PRESSFRIHET I VÄRLDEN

“

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och
yttrandefrihet. Denna rätt

innefattar frihet att utan ingripande

hysa åsikter samt söka, ta emot och

sprida information och idéer med hjälp
av alla uttrycksmedel och oberoende
av gränser.

-FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, artikel 19
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PRESSFRIHET

Pressfrihet bygger på ett samhälles tryck- och yttrandefrihet. Det viktigaste är
att det genom att trycka tidningar eller
sända radio och tv ska vara möjligt att
granska och kritisera de styrande - regeringen och andra som sitter i maktpositioner - och förmedla information
till medborgare.
Pressfrihet ingår som en självklar del

av de flesta definitioner av demokrati.
I praktiken innebär pressfrihet att myndigheter inte får granska vad journalister skriver i förväg - utan att medierna fungerar helt självständigt.
Men så fungerar det inte i hela
världen. På många håll är det snarare tvärt om - regeringar och regimer
tillåter inga självständiga tidningar,
utan bara medier som skriver det regeringen vill att de ska skriva. I många
länder är det farligt att avslöja saker
om regeringen - och den som kritiserar de som sitter vid makten lever ett
farligt liv.
Det finns många organisationer som
slår vakt om pressfriheten i världen,
däribland Amnesty International,

Committee to Protect Journalists och
Press Freedom Foundation. De flesta
av organisationerna är överens om att
pressfriheten har blivit bättre på många håll - men att utvecklingen samtidigt
gått bakåt i många delar av världen.
I Sverige råder en av de bästa situationerna i världen, vad gäller press- frihet. Men strax bortom våra gränser
finns länder där journalister rentav
mördas för orden de skriver.
FOTO: RSF.ORG

Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har, och är
en av de fundamentala mänskliga rättigheterna. Trots det har
hälften av världens befolkning
inte rätt att säga, läsa, skriva eller
trycka vad de vill.
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PRESSFRIHETSKARTAN
Varje år publicerar Reportrar utan
gar och hur många självständiga tidningar
det finns. Det sistnämnda är ett väldigt bra
gränser ett pressfrihetsindex, där
världens länder rangordnas efter hur mått på pressfriheten.
Surfa in på Reportrar
fri deras press beräknas vara.
utan gränsers hemsiListan tar upp olika faktorer i beräkningen, da - där kan du se hela
bland annat hur många journalister som världen indelad i de oliattackeras under ett år, hur många tidnin- ka kategorierna.
gar som tvingas stänga av olika anlednin-
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KINA #173
Kina är världens just nu största
fängelse för journalister, bloggare och cyber-dissidenter. Bara
sex länder placerar sig sämre än
Kina på Reportrar Utan Gränsers
pressfrihetsindex.
I dagsläget sitter 29 journalister fängslade och 70 aktiva nätanvändare
fängslade. Många är dömda till långa
fängelsestraff för att försökt störta
regimen eller för avslöjande av statshemligheter. På lokal nivå arresteras också många journalister, ofta på
grund av lokala myndigheters rädsla
över rapporter i media om korruption
och nepotism.
Kina lägger stora resurser på att
förhindra en fri press. Internationella

radiostationer som sänder på kinesiska eller minoritetsspråken Tibetanska
och Uyghur får sina sändningar störda
genom hundratals radiomaster runt
om i landet.
Även Internet är kraftigt censurerat och tusentals webbsidor är blockerade. Man kan inte använda Facebook i Kina. Övervakningen på Internet
utförs av tiotusentals internetpoliser
som letar efter innehåll på nätet med
“omoraliskt och omstörtande” innehåll. Trots den rigorösa kontrollen av
Internet är webben friare än den tryckta pressen. Bloggare och andra internetanvändare sprider ofta information som inte rapporteras i traditionell
media, ibland med sådan framgång att
officiell media tvingas ta upp känsliga
ämnen som de undvikit att rapportera.

Samtidigt får en uppsjö officiell kinesisk media stort finansiellt stöd av regeringen för att förmedla statsvänliga
nyheter, framförallt nyhetsagenturen
Xinhua och TV-bolaget CCTV.
Utrikeskorrespondenter ska få
röra sig fritt i Kina och kunna intervjua
vem de vill. Men i verkligheten förhindras många som försöker skriva om
känsliga ämnen som exempelvis ockupationen av Tibet. Korrespondenternas kinesiska medhjälpare utsätts för
påtryckningar. Flera personer i Kina
har fängslats bara för att de har uttalat
sig i media.

9

De svenska journalisterna Johan
Persson och Martin Schibbye släpptes
ur Kalityfängelset i Addis Abeba under
hösten 2012. Fortfarande sitter dock
flera etiopiska journalister fängslade i
samma fängelse, en del dömda till 14
års fängelse, med små utsikter att bli
fria i förtid.
Utvecklingen har gått åt fel håll i Etiopien. Under flera år har situationen
försämrats för pressfriheten i landet. Påtryckningar och olika trakasserier mot journalister har lett till att
självcensur bland journalistkåren är

vida utbredd. Dessutom har lagar införts där journalister blivit dömda till
långa fängelsestraff, anklagade för
“terroristaktiviteter”.
I dag finns i stort sett ingen oberoende press kvar i Etiopen och den
enda Internetoperatören är statligt
ägd. Trots det sker ingen större censur
på Internet i Etiopien, bortsett från en
handfull av oppositionens webbplatser. Det beror framförallt på att bara
0,5 procent av landets befolkning har
Internetuppkoppling.
Många journalister lämnar Etiopien
på grund av de svåra kränkningarna
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ETIOPIEN #173
mot pressfrihet, några söker sig till
Sverige. Under 2012 blev bland annat
journalisten och författaren Mezgebu
Hailu Habtewold från Etiopien Stockholms stads nya fristadsförfattare. Enligt CPJ befinner sig 49 stycken journalister i exil från Etiopien, en siffra som
bara överträffas av Iran och Somalia.
LÄS MER:
• CPJ - Commitee to Protect Journalists rapporter om Etiopien
http://www.cpj.org/africa/ethiopia/
Kalityfängelset i Addis Abeba, Etiopien
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UGANDA #104
Uganda hamnade på 104:e plats
i Reportrar Utan Gränsers senaste pressfrihetsindex, hela 35
platser bättre än året innan. Men
i ljuset av att landet tappade hela
43 platser i förra årets index ser
förbättringen inte lika bra ut.
Landets färgkod i pressfrihetskartan är orange, vilket är kategorin för ‘avsevärda problem’.
Även CPJ, Committee to Protect Journalists, lyfter fram en mörk bild av
pressfrihetssituationen i Uganda. Särskilt oroande är att över 90 procent
av attacker mot journalister sker av
poliser. Föga förvånande är polismyndigheterna i Uganda även motvilliga
att utreda attacker mot journalister.

Att det finns stora brister i Ugandas
mediasituation är ingen hemlighet.
Det senaste året slutade till exempel
med att landets president, Yoweri Museveni öppet hotade flera radiostationer. Presidenten har tidigare också
fällt uttalanden om utländska medier
som BBC och Al-jazeera som “fiender”
till Uganda. I Uganda väger presidentens ord mycket tungt.
Museveni har styrt Uganda sedan
1986. Från början hyllades han av
väststater som en del i en ny generation afrikanska ledare. Men har under
lång tid fått mer kritik för situationen
för mänskliga rättigheter i Uganda.
Förutom en aggresiv ton mot medier
befinner sig Uganda i en nedåtgående
trend när det gäller mänskliga rättigheter generellt. Den politiska op-

positionen och delar av civilsamhället
som förhåller sig kritisk till regimen
förhindras att föra ut sitt budskap på
många sätt. I länder med liknande repressiva styre som Uganda, som Bahrain eller Djibouti till exempel, har det
visat sig att situationen för yttrandefrihet tyvärr blir sämre och sämre.
LÄS MER:
• Reportrar Utan Gränsers rapport
om Uganda
http://www.reportrarutangranser.
se/land/etiopien
• Commitee to Protect Journalists
rapporter om Uganda
http://www.cpj.org/africa/uganda/
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I staden Barrancabermeja driver journalisten och författaren
Diro César González tidningen
La Tarde, känd för sina orädda
granskningar. Invånarna i staden
respekterar honom för att han
vågar rapportera om korruption
och människorättsbrott, oavsett
vem som ligger bakom.
Priset Diro César González har fått
betala för sin journalistik är högt. Sedan flera år tillbaka lever han med livvaktsskydd dygnet runt.
– Av säkerhetsskäl så åker jag aldrig
längre iväg på nyhetstips, säger Diro
César González.

Han beskriver också en vardag där de
lokala politikerna försöker stoppa hans
granskningar. Diro César González
är långt ifrån den enda colombianska journalist som har svårigheter att
utöva sitt yrke. Colombia brukade tidigare toppa listorna över flest antal mördade journalister per år. Från
2005 och framåt så har dock antalet
mord kraftigt minskat. En anledning
är att cirka 100 journalister ingår i det
colombianska inrikesministeriets skyddsprogram, för särskilt utsatta grupper som journalister, advokater och
människorättsförsvarare.
Just Barrancabermeja tillhör en av de
mest våldsutsatta regionerna i Colombia.

Där och i andra konfliktområden så
har militären i princip fria händer att
agera och kan stoppa journalister när
de så anser nödvändigt. Samtidigt hindrar både gerillan och högermilisen
reportrar från att röra sig fritt. Utsatta
regioner hamnar i total medieskugga,
vissa ämnen är tabu och desinformation sprids lätt.
Det är dock inte bara konflikten som
är ett hot mot yttrandefriheten. De
flesta reportrar som mördats och hotats de senaste åren har undersökt
och skrivit om korruptionshärvor, där
ofta lokala politiker varit inblandade.
Politiker använder också i stor utsträckning ekonomiska påtryckningsmedel för att få en fördelaktig rap-
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COLOMBIA #129
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huvudstaden som bas. De stora dagstidningarna, tidskrifterna, tv- och radiostationerna har egna skyddsprogram
med utbildning för sina anställda, livvakter och andra skyddsåtgärder och
framför allt prestigen och den mediala
genomslagskraften som gör det möjligt för reportrarna att genomföra sitt
arbete utan att oroa sig för säkerhet.

skuppen 2009 samt i både Ecuador
och Venezuela för regeringarnas aggressiva attityd gentemot medierna.
Journalisterna utanför storstadsregionerna är särskilt utsatta då lokala
medier inte har samma resurser som
de nationella medieföretagen som har
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portering i medierna. Borgmästare,
guvernörer och lokala offentliga organ
och myndigheter står för en stor del
av annonsmarknaden på regional och
lokal nivå. Genom att favorisera vänligt inställda medier eller hota med att
dra in annonser kan lokala makthavare styra journalisternas agenda.
Hoten från väpnade aktörer, kriminella ligor och lokala politiker leder till
att allt fler journalister på lokal nivå,
som inte mördas eller tvingas i exil, väljer att arbeta med en viss självcensur.
Att inte skriva om vissa ämnen, att inte
göra egna undersökningar och att följa
den officiella agendan har för många
journalister blivit en ren livförsäkring.
Problemen för Colombias journalister delas av kollegor i flera länder i regionen och på senare år har självcensuren blivit ett växande problem
även i Mexiko på grund av hoten från
knarkkarteller, i Honduras på grund av
den politiska polariseringen efter stat-

LÄS MER
http://en.rsf.org/report-colombia,172.html
http://www.cpj.org/americas/colombia/
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/colombia
http://www.article19.org/resources.
php/resource/1627/en/colombia:-thesupreme-court’s-decision-on-criminal-defamation-undermines-free-speech

Enligt Reportrar Utan Gränsers
pressfrihetsindex ligger Sverige
bra till i ett press- och yttrandefrihetsperspektiv. Men även här på
hemmaplan finns det problem
för journalister.
Förra året fälldes tre journalister från
tidningen Expressen efter att ha köpt
ett vapen för att visa hur enkelt det
är att köpa ett vapen illegalt i Sverige.
Reportrar Utan Gränser kritiserade
domen och menade att den likställer
grävande journalistik med kriminella
aktiviteter.
Reportrar Utan Gränser har också
kritiserat den så kallade FRA-lagen,
som man bland annat menar ger FRA -

Försvarets Radioanstalt - rätt att samla in all datatrafik som passerar landets gränser. Ett instrument som i fel
händer kan utnyttjas för att kränka yttrandefrihet och demokratiska grundvärden.
Ytterliggare skäl till oro är det stora
samarbete med utländska underättelsetjänster Sverige bedrivit och som
avslöjats av visselblåsaren Edward
Snowden. Utanför alliansen mellan
USA:s och Storbrittaniens underättelsetjänster ska Storbrittaniens största
samarbetspartner vara svenska FRA.
Att Sverige har samarbetat med utländsk underrättelsetjänst kommer
inte som en överraskning. Omfattningen tycks dock, enligt de senaste uppgifterna, vara långt mycket större än

tidigare framkommit.
För de flesta svenska journalister är
hot och våld inte en del av vardagen,
även om det förekommer. I Sverige kan
man snarare tala om andra, mer diffusa, mekanismer som påverkar pressfriheten. Redaktioner som skär ned i sin
personal och belastar färre reportrar
med mer arbete gör det svårare för
journalister att arbeta med grävande
journalistik och ämnen som är viktiga. Men till skillnad från stora delar av
världen kan den svenska pressen betraktas som fri.
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Johan Persson och Martin Schibbye
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JOHAN & MARTIN
Synen på pressfrihet är inte densamma i Sverige som i Etiopien.
Det märktes tydligt när Martin
Schibbye och Johan Persson gav
sig in i landet för att rapportera.
De greps, fängslades och dömdes för att vara terrorister.
Den 1 juli 2011 greps Martin Schibbye
tillsammans med fotografen Johan
Persson i Etiopien. De var misstänkta
för terrorbrott efter att de från Somalia
ha tagit sig in i den Etiopiska regionen
Ogaden tillsammans med gerillan Ogadens nationella befrielsefront (ONLF).
De vistades i området för att rapportera om de övergrepp som flyktingar
vittnat om pågick där och eventuella
kopplingar till det svenska oljeföretaget Lundin Petroleum.

Problemet var bara att Etiopiens regering inte har samma syn på pressfrihet som svenska journalister. I Etiopien är det olagligt att intervjua vissa
militära grupper, som Martin och Johan gjort för sitt reportage.
Därför dömdes de den 27 december 2011 till 11 års fängelse. Domen
väckte starka reaktioner från Sveriges, EU:s och USA:s utrikesdepartement och föranledde kritik från organisationer som Reportrar utan gränser

och Human Rights Watch. Medier över
hela världen inkluderande CNN, BBC,
India Times och Al Jazeera fördömde
rättsprocessen. Den 10 januari 2012
uppgav deras kontaktperson att de
skulle ansöka om nåd istället för att
överklaga domen.
Schibbye och Persson benådades
den 10 september 2012 varefter de
släpptes fria och lämnade Etiopien.
Sedan dess har de arbetat för att uppmärksamma situationen för journalister i Etiopien, och släppte hösten
2013 boken “438 dagar” som handlar
om deras tid i fängelset - och om de
journalister som fortfarande sitter
kvar.
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Dawit Isaak är journalist, författare och dramatiker född i det
land som idag heter Eritrea. År
1987 kom han till Sverige som
flykting, och fick jobb som städare i orten Lerum utanför Göteborg.
När Eritrea blev självständigt år 1991
återvände Dawit hem. Han gifte sig
i Eritrea, skaffade barn och blev så
småningom delägare i landets första oberoende tidning Setit. Men
1998 blossade konflikten med Etiopien oväntat upp igen och ledde till ett
förödande gränskrig. Dawit återvände
till Sverige för att förbereda så att han
skulle kunna sätta sin familj i säkerhet.
Hustrun och de tre barnen följde efter

i april 2000, och tillsammans bosatte
de sig i Göteborg.
Ett år senare reste Dawit på nytt till
Eritrea.
Den våren kokade Eritrea av politisk
aktivitet efter gränskriget med Etiopien. Några politiker i Eritrea kritiserade
landets regering för dess roll i kriget,
och fick mycket uppmärksamhet. Dessa politiker ville att regeringen skulle
utredas ordentligt, och medier världen
över började lyssna.
Men så hände plötsligt något oväntat. Den 11 september 2001 flög två
flygplan in i World Trade Center i New
York. Plötsligt vändes alla ögon mot
USA, och det blev väldigt tyst om Eritrea.
Då grep den Eritreanska regeringen
sin chans. De elva oppositionspolitik-

erna greps direkt efter terrorattentaten i USA, eftersom all världens uppmärksamhet nu vändes till New York.
Den dagen greps också Dawit Isaak.
Han hämtades i sitt hem tidigt en
söndagsmorgon, den 23 september
2001.
Sedan dess har han suttit fängslad i
Eritrea. Han är långt ifrån ensam. Just
nu sitter minst 28 journalister fängslade i Eritreanska fängelser enligt CPJ.
CPJ har uppgifter om att så många som
fem journalister kan ha dött i fängelserna, som är ökända för sina dåliga
förhållanden.
Både Reportrar utan gränser och CPJ
listar Eritrea som det mest censurerade landet i världen, till och med värre
än det slutna Nordkorea.
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DAWIT ISAAK

Dawit Isaak
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Tidningen “Fritt Sahara” ligger i Algeriet, där flyktingar från Västsahara bott i
över 40 år. Redaktionen producerar den
enda självständiga tidning som finns tillgänglig för människor i Västsahara. Totalt har redaktionen två datorer.
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DISKUSSION
När man talar om pressfrihet
är det tydligt att det finns olika
åsikter om var gränserna ska gå.
Använd gärna följande diskussionsfrågor för att kunna få till
ett konstruktivt samtal om pressfrihet.

VÄRLDENS PRESS
1. Vilka länder i världen har sämst
pressfrihet, och varför?
2. Hur kan stater och regeringar göra
för att begränsa pressfriheten?
3. I vilken världsdel finns de värsta länderna vad gäller pressfrihet?

OLIKA SYN PÅ PRESSFRIHET
1. Vilka regler är viktigast - FN:s deklaPRESSFRIHET
ration om mänskliga rättigheter eller
1. Vad innebär pressfrihet?
landets egna lagar?
2. Varför är pressfrihet viktigt?
2. Är det rätt att bryta mot ett lands
3. Vem omfattas av pressfriheten?
lagar om synen på pressfrihet inte är
4. Vem är pressfriheten till för: journaldensamma som i Sverige?
ister eller medborgare?
3. Vad är viktigast att uppehålla - ett
5. Vad ingår inte i pressfriheten?

lands egna lagar, eller principen om
pressfrihet?
KÄLLSKYDD
1. Varför är det viktigt för journalister
att hemlighålla sina källor?
2. Vad kan hända i de länder där journalister tvingas avslöja sina källor?
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