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OVER ONS
Een non-profit nieuwssite die zich inzet voor eerlijke en principiële journalistiek
KOERDISCHNIEUWS.NL streeft er naar betrouwbaar, Nederlandstalig nieuws uit te
brengen over zowel belangrijke gebeurtenissen, maar ook minder gehoorde ontwikkelingen
in de Koerdische regio in het Midden-Oosten en daarbuiten.
KOERDISCHNIEUWS.NL streeft naar het creëren van kwaliteit en het bieden van een
platform voor een breed scala aan onafhankelijke opinies. We werken samen met
onafhankelijke journalisten in de regio en moedigen anderen aan om mee te doen.
KOERDISCHNIEUWS.NL streeft naar het makkelijk verstrekken van informatie en het
bieden van een antwoord op andere digitale nieuwsbronnen als eerste nieuwsbron gefocust
op de Koerdische regio en meer.
ETHISCHE CODE
Een non-profit nieuwssite die zich inzet voor eerlijke en principiële journalistiek, streeft
KOERDISCHNIEUWS.NL naar het volgende:
1. Trouw blijven aan journalistieke waarden zoals eerlijkheid, integriteit, onafhankelijkheid,
onpartijdigheid, eerlijkheid en geloofwaardigheid.
2. Nooit prioriteit geven aan commerciële of politieke interesses die niet voldoen aan onze
journalistieke waarden.
3. De waarheid op een duidelijke, verantwoordelijke en nauwkeurige manier ontdekken en
publiceren.
4. Eventuele fouten aanpakken, die zich tijdens de dekking kunnen voordoen, corrigeren en
maatregelen nemen opdat deze niet worden herhaald.
5. Zorgvuldige stappen ondernemen en onderscheid maken tussen nieuws en opinie en de
content nauwkeurig te analyseren, zodat ons publiek het nieuws begrijpt en toe-eigent.

6. Zo open en transparant mogelijk zijn op het gebied van nieuwsbronnen met inachtneming
van internationaal erkende richtlijnen betreffende de rechten van deze bronnen.
7. De diversiteit van de menselijke samenleving erkennen en respecteren met betrekking tot
ras, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid en religie.
8. Om eerlijke media competitie te verwelkomen en de media die onderhevig is aan
onderdrukking een steun in de rug te geven.
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60 ISIS-terroristen hebben zich in Hajin overgegeven aan SDF – WestKoerdistan
23/01/2019
Volgens het op Rojava gebaseerde Hawar Nieuwsagentschap (ANHA) heeft een
commandant van de Syrische Democratische Krachten (SDF) medegedeeld dat 60...

45 vrouwelijke gevangenen voor onbepaalde tijd in hongerstaking –
Turkije
23/01/2019

DTK covoorzitter en HDP MP Leyla Güven, wegens kritiek op de bezetting van Afrin
gevangengezet in de gevangenin in Amed...

“We zijn niet verslagen, we zullen Afrin bevrijden” – West-Koerdistan
23/01/2019
Een jaar geleden bezette Turkije en door Turkije gesteunde jihadistische bendes de stad
Afrin met de politieke en militaire steun...

HDP presenteert burgemeesterskandidaten voor lokale verkiezingen –

Noord-Koerdistan
23/01/2019
Op 31 maart vinden in Turkije en Noord-Koerdistan de lokale verkiezingen plaats.In totaal
zijn er 13 partijen. De Democratische Volkspartij...

Opnieuw een massagraf ontdekt in Raqqa – West-Koerdistan
23/01/2019
Na de bevrijding van de Syrische stad van de terroristische militie "Islamitische Staat" gaan
de opruimwerkzaamheden gewoon door. De stad...

IHD: foltering van gevangenen in Trabzon -Turkije
22/01/2019
Het rapport van de gevangeniscommissie van de mensenrechtenorganisatie IHD over de
situatie van de T-type gevangenis van Beşikdüzü, geopend in...

21 doden door Israëlische aanval in Syrië
22/01/2019
Het Israëlische leger voerde zondag luchtaanvallen uit tegen Syrië. Volgens het Syrische
observatorium voor mensenrechten, richtten de bombardementen zich op...

HDP-politici dringen er bij de Raad van Europa en CPT op aan actie te
ondernemen – Frankrijk
22/01/2019
Terwijl DTK covoorzitter en HDP MP Leyla Güven al 76 dagen in hongerstaking is en meer
dan 250 gevangenen de...
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