteitspionier
• Charles Esche: Wie over macht spreekt, moet het koloniale systeem ontmantelen
• Jessika Devlieghere, Shadi Zmorrod, Veerle Bryon: ‘Circus als sociaal rolmodel voor de samenleving’
• Paul Collier: ‘Migratie helpt de sterkste individuen, ontwikkeling moet de hele bevolking hoop geven’
• Mohamed Yahya over Terreur in Afrika: ‘Her en der lagen mensenhoofden op de vloer’
• Nicholas Stern: ‘Reken de juiste prijs voor CO2’
• William Swing: De belangrijkste opdracht voor 2018: een wereldwijd verdrag over migratie
• Hans Claus over Vrijheidsberoving anno 2017: van mega-gevangenis tot klein detentiehuis
• Joan Clos: ‘De stad leeft in haar publieke ruimte -soms als ontmoeting, soms als conflict’
• Rajendra Maharaj: Zuidelijk Afrika heeft malaria toch nog niet uitgeroeid
• Jhumpa Lahiri: ‘In een eentalig universum bekijk je de wereld door één oog. Je mist perspectief.’
• Bryan Avelar: De politie, je moordenaar. De doodseskaders zijn terug in El Salvador
• Jerry Brown, gouverneur van Californië en “Klimaatpresident” VS: ‘Mogelijk maken wat men als onmogelijk afschrijft.
Dat is de taak van een politicus’
• Mandla Langa: Mandela was niet de Grote Redder, vond hij zelf
• Joan Subirats: ‘De Spaanse democratie doorstaat geen stresstest’
• Landry Mawungu: ‘Integratie vindt plaats als de samenleving iemand de kans geeft actief te participeren’
• Sunny Bergman: ‘Mannelijkheid kan ook giftig zijn’
• Azhar Usman: ‘De toekomst is aan de islam’
• Stella Chiweshe, Koningin van Zimbabwe
• Laila Ben Allal: ‘Veel verhalen over het Midden-Oosten, maar te weinig journalistiek’
• Historicus Philipp Blom: ‘We hebben stoutmoedige experimenten nodig’
• Marietta Jaeger: ‘Executies brengen mijn dochter niet terug. Vergelding werkt niet.’
• Amira Hass: 'Ik wil niet neutraal zijn tegenover de Israëlische bezetting, kolonisatie en apartheidspolitiek'
• Erik Solheim, hoofd van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties: ‘Welke prijs zetten we op onze oceanen?’
• Talal Derki: ‘De jihad rekruteert niet de meest gelovigen, maar de meest kwetsbaren van de samenleving’
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• Frances Lo : 13.000 doden, maar Duterte blijft populair
• Isabelle Quirynen en Tom Geens: Coup de Chocolat: tussen smaak en engagement
• Jorge Glas: ‘Media en elite hebben mij gelyncht’
• Marusia Lopez: Het andere verhaal, de kracht van vrouwelijke activistes in Latijns-Amerika
• Saartje Boutsen: ‘Greenwashing wordt steeds makkelijker doorprikt’
• Christopher de Bellaigue: ‘Het Westen pleit voor hervormingen in islamitische landen, maar kiest uiteindelijk voor macht, controle
en eigenbelang’
• Kumi Naidoo: ‘Alleen onze jeugd kan de wereld redden’
• Joris Luyendijk: 'Rekenen op de moraliteit van bankiers lijkt me redelijk hopeloos'
• Necîbe Qeredaxî: Het gevecht met de drie-eenheid van het patriarchaat, het kapitalisme en de natiestaat

© Nahla

• Bea Cantillon: ‘De ontwikkeling in Afrika wordt dé grote kwestie voor de komende decennia’
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analyses 2017
Minstens 212 uitgebreide analyses, waarvan een aantal deel uitmaakt van de dossiers
• Peak oil 2.0. De vraag droogt op
• Suikercrisis in Egypte: ‘Het IMF is de duivel die mijn land opeet’
• Inheemse Shuar-bevolking verzet zich tegen mijnbouw in Ecuador
• Reis mee door Israëlische apartheid en kolonisatie van Palestina
• Corruptieschandaal Brazilië gaat internationaal
• 2017: het begin van de Israëlische annexatie van Palestina?
• Een terugkeer van de oude demonen? Blik op de Congolese crisis vanuit de marges
• Al een halve eeuw hernieuwbare energie in Centraal-Amerika
• Ecuador kiest: voort met Burgerrevolutie of surfen op neoliberale golf?
• Libiërs willen geen vluchtelingendeal met Europa
• Centraal-Afrikaanse Republiek kruipt uit moordende crisis: ‘De overheid kan dit niet alleen’
• ‘Investeer in jonge vluchtelingen, zodat je geen verloren generatie creëert’
• Grootste partijcongres in Europa kiest voor radicale lijn en meer macht voor de basis
• Mexican Wave als antwoord op Trumps Muur?
• ‘Dat gentech de wereld gaat redden is een urban legend’
• Westerse inlichtingendiensten betrokken bij terroristische aanslagen in Noord-Afrika
• Marokko wil banden met jongeren uit de diaspora versterken
• Colombiaans vredesakkoord model voor andere conflicten?
• Waarom een stijging van de benzineprijs de Mexicanen nog woedender maakt
• Het vrouwenlichaam ligt wereldwijd onder vuur
• Afghanistan: één beeld verhult meer vrouwen dan duizend woorden
• Het bruine vrouwenlijf is een intiem kruispunt van onderdrukkingen
• ‘De bevrijdingsstrijd wordt besmeurd door een kleine, gewapende minderheid’
• Hernieuwbare energie in Honduras, en toen ging het licht uit
• Zet je schrap voor besparingen: Trump dwingt Europa tot “grootste militaire opbouw ooit”
• Vergis je niet, Europese vrienden. Amerika zal de EU blijven ondermijnen
• Hoofd Amerikaanse handelsraad beschuldigt Duitsland van manipuleren koers euro
• Nicaragua kiest resoluut voor hernieuwbare energie
• Small is beautiful? De Croo bespaart op ontwikkelingssamenwerking
• De Europese Unie dreigt haar greep op Polen te verliezen
• 99 procent hernieuwbare energie in Costa Rica
• Het democratische antwoord op Uber, Airbnb en andere reuzen van Silicon Valley
• ‘We zeiden “Niet één minder” en het werden er 43 meer in Guatemala’
• Wacko taco's en sombere sombrero's. Mexico verzuipt in armoede, corruptie en geweld
• EU-Turkije deal: duivelspact of pragmatisch de beste keuze?
• Indivisible: het Amerikaanse Hart boven Hard organiseert het verzet
• Conflict om bezoek Dalai Lama is symbool van groeiende Sino-Indiase machtsstrijd
• Afrikaans haar is politiek
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• She Decides: Laat meisjes en vrouwen zelf beslissen over hun lichaam
• Boeren in Burkina Faso: hard werk en de zegen van de regen
• Ondertussen in Griekenland: een structurele oplossing blijft uit
• Zijn de eerste weken van Trump de voorbode van een handelsoorlog?
• De kleren maken de vrouw. Maar maakt de vrouw ook de regels?
• Ex-presidente Cristina Kirchner vervolgd voor het vormen van een “criminele organisatie”
• Boeren in Burkina Faso strijden tegen droogte en armoede
• Deze Burkinese jongeren geven de strijd tegen armoede en corruptie niet op
• In Mexico is journalistiek een risicoberoep geworden
• Kinderarbeid, Toen en Nu
• Ethiopië krijgt Europees geld om bevolking thuis te houden, maar dat werkt niet
• Twee jaar oorlog in Jemen: uitermate verwoestend maar doodgezwegen
• Drijft Trump India in de armen van China?
• Extreem weer geselt Latijns-Amerika
• Van God los: is ‘moslimterrorisme’ wel een religieuze kwestie?
• Na acht maanden Duterte, stormt het in de Filipijnse politiek
• Een jaar na 22 maart: Ieder zijn angst, ieder zijn strijd
• Op de Internationale Dag van de Persvrijheid is China even géén grootmacht
• ‘Le Pen staat aan de poorten van het Élysée’
• De belegering van Viktor Orbán: over Verhofstadt, “Brussel” en 50.000 Hongaren
• Congo in spiraal van geweld: video executie VN-experts roept heleboel vragen op
• Is de Grote Moskee werkelijk de bron van strijdend salafisme in België?
• Odebrecht, het grootste corruptieschandaal ooit in Latijns-Amerika
• Turkse rechters bevestigen: staatsgreep en referendum maken einde aan onafhankelijk gerecht
• Migratie bepalend in Franse presidentsverkiezingen
• Tussen adoratie en haat in Jakarta: Ahok, gouverneur met schone handen en scherpe tong
• Wordt dit de laatste crisis in Somalië?
• Komt er een einde aan de spiraal van geweld in Zuid-Soedan?
• Aid for Trade: handel in plaats van ontwikkelingshulp....
• Tot zo ver de Belgische verontwaardiging: Marghem probeert een sluikexit voor België
• 50 jaar na de Zesdaagse Oorlog: van bezetting naar annexatie
• Belgische banengroei ging vooral naar buitenlanders door praktijk van detachering
• Damascus morrelt aan demografie om “het nuttige Syrië” over te houden
• Wat kunnen Afrikaanse landen verwachten met het Frankrijk van Macron?
• 4 dingen die je moet weten over Macron en Poetin in het paleis van Versailles
• Latijns-Amerika gebruikt de straat als het echte parlement
• President Macron wil de Europese Unie verdedigen. Tegen Trump?
• Hebben Palestijnen dezelfde belangen als Saoedi's en Israëli's?
• Vrede in Colombia in ademnood, aantal moorden stijgt
• Iraanse presidentsverkiezingen: harde strijd voor een beetje macht
• De bocht van Hamas: echte koerswijziging of valse retoriek?
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• Vrouwen roken zich dood, in de keuken
• Kaste, koning en koe: hoe hindoenationalisme de idee van een seculier India verdringt
• Egypte: het land van duizend en een gevangenissen
• Harde feiten en valse berichten over steenkool
• Rachida Lamrabet over mensenrechten, macht en diversiteit
• De redders van het Chinese platteland
• Massaprotest in Rusland: het uitgestelde einde van de rode mens?
• Egypte betaalt zijn schuld aan Saoedi-Arabië af met twee eilanden
• Historische nederlaag als nationale trots
• Congo is zijn voorspelbaarheid kwijt
• Zuid-Afrika betogend op weg naar volwaardige regenboogdemocratie
• ‘Deze site is niet bereikbaar’. Egypte blokkeert 21 nieuwssites.
• Het proces Zafzafi, testcase voor de vrije meningsuiting in Marokko
• Water: ook in Vlaanderen meer en meer een kostbaar goed
• Een toekomst voor Roma in Gent
• Glyfosaat: vluchten kan niet meer
• Het Wilde Westen in het Libische zuiden
• Welkom in de Hel: G20 in Hamburg wordt een van de moeilijkste ooit
• Duterte’s jaar van straffe taal en teleurstellingen
• De lange politieke levensduur van Berlusconi belooft niet veel goeds voor de VS
• ‘Door de globalisering van de markt gaan inheemse en traditionele zaadvariëteiten verloren’
• Minderheden betalen hoge prijs voor Chinese investeringen in Pakistan
• Waarom Saoedi-Arabië Qatar wil temmen, en waarom dat niet lukt
• Een nederzettingenpolitiek als voorbeeld voor de hele wereld
• Vrede voor 7,4 miljoen ontheemden in Colombia?
• Protest in het noorden van Marokko: Een politieke crisis en een barst in de samenleving
• 70 jaar India en Pakistan, en Kasjmir als etterende wonde
• Pakistan 70: hoe “een land voor moslims” een islamitische staat werd
• Gideon Levy: ‘De Israëlische overheid wil iedereen die kritiek uit op de staat het zwijgen opleggen’
• Waarom China stilaan de hoofdrol opeist op het wereldtoneel
• Hoe harder de brexit, hoe meer impact op het klimaatbeleid
• Voorzichtige vrede in Libië
• Rusland en China: zijderoutes en de strijd om Centraal-Azië
• Noorwegen: Oliereus als klimaatleider
• Autonome wapensystemen: algoritmes van de dood
• De tijdbom tikt in Venezuela
• Waar is Santiago Maldonado?
• Milieucriminaliteit stijgt: ‘We tolereren een zekere mate van vervuiling’
• Migratieakkoord EU-Afrika: ‘De Afrikanen hebben zich laten rollen door de EU’
• Wie wil de oorlog in Jemen nu (niet) stoppen?
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• De zaak Monsanto en het wereldwijde verzet tegen een monsterfusie
• Overstromingen bedreigen ook Amerikanen verder van de kust
• Is het echt gedaan met Lukashenko, de laatste dictator van Europa?
• De economielessen die Cambodja kan leren van Vietnam
• Het groeiende gevaar van de superweeds
• Globale vleesindex onthult ongemakkelijke waarheid
• Saboteert de EU een VN-mensenrechtenverdrag?
• De olifant in de Himalaya: India in Sikkim en Bhutan
• Catalonië op ramkoers met Spanje
• Bienstman toont een weg uit de klimaatnachtmerrie
• FARC is nu een politieke partij, maar zonder leider
• Geeft Turkije de doodsteek aan de persvrijheid?
• In de naam van de vader, de zoon en de republiek Congo
• De tol van oorlog in de Hoorn van Afrika: hongersnood voor 20 miljoen mensen en een cholera-epidemie
• Geweld in Kasaï: ‘Wat doet deze staat voor ons?’
• Genocide tegen Rohingya of nieuw front voor jihadisme?
• De sterren van Congo
• Waarom de Kerk zo machtig is in Congo
• Aasgiermentaliteit van Congolese overheden versmacht bevolking
• Een wankel Congo bedreigt de hele regio. Angola zal dat niet toestaan.
• Zal Noord-Korea nucleaire technologie verkopen?
• Minister De Croo noemt overheidsbudget voor ontwikkeling verouderd en (bijna) niet relevant
• Parlement legaliseert corruptie: 148.000 Guatemalteken op straat
• Mexicaanse aardbevingen leggen diepe ongelijkheid bloot
• Angela Merkel, twaalf jaar aan het roer van Europa
• Wat staat er op het spel bij de Iraaks-Koerdische stem voor onafhankelijkheid?
• Jobs, jobs, jobs anno 2017: 40 miljoen slaven, 152 miljoen kinderen
• Kunstmatige gletsjers voor een woestijn in de Himalaya: oplossing of hype?
• Niet alleen mondiale elite heeft recht op veilige migratie
• Trump zwaait in de VN met 700 miljard dollar militaire uitgaven
• 11 procent van de wereld heeft honger, 13 procent volwassenen is obees
• Verenigde Naties: ‘Er is wél een alternatief voor het besparingsbeleid. En het is hoognodig’
• Na twee verkiezingsjaren zonder verkiezingen stapelt de woede zich op in Congo
• Europa laat gedeporteerde Afghanen aan hun lot over
• 150 jaar Canada: voor inheemse volkeren valt er weinig te vieren
• Ambazonië: het Catalonië van Afrika
• Goudzoekers op de hoogvlakte: wat verklaart lithiumkoorts in Argentinië?
• Duurdere brandstof doet Indonesische files krimpen
• China stilaan trendsetter in de digitale omwenteling
• GMO's en steeds straffere herbiciden, een duivels combo
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• Vervangt radicaal islamisme de glimlachende islam in Indonesië?
• Wat nu met Iraaks Koerdistan?
• João Doria als Braziliaanse Trump: ‘Ik hóef niet corrupt te zijn, ik ben al rijk’
• Braziliaans links en rechts vinden elkaar in strijd tegen corruptie-onderzoek
• Mozambique reageert beter voorzichtig op islamistische aanval
• Help! Solidariteit kan een misdrijf zijn!
• Wordt bondgenoot van CIA de nieuwe president van Libië?
• Noodtoestand wordt wet: de opmars van de Franse politiestaat
• Waarom Poetin zijn provinciebestuurders de laan uitstuurt
• Xi Jinping wil zijn eigen tijdperk in China (of is het Xina?)
• 100 miljoen jonge meisjes lopen risico op uithuwelijking
• Amerikaanse president speelt Russische roulette met Iran
• Duitse bovengrens op vluchtelingen: politiek theater of begin van een ander Duitsland?
• De échte klimaatvraag: hoe zeggen we dag tegen gas?
• De diepe littekens van de Europese kolonisatie in Latijns-Amerika
• Saoedi-Arabië pleegt mislukte aanslag op Libanese stabiliteit
• Van vrijheidsstrijder tot tiran. Robert Mugabe
• Duistere dossiers in de Paradise Papers
• Europa belandt in een “glyfosaat impasse”
• Argentinië zoekt 30 miljard dollar voor mijnbouwdromen
• Rusland: revoluties komen en gaan, maar de tsaar blijft bestaan
• Nacht van de Lange Messen in Saoedi-Arabië? Kroonprins Mohammed rekent af met Saoedische elite
• Paradise Papers: gebeurt er eigenlijk iets tegen de massale belastingvlucht van de superrijken?
• Libanon: Kroniek van een aangekondigde oorlog met Israël?
• Cambodja glijdt af naar een dictatuur
• Russische en Amerikaanse veto’s beschermen vazalstaten
• Hirak: dromen van een eerlijker Marokko
• Wat vorige week in Oekraïne gebeurde is geen mislukking, maar een succes van het EU-beleid
• ‘De EU destabiliseert Libië met haar migratiebeleid, en de migranten betalen daarvoor een hoge prijs’
• Wankelt na Mugabe ook Togolese president Fauré Gnassingbé?
• Het lachende maar agressieve nieuwe gezicht van Saoedi-Arabië
• De macht van de techreuzen bepaalt de rol die media vandaag (nog) spelen
• ‘Waarom schaffen we ISDS niet gewoon af?’
• Stigma grootste hindernis bij strijd tegen hiv
• Conservatieve golf dwarsboomt vooruitgang voor vrouwen in Latijns-Amerika
• Waarom uitgerekend in de Egyptische Sinaï een moordende aanslag ?
• Knieval voor betogers legt onmacht regering bloot in verdeeld Pakistan
• Europa ondermijnt Afrikaanse landbouw. Afrikaanse leiders geven niet thuis
• Hoe klimaatverandering mensen ontheemt en soms ook bewapent
• Drie Afrikanen die u moet kennen

❯
30

jaarverslag
2017

• Een rapport zonder cijfers voor de Belgische duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg)
• ‘Oekraïense gastarbeid zet neerwaartse druk op lonen in Oost-Europa’
• Atlas versus de rode golf: de rechtse restauratie in Latijns-Amerika
• Er is maar één manier om transgender te zijn in Iran
• VS gooien uw online vrijheid overboord
• Hoe kwik uit geïndustrialiseerde landen de Noordpool vervuilt
• ‘De Venezolaanse olie-industrie is in een dodelijke spiraal beland’
• De terugkeer van de duistere diamant
• Honduras heeft nog steeds geen president, wel dodelijke repressie van opstand
• Kindhuwelijken zijn nog altijd mogelijk in de VS
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• Nigeria wil af van lynchpartijen
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reportages 2017
124 reportages gepubliceerd
• Ook in Vietnam groeit besef rond alternatieve stadsontwikkeling
• Klopjacht in de Alpenvallei: solidariteit en repressie aan de Italiaans-Franse grens
• Groene praatjes, grauw werk bij grootste steenkoolproducent van Latijns-Amerika
• Zullen de Verenigde Staten Oekraïne aan Rusland overlaten?
• ‘Ik praat niet met vluchtelingen. Ik zie van hier al wat voor volk dat is.’
• Nieuwe daklozen vinden een thuis
• ‘Waarom droogteresistente maïs als je een waterleiding kunt aanleggen?’
• De slag om Gouden Rijst
• ‘Boko Haram brandde ons hele dorp plat’ en andere pakkende getuigenissen uit Niger
• Niger gaat gebukt onder dreiging van Boko Haram
• Roma en onderwijs: ‘Wanneer ik vijftien ben, trouw ik en stop ik met school’
• Gratis geld voor de inwoners van het Oegandese dorp Busibi
• Portretten uit Bagdad
• Er wonen mensen in bommenstad Bagdad
• Syriërs in Egypte: vluchtelingen met een toeristenstatuut
• Moslima’s en lesbiennes in Sarajevo: één strijd voor de bevrijding van het vrouwenlichaam?
• Mado Chideka: ‘Seksueel geweld is niet cultureel’
• 180.000 gezinnen wachten op sociale woning. Biedt privékapitaal de oplossing?
• Uniek integratieproject in Duitsland laat studenten en vluchtelingen samenleven
• ‘Eerste loopgraaf tegen het imperialisme’, de Cubaanse kant van Guantánamo Bay
• Beni Files geeft meer dan duizend Congolese burgerslachtoffers een gezicht
• Er staat een muur rond de laatste kolonie in Afrika
• Steenkoolmijn El Cerrejon: Slokop in woestijngebied
• ‘Zwijg, bitch! Denk aan je kinderen’
• Omstreden mijnbouwbedrijf duwt boeren in armoede
• De laatste gezamenlijke speelplaats voor tijgers, olifanten, neushoorns en orang-oetans is in acuut gevaar
• Waarom sommige Centraal-Aziatische migranten in Rusland IS-strijders worden
• ‘Journalisten in Turkije verdienen gemiddeld 400 euro per maand, een onhoudbare situatie’
• Agroreuzen worden titanen, monopolies bedreigen de voedselzekerheid
• San Francisco, hoofdstad van de daklozen
• Verenigd in verdriet: deze Belgen en Syriërs tonen hoe je oorlog en terrorisme overwint
• De valkuilen bij de aanpak van ontbossing in Congo
• 16.000 euro. Dat is wat smokkelaars tegenwoordig aan een vluchtelingengezin vragen
• Van Kapelle tot Kymore: Etex ook verantwoordelijk voor asbestslachtoffers in India?
• WWF pioniert met bosbescherming in Congo
• De cruciale rol van bosrijk Congo in de strijd tegen klimaatverandering
• Uranium doet België draaien, maar verwoest Niger
• Cirkle brengt groenten aan huis en neemt uw afval mee
• Alina Chaudry: ‘Ook jongens moeten leren dat meisjes zelf kunnen kiezen’
• Zwarte Ecuadoraanse vrouwen veroveren hun eigen ruimte
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• Waarom Irak niet minder, maar méér bureaucratie nodig heeft
• Massagraven spil in Iraakse politieke strijd
• Verdeeldheid en verraad bij de Koerden in Irak
• Een Palestijnse generatie geboren in de ondervragingsruimtes
• Zand, zoet water en de komende conflicten
• Toenemende zandwinning bedreigt Vlaamse kust
• Eén vrouw neemt het op tegen de zandmaffia
• De zandkastelen van Dubai en Singapore
• ‘Goed bestuur brengt welvaart in Congo’
• Schaamteloos onrecht in het Israëlisch nederzettingenbeleid: ‘Palestina wordt van de kaart geveegd!’
• Marokkaanse Amazigh eisen gelijkwaardigheid in Rif en Atlas
• Anderstaligen Nederlands leren met zang en soaps
• Mexicaanse journalisten: ‘Ze zijn ons aan het vermoorden'
• ‘Armoede weegt zwaarder dan cultureel verschil’
• Race tegen de tijd: hongerstaking Palestijnse gevangenen gaat vijfde week in
• De strijd tegen IS begint in de hoofden van jongeren
• Syrische burgerjournalisten: ‘De media zijn ons wapen’
• ‘De doorsnee-leerling bestaat niet meer’
• Hoe staat het met seksuele rechten in West-Afrika?
• ‘Waarom zou je je bekommeren om je straat als je niet gelooft dat men die bekommernis ernstig
• Een bos waar je alles kan eten
• ‘Mijn werk is de enige plaats in de stad waar ik geen zwarte ben’
• Sportkleding maken is een sportieve maar onderbetaalde topprestatie
• ‘Ze zijn onze jeugd aan het uitmoorden!’
• Ondernemen in Afrika: yes we can!
• Reportage uit de banlieue: ‘Het nieuwe Frankrijk wordt in de volkswijken opgebouwd’
• Zuid-Soedanese vluchtelingen getuigen: ‘Om ons leven te redden, moeten we alles achterlaten’
• Basta! Samen sterk tegen gendergeweld
• Nationalisme verdeelt, en dat zie je nergens treffender dan in het Bosnische onderwijs
• Hoe kleingeld voor grote veranderingen zorgt in Myanmar
• Hindoenationalisme: ‘Zonder cultuur blijft alleen het shoppingcenter over’
• Overconsumptie antibiotica in China bedreigt wereldgezondheid
• Palestijnen in Israël, een weeffout in de Joodse staat
• De stad als identiteit: ‘In Gent heerst een soort taboeloosheid’
• Dromen van vooruitgang: ‘Als hij maar geen landbouwer wordt…’
• Fraude en corruptie kunnen uw gezondheidszorg schaden
• Klimaatverandering in Zuid-Afrika: ‘De principes zijn er wel, maar er wordt bedroevend weinig rekening mee gehouden’
• Is Planeet Plastic nog te voorkomen?
• Kazerne Dossin brengt Holocaustverhaal op maat van kinderen
• Het genetisch gemanipuleerde “groene goud” verovert Europa
• The great firewall: Chinese jongeren getuigen over internetcensuur
• Rondreizende rechters: Iraks nieuwste strijders
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• De onstilbare honger van de Indonesische palmolie-industrie
• ‘Het zijn definitief andere tijden in Colombia’
• Vluchtelingen vinden geen woning zonder honderden euro’s te dokken aan een tussenpersoon
• Smokkelaars, slachtoffers, engelen en helden langs de Amerikaans-Mexicaanse muur
• Peris Tobiko: eerste vrouwelijke Masai parlementslid
• Iraakse christenen gekneld tussen oorlog van gisteren en geweld van morgen
• Brusselse en Palestijnse circusschool slaan de handen in elkaar
• Europese schepen halen in West-Afrika verboden haaienvinnen op, EU kijkt andere kant op
• Senegal draagt zware gevolgen van internationale visvangstbonanza
• Millennials in Koerdisch Irak: ‘We moeten de buitenwereld wakker schudden.’
• Hoe Mauritanië het nieuwe Wilde Westen in de visvangst wordt
• Klimaatverandering doet bergen wankelen
• Giften zijn niet altijd de oplossing voor Congolese hospitalen
• Congolese diaspora: levendig en divers, maar bijna onzichtbaar
• Congolezen riskeren tot anderhalf jaar detentie wegens asielaanvraag in België
• Het nieuwe Congo komt eraan
• Wereldmachten strijden in West-Afrika om de markt in “kippenafval”
• EU verantwoordelijk voor tomatencatastrofe in Ghana
• Vlaanderen zit vol... gastvrije vrijwilligers
• Weerbericht voor Lesbos: vluchtelingen in de bittere kou
• 100 jaar Russische Oktoberrevolutie 1917: eindelijk in de vuilnisbak van de geschiedenis?
• Latijns-Amerikanen op de vlucht in tijden van vrede
• Kunst in Marokko: een buikdans op muziek van de Marseillaise?
• Molenbeek-Ramallah: ‘Het circus, waar maatschappelijke restricties wegvallen’
• De eerste vrouwelijke burgemeester van El Alto staat op tegen de vriendjespolitiek in Bolivia
• ‘Ik ben een vechter’: een vrouwelijk parlementslid in Jordanië vecht voor vrouwenrechten
• Kirgizië’s jongste, vrouwelijke parlementslid plaatst bruidsontvoering en aanvallen op vrouwen in de schijnwerpers
• Chhavi Rajawat: Bedrijfsvrouw wordt dorpshoofd
• Wordt een inheemse vrouw straks president van Mexico?
• Wie is verantwoordelijk voor de Libische slavenmarkten?
• Kan je Afrikanen van vertrekkoorts genezen met een waterpomp?
• Aziatische samenwerking redt Koraaldriehoek
• Jihadi’s bedreigen Mali. Helpt de inzet van het Belgische leger daartegen?
• Navalny: de man die Poetin uit het zadel kan lichten
• Music Fund: ‘Kunst is een daad van verzet’
• Brazilië wil de honger ook in andere landen bestrijden
• Het Virungapark redden met bomen en ovens
• Spionnen van het Westen, of echte patriotten?
• Cubaanse dokters onmisbaar in arme Braziliaanse wijken
• De leugen rendeert: nepnieuwsjagers in Brussel en berlijn
• De Poetingeneratie: blinde vogeltjes of toekomstige leiders?
• Minder mensen in de haven betekent niet minder mensen op de vlucht
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opinies en columns
Vaste columnisten waren in de loop van 2017:
Jan Mertens, Bleri Lleshi, Geert Vanistendael, Bie Vancraeynest, Anya Topolski, Tine Hens, Bieke Purnelle, Ferdi De Ville, Ikrame
Kastit, Sachli Gholamalizad, Hans Van Dyck, Nozizwe Dube, Ching Lin Pang, Aya Sabi, Sabrine Ingabire, Walter Zinzen.
Daarnaast voerden we vooral een receptief opiniebeleid: we vragen zelden mensen om een opinie voor ons te schrijven, maar ontvangen een groeiend aantal voorstellen. In 2017 werden 210 stukken gepubliceerd als “opinie”.
Een laatste categorie bijdragen in de opiniërende categorie, zijn de Commentaar stukken die door de redactie zelf geschreven worden.
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Daarvan verschenen er 46 in 2017.
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