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Zoals de titel aangeeft gaat mijn scriptie over Radio Nederland Wereldomroep (RNW) en haar werkwijze 

in Sub-Sahara Afrika. Sinds 1 januari 2013 heeft de Wereldomroep wegens bezuinigingen niet meer de 

46 miljoen euro te besteden die zij voorgaande jaren kreeg, maar ‘slechts’ 14 miljoen euro. Deze 

vermindering vroeg om een reorganisatie binnen RNW. Dat hield in dat van de 350 werknemers in 

2012, er sinds 2013 nog maar honderd mensen werkzaam zijn bij RNW. Deze ontwikkeling ging 

onontkoombaar ten koste van de taken die werden uitgevoerd door die 350 werknemers, waardoor er 

keuzes gemaakt moesten worden in de samenstelling van het takenpakket van RNW. Dat takenpakket 

omvat sinds de reorganisatie nog slechts één taak: “het voorzien van onafhankelijke informatie in landen 

met een informatieachterstand en het verrichten van alle activiteiten die daarvoor nodig of 

ondersteunend zijn, waaronder het oprichten van of deelnemen in organisaties en rechtspersonen”.  

     In mijn scriptie herleid ik deze keuze naar het internationale mediadebat eind jaren zeventig. Toen 

pleitten ontwikkelingslanden in de Derde Wereld voor een herstructurering van de internationale 

verhoudingen op het gebied van informatie en communicatie. Landen in de Derde Wereld waren ervan 

overtuigd dat de instandhouding van internationale ongelijkheid mogelijk werd gemaakt door eenzijdige 

informatie- en communicatiestromen in de wereld. Volgens de Derde Wereld maakte het Westen 

misbruik van het gebrek aan technologie, kennis en geld in Derde Wereldlanden om eigen radio- en 

televisieprogramma’s te maken. De verspreiding van westerse ideologieën via radio- en 

televisieprogramma’s gaf de jonge naties geen mogelijkheid om een eigen ontwikkeling door te maken, 

met hun eigen ideologieën. Een “Nieuwe Internationale Informatie Orde” (NIIO) moest het begin zijn van 

het einde van de bestaande informatie- en communicatiestructuren.   

     Praktische uitwerkingen van de internationale debatten over de NIIO in de jaren zeventig waren het 

MacBride-rapport en de MacBride-resolutie in 1980. Deze rapporten moesten ervoor zorgen dat de 

ongelijkheid in informatie- en communicatiestromen zou verdwijnen. In de resolutie stonden 

aanbevelingen over hoe betrokken landen ervoor konden zorgen dat er eerlijkere informatie- en 

communicatiestromen over de hele wereld zouden komen. Om te onderzoeken hoe deze internationale 

ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatie hun weerslag vonden in Nederland, heb 

ik Radio Nederland Wereldomroep in mijn scriptie als casus gebruikt. In Nederland was de 

Wereldomroep gedurende de betreffende periode namelijk hoofdverantwoordelijk voor het uitzenden 

van informatie naar het buitenland; RNW was hét Nederlandse communicatiekanaal naar het 

buitenland. Interessant is dus te bezien óf en hoe Radio Nederland Wereldomroep sinds de MacBride-

resolutie heeft geprobeerd om bij te dragen aan eerlijkere informatiestromen in de wereld en in hoeverre 

het nieuwe takenpakket van de Wereldomroep hieraan kan bijdragen.  

    In deze scriptie heb ik daarom de ontwikkelingsrelatie van RNW met de Derde Wereld - met nadruk 

op Sub-Sahara Afrika - tussen 1947 en 2013 onderzocht. Opgedeeld in verschillende periodes heb ik 

de werkwijze van RNW in de Derde Wereld - met name in Sub-Sahara Afrika – geanalyseerd. Daaruit 

concludeerde ik onder andere dat er enkele haken en ogen zitten aan de nieuwe koers van de 

Wereldomroep. 


