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over de hongersnood zetten wij jour-
nalisten uit ons netwerk in om te kij-
ken hoe het eraan toegaat in de
vluchtelingenkampen in Somalië.
Dat land is voor een westerse corres-
pondent lastig om in te reizen omdat
het er zo gevaarlijk is. Hij moet zich
om die reden vaak aansluiten bij een
hulporganisatie. Onze journalisten
kennen de weg en blijven onafhan-
kelijk. Zij kunnen beter dan hun wes-
terse collega’s de verhalen van bin-
nenuit brengen.”
De artikelen die de journalisten

van Africa Interactive aanleveren,
worden altijd gecontroleerd op kwa-
liteit en eventuele partijdigheid. “Als
we die zien, is het direct afgelopen.”
Het nieuwsbureau probeert de kwa-
liteit van zijn journalisten hoog te
houden door uitgebreide feedback
op hun werk. In de toekomst wil het
ook trainingen aanbieden.
Als commerciële producties en het

‘gratis’ nieuws dat de Afrikaanse
journalisten op Africanews.com kun-
nen zetten, goed genoeg worden be-
vonden door de redactie, kunnen ze
ook worden ingezet voor betaalde
commerciële opdrachten. Veel van
de reporters fungeren als informatie-
bron voor grotere media als CNN,
BBC en Al-Jazeera.
De journalist Kingsley Kobo schreef

tijdens en na de verkiezingen in
Ivoorkust vorig jaar veel over de situ-
atie in zijn land en werkte regelma-
tig samen met de BBC en Franse me-
dia als Radio France Internationale.
“Ze zetten me in als ‘stringer’ om ex-

tra informatie en contacten voor ze
binnen te halen. Maar ze citeerden
me ook geregeld in hun artikelen. Ik
was een van de eersten die foto’s van
de lijken in de straten maakte en die
vertelde en schreef over hoe mensen
honger leden en doodgingen.”
Dat het leven hem, als Afrikaanse

journalist werkend in eigen land, een
stuk moeilijker werd gemaakt dan
zijn westerse collega’s, ondervond
Kobo aan den lijve. Niet lang na de
verkiezingen merkte hij dat hij werd
gevolgd door de geheime dienst en
kreeg hij bedreigingen binnen van
de toen nog gevestigde orde van pre-
sident Gbagbo.
Begin april moest hij halsoverkop

vluchten. Kobo’s vrouw en twee klei-
ne kinderen konden de journalist
niet veel later volgen naar Accra in
Ghana. Daar zitten ze nog steeds,
bang voor de onvoorspelbaarheid
van militante Gbagbo-aanhangers, de
groep die na de arrestatie van de
toenmalige president in april zijn
verlies moest nemen.
Het probleem van de Afrikaanse

journalistiek is geld, vertelt Kobo
vanuit zijn huis in Accra. “Ik was vrij-
wel de enige Ivoriaanse journalist die
tijdens de crisis in ons land naar bui-
ten bracht wat er werkelijk gebeur-
de. De rest liet zien wat Gbagbo wil-
de. Maar wat zou jij doen als Afri-
kaanse journalist die bijna niets ver-
dient? Waag jij je leven voor honderd
dollar door te schrijven wat er echt
gebeurt? Wie zorgt er voor mijn fa-
milie als ik word doodgeschoten?”

Journalistiek in Afrika kan niet onaf-
hankelijk zijn zolang de Afrikaanse
journalist zo slecht wordt betaald.
“Hoe kan ik onafhankelijk zijn als ik
mijn gezin niet eens kan voeden, de
huur niet kan betalen, geen reis- of
gezondheidsverzekering af kan slui-
ten?” Africa Interactive, zegt Kobo,
geeft hem de kans om ‘meer dingen
te vinden die eerlijk en waar zijn’.
Webredacteur Mensah is ervan

overtuigd dat het met de vraag van-
uit het Westen wel goed komt, juist
omdat het met Afrika zo goed gaat.

“Afrika is in beweging. De economi-
sche groei is stabiel over het hele
continent. Directe buitenlandse in-
vesteringenmaken een enorme groei
door: van 9 miljard dollar in 2000 en
88 miljard in 2008, tot een verwachte
150 miljard in 2015.”
Met andere woorden: als de inzet

hoog is, zal de behoefte aan informa-
tie groeien. “Alleen Reuters en AFP
hebben een soort stringernetwerk.
Anderen, als AP, hebben nauwelijks
iemand in Afrika. Gezien de omvang
van het continent en de verscheiden-
heid aan talen en culturen, is het on-
mogelijk om Afrika te beheren met
slechts een paar mensen. Het Westen
heeft behoefte aan een lokaal per-
spectief, alleen lokale verslaggevers
zijn in staat dat te bieden.”
Ook heeft Mensah hoge verwach-

tingen van de internetkabels die Sea-
com sinds 2009 door heel Afrika aan-
legt. “Met sneller internet en een gro-
ter bereik wordt de kwaliteit van het
journalistieke materiaal ook beter:
mensen hebben meer tijd om aan
hun stukken te werken, doordat ze
niet constant bezig zijn met een tik-
kende klok. Het betekent meer kwa-
liteit en betere toegang tot informa-
tie voor meer Afrikanen.”
De ambities van Africa Interactive

om het grootste pan-Afrikaanse
nieuwsplatform te worden, zullen
waargemaakt worden in de nabije
toekomst, denkt Mensah. “We heb-
ben nog steeds gebrek aan een cross-
continentale nieuwszender die onze
samenlevingen opent. Zoiets zou een

enorme impact hebben op Afrika.”
Hij citeert de Burkinese filmmaker
Gaston Kobore: ‘You cannot create your
own future when your history, films, sto-
ries and news are written by others.’
Volgens Hamelink kan de toe-

komst van Africa Interactive het best
bij Al-Jazeera gezocht worden. “Zij
zijn de laatste jaren in journalistieke
termen uitzonderlijk goed gewor-
den. Haal de banden met hen aan. Bij
een overname zou het mes aan twee
kanten snijden: beide partijen heb-
ben er profijt van.” En nog belangrij-
ker: heb geduld. “Het hele mondiale
systeem heeft een aantal eeuwen no-
dig gehad om zich te kunnen ontwik-
kelen. Datzelfde geldt voor een even-
wichtige nieuwsstroom.”
Volgens de Ivoriaan Kobo hangt het

af van de mentaliteit van de Afri-
kaanse journalisten. “Die is nu voor-
al: betaal me en ik schrijf wat je wilt
horen.”
Met het opzetten van een onafhan-

kelijk journalistiek medium zal een
carrière voor een Afrikaanse journa-
list nog steeds risicovol blijven, maar
volgens Kobo zeker niet onmogelijk
zijn: “Zolang hij de waarheid na-
streeft, goed betaald krijgt en geleid
wordt door een management dat de
focus legt op het journalistieke werk
en niet op de degenen die aan de
macht zijn.”
Een Afrikaans Al-Jazeera zou fan-

tastisch zijn. “Ik ken genoeg jonge,
ambitieuze Afrikaanse journalisten
die daar graag voor zouden willen
werken.”

wordt door de lokale pers, journalisten van televisie en radio, ondervraagd over terrorisme in Somalië. De vrouw linksachter is verslaggeefster voor het lokale televisie station SBC.
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Een Afrikaans
Al-Jazeera zou
fantastisch zijn.
’Ik ken genoeg
jonge Afrikaanse
journalisten die daar
graag voor zouden
willen werken.’


