
REPORTRAR UTAN GRÄNSERS

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE

2014



Hoten mot press- och yttrandefrihet tycks inte ha 
något slut. Verksamhetsåret 2014 blev ett svårt år 
för journalister i hela världen. Konflikten i Syrien 
visade upp sin allra mörkaste sida när journalis-
ter mördades under närmast rituella former. Och 
knappt hade det nya året börjat innan en hel redak-
tion i Paris mördades av terrorister. 

Det är lätt att mäta hur många journalister som dödas 
och hur många som fängslas. 
Siffrorna skrämmer, men isberget 
under ytan är självcensuren. Den 
är mycket svårare att mäta och 
är en censur som inte bestäms 
av röda linjer i sanden, utan som 
sker mellan huvud och tangent-
bord; mellan hand och papper. 
Det är billigare för en regim att 
låta journalister censurera sig 
själva än att fängsla dem. Men re-
sultatet är detsamma. En tystare 
värld. 

2014 färgades av svåra kon-
flikter i Mellanöstern, Ukraina, 
Syrien och Irak. Alla stridande 
parter förde ett hänsynslöst in-
formationskrig. Medier användes 
för propagandasyften eller svältes på information; blev 
strategiska måltavlor, attackerades eller tystades. 

Icke-statliga grupper följer inga lagar och bortser från 
grundläggande mänskliga rättigheter för att nå sina mål. 
Grupper som Boko Haram och Islamiska staten, syda-
merikanska drogkarteller och italienska maffian har oli-
ka agendor – men delar sin hänsynslöshet mot medier. 
Journalister blir obekväma element när varje stridande 
grupp istället har en egen Youtube- eller Twitterkanal.

Konflikterna blir svårare och mer komplicerade. Frontlin-
jen är inte längre några kilometer djup utan kan sträcka 
över hela länder eller hela regioner. 

Länder som har lagstiftning som grundar sig på religi-
ösa föreställningar använder blasfemilagar för att tysta 
samhällskritik. Nästan hälften av världens länder, inklu-
sive vissa europeiska länder, har lagar som kriminalise-
rar hädelse. Och i vissa fall, när troende inte tycker att 
domstolarna gör tillräckligt för att stoppa förolämpningar 
mot gud eller profeter, så ser de själva till att hindra jour-
nalister att göra sitt jobb. Då brukar det bli blodigt. Även 
närmare hemma kryper det på oss. 

Det finns en risk för att lagstiftning börjar tillämpas för 
att skydda religioner och dogmer istället för att skydda 
individer. Man måste kunna skilja på att ifrågasätta en 
persons idé och att ifrågasätta själva personen. Ideér, 
system och – ja! – religioner måste få ifrågasättas; hå-
nas och häcklas. 

En omsorgsfull hänsyn blir gärna en ängslig undfallen-
het. 

En annan hammare i verktygslådan är att kalla journalis-
ter för terrorister. Långtgående antiterrorlagar har spri-
dits från västerländska demokratier och ut över världen. 
Lagarna är svepande och kan tillämpas godtyckligt. 
Gummibandslagstiftning, kallar vi det.  

Reportrar utan gränsers arbete är viktigare än någonsin 
och vi kommer att fortsätta att arbeta för att prinicipen 
om yttrandefrihet respekteras i både teori och praktik. 

Jag hoppas att vi kan räkna med ditt stöd.

FRÅN ORDFÖRANDEN

Jonathan Lundqvist 
Ordförande, Reportrar utan gränser 
Epost: jonathan.lundqvist@reportrarutangranser.se 
Tel: +46 70-551 21 50
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Några av de nästan 3 000 personer som kom till Sergels torg den 11 januari för att visa sitt stöd för Charlie Hebdo. Foto: Åke Ericson



Reportrar utan gränser har under året arrangerat flertalet aktiviteter som riktat 
sig mot en bred allmänhet eller speciellt intresserade. Under det senaste verk-
samhetsåret hållt flera seminarier där vi har diskuterat frågor som rör press- och 
yttrandefrihet. 

Vi har delat ut vårt årliga pressfrihetspris för att sätta särskilt fokus på en person 
som har gjort synnerliga insatser för journalistik. 

Reportrar utan gränser har också ett mål att synas i den offentliga debatten för 
att föra fram vår syn på de utmaningar som världen står inför och samtidigt dela 
med oss av den kunskap som vi bär med oss efter flera decenniers erfarenhet. 
Organisationen genomskag är mycket stort och förekommer som en självklar 
röst i diskussionen om press- och yttrandefrihetsfrågor i Sverige.

Seminarier 
Under hösten 2014 anord-
nades två seminarietillfällen 
för att uppmärksamma situa-
tionen i några länder där Re-
portrar utan gränser arbetar. 

Först ut var ett samtal om 
pressfrihetssituationen i 
Kenya där dokumentärfil-
maren John Allan Namu 
deltog. Bakgrunden till Na-
mus film är den terrorattack 
som ägde rum mot West-
gate-gallerian i Nairobi den 
21 september 2013 där 67 
människor omkom och 200 
skadades. I oktober samma 
år kom dokumentären ”Wol-
ves at Westgate” som gav en 
bild av hur de kenyanska sä-
kerhetsstyrkorna misskötte 
sitt uppdrag. Inte länge efter 
att filmen visats i tv deklare-
rade den kenyanska polisen 
att dokumentärfilmarna John 
Allan Namu och Mohammed 

VI VERKAR SÅ 
DET SYNS1

Chris Johnson (t v) och Aida Burnett-Cargill (t h) var två av de erfarna journalister och 
instruktörer som deltog i workshopen om flyktingfrågor i Jordanien. Foto: Urban Hamid



Ali skulle gripas. Parallellt 
presenterades en ny medie-
lag som innebär begräns-
ningar av journalisters frihet. 

Det andra seminariet tog 
upp situationen i Colombia, 
ett land där svenska Report-
rar utan gränser har arbetet 
i mer än tio år. Seminariet 
handlade om hur arbetsvill-
kor och finansieringen av 
medier i Colombia bidrar till 
hot och attacker mot journa-
lister – men också får dem 
att tumma på den journalis-
tiska etiken. På lokal nivå är 
det standard att ägarna till 
colombianska tidningar, ra-
dio- och tv-stationer säljer utrymme till journalister som 
där publicerar nyheter och reportage. Journalisten be-
talar ägarna för utrymmet (en sida i en tidning eller en 
timme i radio) och måste sedan själv sälja in annonser 
för att finansiera verksamheten. En pervers logik har 
utvecklats där reportrar sitter på dubbla stolar och är 
både granskare och annonsraggare och journalistikens 
innehåll blir ett vapen i en utpressningskarusell där både 
lokala politiker och journalister deltar.

Pressfrihetspriset 
Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetspris, som var-
je år delas ut till en person eller grupp som gjort något 
extraordinärt för att sätta fokus på press- och yttrande-
frihet, gavs i år till den japanska organisationen Rimjin-
gang. Gruppen arbetar tillsammans med anonyma kor-
respondenter i Nordkorea och smugglar ut material från 
det hermetiskt slutna landet. 

Priset delades ut i samband med Pressfrihetsdagen i 
början av maj. Seminariet, som också gästades av ex-
perter på Nordkorea, var mycket välbesökt. Tyvärr kun-

de inte grundaren till nätverket, Jiro Ishimaru, komma till 
Stockholm och ta emot priset personligen.

Charlie Hebdo
Terrorattacken mot den franska satirtidningen Charlie 
Hebdo, som utraderade en hel redaktion, chockade 
hela världen. På många platser i världen ordnades stöd-
manifestationer helgen efter attacken. I Sverige gick Re-
portrar utan gränser ihop med organisationen Svenska 
tecknare och arrangerade en manifestation på Sergels 
torg i Stockholm. Polisen uppskattade antalet deltagare 
till runt 3 000 personer, ett extremt högt tal för en snöig 
dag i januari.

Talarlistan var lång och inkluderade de största namnen 
från publicistsverige, såsom Expressens Thomas Matt-
son, Sveriges Radios Björn Löfdahl, Frankrikes ambas-
sadör Jacques Lapouge, Sveriges Tidskrifters Kerstin 
Neld och serietecknaren Nina Hemmingsson. Mediebe-
vakningen var massiv och manifestationen direktsändes 
i två nationella kanaler. 

I kölvattnet av Charlie Hebdo-attacken fördes en intres-
sant principiell diskussion om yttran-
defrihetens gränser i Sverige. Report-
rar utan gränser deltog i den debatten, 
både i traditionella och sociala medier. 

Stor medienärvaro
Reportrar utan gränser har synts flitigt 
i medier under året. Det är tydligt att 
organisationen för varje år får allt dju-
pare respekt från journalister och me-
dier runt om i Sverige på grund av vår 
kunskap och våra insikter. Represen-
tanter för organisationen, främst ord-

Rimjin-gang är ett korrespondentnätverk som startade 2008 och har byggts upp av ja-
panske Jiro Ishimaru. Organisationen har utbildat åtta medborgarjournalister i Nordkorea 
som filmar, tar upp ljud och rapporterar om saker de ser och hör inne i landet. Materialet 
smugglas sedan ut över gränsen till Kina. Korrespondenterna, som arbetar under stort 
hemlighetsmakeri och publicerar under pseudonym, berättar om vanliga människors liv 
i landet. Internationella medier och nyhetsbyråer använder sedan material från Rimjin-
gang och på så sätt sprids nyheterna över världen. 

Förutom att omvärlden får en chans att veta vad som pågår inne i Nordkorea så menar 
Jiro Ishimaru att journalistiken, när den utövas nordkoreanska medborgare själva, stärker 
dem och kan på lång sikt spela roll för en samhällsförändring. Rimjin-gang är politiskt 
obundet och är inte knutet till någon intresseorganisation.

RIMJIN-GANG

Pedro Vaca (t v), verksamhetschef för Reportrar utan gränsers colombianska samar-
betspartner Flip, intervjuas av medier. Foto: Anna Sjögren



förande, har under året medverkat i närmast alla större 
svenska medier i rollen som expert och opinionsbildare. 
Detta blir särskilt tydligt när det handlar om säkerhets-
frågor – eller när något hänt en svensk journalist. 

Organisationens huvudkontor i Paris har producerat 
statistik och rapporter som den svenska sektionen har 
anpassat till svenska förhållanden och dessa har haft 
mycket bra genomslag i media. 

Experter på press- och yttrandefrihet
Organisationen har under året också efterfrågats i allt 
större utsträckning i en expertroll. Värdigt ett speciellt 
omnämnande är den utfrågning om journalisters sä-
kerhet som anordnades av Riksdagens konstitutions-
utskott, som en direkt konsekvens av attacken mot 
Charlie Hebdo. Reportrar utan gränser fick möjlighet att 
under hearingen berätta om utmaningar och säkerhets-
frågor som berör internationella korrespondenter och 
lokala journalister. Vi har också inbjudits till möten med 
Utrikesdepartementet för att ge vår syn på utrikespoliti-
kens inriktning och fokus.

Organisationens stora erfarenhet kring krissituationer, 
såsom kidnappningar eller fängslanden, har gjort att 
Reportrar utan gränser fungerar som rådgivare till re-
daktioner och medier. De kan handla om strategier el-
ler tänk för hur man ska eller bör rapportera – eller inte 
rapportera! – när något händer en journalist och dennes 
liv står på spel. Reportrar utan gränser spelar också en 
roll som en neutral och betrodd tredje-part i samarbetet 
och kontakten mellan anhöriga, arbetsgivare, polis och 
utrikesmyndigheter.

Journalisters säkerhet
I en värld där journalisters roll i konfliktsituationer är hårt 
pressad är vårt säkerhetsarbete viktigare än någonsin. 
Reportrar utan gränser arbetar i synnerhet med frilans-
säkerhet eftersom den yrkesgruppen saknar stöd från 
en hemmaredaktion, med allt vad det innebär. 

Reportrar utan gränser ordnade också under verk-
samhetsåret 2014 en säkerhetskurs tillsammans med 
Medieinstitutet Fojo. Kursen riktar sig speciellt till frilan-
sare och är anpassad speciellt för den yrkesgruppens 
behov. Det är tredje året i rad som Reportrar utan grän-
ser arrangerar ett sådant kurstillfälle. Kursen ger kun-
skaper i personlig krishantering och försöker förbereda 
deltagarna på de utmaningar de kan komma att ställas 
inför på några av världens farligaste platser. Allt ifrån för-
sta-hjälpen till kidnappnings- och flyktsituationer tränas 
med hjälp av erfarna föreläsare. 

Vi fortsätter också vårt direkta stöd till journalister, så-
som utlåning av grundläggande skyddsutrustning och 
förmedling av frilansförsäkningar för konfliktområden. 

Dawit Isaak
Den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak har sut-
tit fängslad i Eritrea, utan rättegång, sedan september 
2001. Reportrar utan gränser har arbetat med hans fall 
i mer än tio år och fallet är ett av våra mest omfattande 
aktiviteter som vänder sig mot allmänhet, svenska myn-
digheter och det internationella samfundet.

Reportrar utan gränser var med vid Afrikanska kommis-
sionen för mänskliga och folkens rättigheter möte i Ang-
ola i april-maj, där vi under året fick observatörsstatus. 

Sergels torg fylldes av nästan 3 000 personer en snöig dag i januari. Manifestationen mot Charlie Hebdo-attacken blev till en folkfest 
för press- och yttrandefrihet. Foto: Åke Ericson



Kommissionen beslöt också 
i somras att helt avvisa Er-
itreas invändningar mot att 
ta ärendet med Dawit vidare. 

I juni anmälde Reportrar utan 
gränsers, tillsammans med 
ett antal jurister, den eritre-
anske presidenten Afewerki, 
och några av hans närmaste 
medarbetare, för brott mot 
mänskligheten och tortyr för 
deras övergrepp mot Dawit 
Isaak. Åklagaren lade efter 
mindre än två veckor ner ut-
redningen eftersom det  är 
”uppenbart att brotten inte 
kan utredas” då Eritrea inte väntas samarbeta. Ärendet 
har överklagats och ligger idag hos Riksåklagaren. Un-
der arbetet med Afrikanska kommissionen har Reportrar 
utan gränser arbetat upp stöd hos flera afrikabaserade 
människorättsgrupper liksom hos Robert F. Kennedy 
Center for Justice and Human Rights. 

Under sommaren 2014 uppmanade Raoul Wallenbergs 
svägerska och brorsdöttrar svenska myndigheter att inte 
begå samma misstag mot Dawit som de upplevde att 
man gjorde i Raoul Wallenberg-fallet, där man inte age-
rade förrän det var försent. 

Reportrar utan gränser har också gett praktisk hjälp till 
FN:s undersökningskommission för Eritrea som besökt 
Sverige i mars 2015. 

Den 18 mars höll Riksdagen en hearing om Dawit – nå-
got Reportrar utan gränser begärde redan för flera år 
sedan. 

Dawitarbetet har lett till flera medieframträdanden både 
i Sveriges Radio och Sveriges Television och ett antal 
debattartiklar i bland annat Dagens Nyheter.

Asylsökande journalister
Reportrar utan gränsers arbete för journalister som flytt 
från sina länder för att söka asyl i Sverige har fortsatt. 
Tillsammans med vårt huvudkontor i Paris utreder vi var-
je fall individuellt och gör en bedömning om Reportrar 
utan gränser ska skriva ett stödbrev till Migrationsverket. 
Genom att använda vårt globala närverk av korrespon-
denter kan vi oberoende verifiera de uppgifter som den 
asylsökande har lämnat. 

Under verksamhetsåret 2014 har vi arbetat med en 
handfull fall, varav det mest medialt uppmärksammade 
var den iranske dokumentärfilmaren Roozbeh Janghor-
ban som flytt från Iran. Fallet är ännu inte avgjort.

Esayas Isaak (t h), bror till Dawit, deltog i AU-konferensen i Luanda. Bara sekunder efter att 
bilden togs fick den eritreanska regeringsrepresentanten Mousa Naib (t v) klart för sig vem 
han just hälsat på. Han vände bryskt på klacken och gick därifrån. Foto: Björn Tunbäck 

Dawit Isaak kom till Sverige 1987 som flykting från självstän-
dighetskriget i Eritrea. Han hamnade i Lerum, försörjde sig 
som städare, och fick svenskt medborgarskap 1992. Isaak 
behöll dock sitt eritreanska medborgarskap och har således 
dubbla medborgarskap. Efter krigets slut återvände Isaak till 
huvudstaden Asmara där han blev delägare i och arbetade 
som journalist på landets första oberoende tidning Setit.

Den 23 september 2001 arresterades Isaak i sitt hem av 
eritreansk polis. Enligt den eritreanska regeringen sitter Isaak 
fängslad för brott mot rikets säkerhet. Han har dock aldrig 
fått en rättegång och inga kontakter tillåts av regimen.

Den senaste kontakten med Dawit Isaak var 2005 då han 
ringde till sin fru för att berätta att han blivit släppt. Glädjen 
blev dock kortlivad då han snabbt fängslades igen. Regimen 
menade att han enbart haft permission. Där slutar spåren.

Reportrar utan gränser arbetar för frigivningen av Dawit Isaak 
under Free Dawit-gruppens paraply. 

Läs mer om arbetet på freedawit.com

DAWIT ISAAK



I mer än tio år har svenska Reportrar utan gränser arbetat med internationella 
projekt för att kunna påverka press- och yttrandefrihetsituationen i världen. Det 
är vårt sätt att arbeta för konkret förändring av riktiga problem som begränsar 
den fria journalistiken. Vi har under året haft projekt finansierade av Forum Syd, 
PostkodLotteriets kulturstiftelse, Svenska institutet och Europeiska Unionen och 
ser en stor möjlighet att utöka antalet projekt under de kommande tiden.

Reportrar utan gränsers arbete sker i några av de länder och regioner i världen 
som har störst problem och utmaningar. Målet är långsiktiga samarbeten med 
klart ägande och hållbarket. 

Arbetet sker synkroniserat med vårt huvudkontor för att säkerställa att organi-
sationen agerar där det finns mest springande behov att möjliggöra samarbeten 
och nå största möjligha effekt.

Jordanien: ”Conflict Re-
porting, Personal and 
Internet security”
Hösten 2014 startade Re-
portrar utan gränser ett pro-
jekt i Jordanien tillsammans 
med Jordan Media Institute, 
JMI, med målet att stödja 
press- och yttrandefrihet i 
landet. Projektets ursprung-
liga målgrupp var en årskull 
masterstudenter vid insti-
tutet. Målet var att öka stu-
denternas kunskaper och 
medvetenhet när det gäller 
personlig säkerhet och in-
ternetsäkerhet. Målgruppen 
utökades sedan till att också 
innefatta en grupp jordanska 
journalister som arbetar med 
samhällsbevakning. Report-
rar utan gränsers uppdrag 
var att, genom en workshop, 
väcka journalisternas intres-
se för rapportering om flyk-
tingsituationen och öka de-

FÖR EN MER 
HÖGLJUDD VÄRLD2

Pressfrihetssituationen i Kenya har försämrats efter terrorattacken 2013. Reportrar utan 
gränser ordnade seminarium med två kenyanska representanter. Foto: Jonas Ahlman



ras kunskaper om juridiska och etiska frågor på detta 
område.

Projektet startade med en tredagars workshop på 
Jordan Media Institute i Amman under hösten 2014. I 
workshoppen medverkade en rad framstående svenska 
journalister som föreläsare och handledare. I november 
2014 höll Reportrar utan gränser en workshop på te-
mat ”Press Coverage of Refugee Affairs” i anslutning 
till en stor nationell konferens om relationen mellan de 
syriska flyktingarnas situation och medierna. Ett 20-tal 
journalister från olika medier, både regeringskontrolle-
rade och oberoende, deltog i tre dagars workshop som 
väckte stort engagemang. Vi besökte bland annat ett 
litet illegalt flyktingläger i Jordandalen, där flera av del-
tagarna mötte syriska krigsflyktingar för första gången i 
sitt liv. Den workshopen har resulterat i flera starka och 
engagerade reportage kring de syriska flyktingarnas si-
tuation.

Nästa steg i projektet är ett studiebesök i Sverige i slu-
tet av mars 2015. I det veckolånga programmet ingår 
en rad studiebesök på olika redaktioner, möte med kul-
turministern och foto- och intervjuworkshops liksom en 
säkerhetsutbildning arrangerad av Försvaret i Karlsborg.

Projektet ”Journalism in Conflict” kommer att avslutas 
under sommaren 2015 med ett ”Bootcamp” i Jordanien, 
där studenterna ska få chansen att möta mediabran-
schens representanter.

Projektet finansieras av PostkodLotteriets kulturstiftelse.

Kenya: “Capacity Building Programme for 
Journalists on Facilitating Freedom of Speech 
and Democratic Participation of Marginalised 
Groups in the Devolution of Kenya.”
Sedan två år tillbaka driver Reportrar utan gränser ett 
projekt för journalister i sammarbete med den lokala or-
ganisationen Development Through Media, DTM. Syftet 
är att öka antalet journalister som bevakar frågor som 
rör den marginaliserade befolkningen i fyra regioner, 
samt att fostra en ny generation av unga journalister i 
Kenya. En fördjupad medierapportering väntas bidra till 
ett ökat medborgardeltagande i det kenyanska samhäl-
lets demokratiska processer och öka genomlysningen 
av underrapporterade ämnen, såsom korruption och 
könsrelaterat våld.

I april 2014 hölls den första workshopen inom ramen för 
projektet i Nairobi. Journalister och representanter från 
civilsamhällsorganisationer deltog. I november 2014 
hölls andra workshopen, också den i den kenyanska hu-
vudstaden. Deltagarna fick då fördjupade kunskaper i 
sociala och mänskliga rättigheter liksom genderfrågor. 
Från Sverige deltog allmänhetens pressombudsman, 
Ola Sigvardsson, och Sus Andersson, grävande journa-
list och digital säkerhetsexpert.

Under 2015 är huvudaktiviteten lanseringen av en 
webbsida, där de artiklar och radio- och tv-inslag som 
projektdeltagarna producerat ska publiceras. Webbsi-
dan sköts och drivs av DTM. I maj 2015 besöker DTM:s 
verksamhetschef, Dommie Yambo-Odotte, Sverige.

Projektet finansieras av Svenska institutet.

Charlie Hebdo-manifestationen gav tillfälle till både upprop och reflektion. Foto: Åke Ericson



Colombia: “Protection of journalists in Colom-
bia and fight against self-censorship.”
I Colombia arbetar Reportrar utan gränser med pressfri-
hetsorganisationen Flip, Fundación para la Libertad de 
Prensa, för att stärka skyddet för hotade journalister och 
arbeta mot landets utbred-
da självcensur. Samarbetet 
har pågått i mer är tio år och 
utveckas hela tiden för att 
adressera nya utmaningar. 

Under 2014 arrangerades 
ett seminarium på temat 
självcensur (”Vencer la auto-
censura para contar la paz”) 
som invigdes av regeringens 
chefsförhandlare vid fred-
samtalen med Farc-geril-
lan. Möten hölls med lokala 
myndigheter för att informera 
om fenomenet självcensur. 
Löpande dokumentation av 
hot och våld mot journalister 
och medier i regionen har 
genomförts. Inom projektet ska en digital säkerhetsapp 
för smarta telefoner tas fram. Fenomenet med självcen-
sur är särskilt påtagligt i Córdoba-regionen, ett av lan-
dets mest våldsamma områden. Flip och Reportrar utan 
gränser arrangerade ett internationellt besök i Córdo-
ba-regionen under en veckas tid i oktober 2014 då en 
rad möten hölls med lokala myndigheter, medier och re-
portrar för att diskutera problematiken kring självcensur. 
En rapport angående situationen i Córdoba har public-
erats utöver de artiklar och inslag som besöket från Flip 
och Reportrar utan gränser genererade i lokala medier.

De samlade erfarenheterna kommer att bearbetas under 
2015 och spridas bland medier, enskilda journalister 
och myndigheter i Córdoba-regionen i Flips andra rap-
port om situationen. Den digitala säkerhetsappen ska 
lanseras under 2015 i samband med en workshop om 
nya digitala utmaningar.

Projektet finansieras av Forum syd.

Turkiet: “Opdime”
Reportrar utan gränser driver tillsammans med den tur-
kiska organisationen Ari Hareketi Toplumsal Katilim ve 
Gelisim Dernegi EU-projektet Opidme. Projektet starta-
de hösten 2014 och löper under ett års tid. Syftet är att 
genom seminarier, internationella möten och skapandet 
av en digital plattform öka medvetenheten hos i första 
hand turkiska medieägare och journalister om vikten av 
objektiv nyhetsrapportering och journalistisk etik.

I november 2014 hölls det första mötet inom ramen 
för projektet. I Istanbul talade Urban Löfqvist, ansvarig 
för Reportrar utan gränsers internationella projekt, om 
pressetik utifrån ett svenskt perspektiv med särskilt fo-
kus på det självreglerande pressetiska systemet.

Under 2015 lanseras en digital plattform för medietik. 
I april besöker turkiska representanter  Stockholm då 
bland annat en presskonferens och workshop kommer 
arrangeras.

Projektet finansieras av Europeiska unionen.

Turkiet: “Monomedia”
Reportrar utan gränser driver tillsammans med Giresun 
Journalists’ Association (GJA) EU-projektet Monome-
dia. Projektet startade hösten 2014 och löper under ett 
års tid. Syftet är att  genom seminarier, internationella 
möten och framtagandet av boken ”Monopolisation of 
Media Ownership As a Challenge In Turkey and the Eu-
ropean Union” bidra till ett mer pluralistiskt medieägan-
de och ett mer diversifierat nyhetsutbud.

Under senhösten 2014 hölls det första mötet inom ra-
men för projektet i staden Giresun vid Svarta havet i 
Turkiet. I Giresun talade Urban Löfqvist från Reportrar 
utan gränsers om mediekoncentration och dess effekter 
på press- och yttrandefriheten på ett internationellt plan 
i allmänhet och om situationen i Sverige i synnerhet. I 
början av mars 2015 i år besökte två representanter från 
GJA Stockholm.

I slutet av april i år besöker GJA återigen Stockholm 
för bland annat planeringsmöten. I september/oktober 
publiceras boken, följt av möten i Stockholm och Gire-
sun.

Projektet finansieras av Europeiska unionen.

Journalisten Magnus Falkehed ger en föreläsning i grundläggande säkerhetsarbete för 
jordanska journaliststudenter vid Jordanian Media Institute. Foto: Jonathan Lundqvist 



Reportrar utan gränser har funnits i Sverige i 20 år men genomgår just nu vår 
största förändring på många år. Situationen för press- och yttrandefrihet är svår 
runt om i världen vilket ställer ökade krav på civilsamhällesorganisationer. Styrel-
sen har beslutat att möta utmaningen med ökade resurser och en större satsning 
på försvaret av en av de absolut mest fundamentala mänskliga rättigheterna.

Organisationen satsar på att expandera genom ansvarsfull tillväxt, både genom 
ökad satsning på insamling och skapandet av en bred finansieringsbas liksom 
genom mer stöd från institutionella givare och internationella projekt.

Reportrar utan gränser ser också fördelar med ett fördjupat samarbete med nä-
ringsliv och privat sektor, dels som sponsorer men också som aktörer med för-
måga att agera och påverka press- och yttrandefriheten i världen.

Växa utan växtvärk
Reportrar utan gränsers 
möjlighet att växa på ett 
ansvarsfullt sätt är mycket 
goda. Den svenska sektio-
nens relation till den interna-
tionella federationen innebär 
att det bara är vår egen ka-
pacitet som sätter gränserna 
för vad vi kan göra. Redan 
idag finns många kampan-
jer och aktiviteter som inte 
vi har resurser att lansera i 
Sverige. 

Det största behovet just nu 
är ökade medel som kan om-
vandlas till tjänster och verk-
samhet. 

Nya medel kan absorberas i 
snabb takt eftersom tjänster 
kan delas och fungera som 
internationella resurser. Det 
är föreningens vilja att bidra 
till verksamheten för den in-
ternationella organisationen 
på grund av skalfördelarna.

EN STOR LITEN
ORGANISATION3

Insamling är ett viktigt fokus för att organisationen ska kunna bedriva verksamhet och 
Reportrar utan gränser har därför investerat i ordentliga system för givarrelationer.



Federationen har också 
många internationella pro-
jekt som enkelt kan skalas 
upp eller utvecklas med nya 
komponenter allt eftersom 
mer medel blir tillgängliga.

Nya lokaler
Under året har Reportrar 
flyttat till nya lokaler i cen-
trala Stockholm, på Kungs-
gatan 62. Flytten var nöd-
vändig för att möjliggöra 
fler kontorsplatser, tillgång 
till konferenslokaler, ökat skalskydd och större flexibi-
litet. Dessutom var de gamla lokalerna problematiska 
ur arbetsmiljösynpunkt. De nya lokalerna tillhandahålls 
som en sponsringsaktivitet från branschorganisationen 
Tidningsutgivarna vilket gör att kostnaderna hålls till ett 
absolut minimum.

Insamling
Reportrar utan gränser är beroende av donationer och 
partnerskap för att kunna arbeta med våra frågor. In-
samlingsarbete är därför ett fokus för organisationen 
och under året har insamlingsprodukterna utvecklats 
och renodlats för att vara enkla att kommunicera och ha 
tydlig koppling till verksamheten.

En betydande enskild gåva under våren 2014 gjorde 
det möjligt för styrelsen att besluta om att satsa peng-
ar i en insamlingstjänst på deltid för att systematisera 
och strukturera insamlingsarbetet, något som länge va-
rit eftersatt och gjort det svårt att planera för långsiktig 
verksamhet. 

Tjänsten tillsattes under hösten 2014 och var, i ett första 
steg, inriktad på att ansöka om ett 90-konto för organi-
sationen och bli medlemmar i Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd, FRII. Vidare är målet att kunna bygga en 
långsiktig och hållbar insamlingsbas baserade på må-
natliga privata gåvor i kombination med andra former av 
givande och partnerskap.

Idag stöds Reportrar utan gränser av ca 2 000 pri-
vatpersoner och ett drygt dussin företag. Under 2014 
uppgick insamlade medel till drygt 2 miljoner kronor och 
målsättningen är att kraftigt öka både insamlade medel 
och antalet givare de närmaste åren genom en extra in-
samlingssatsning mot framför allt allmänheten. Under 
2015 räknar vi med att ha en omsättning på cirka 4 mil-
joner kronor. 

Reportrar utan gränser har gjort investeringar i insam-
lingssystem för att enklare följa upp våra givare och bli 

bättre på att kommunicera med dem på en regelbunden 
basis.

Tack vare de strukturella satsningarna ligger vi nu i 
startgroparna för ett mer strategiskt insamlingsarbete. 
En professionell fundraiser anställdes hösten 2014 och 
de analyser, strategier, processkartläggningar, budget-
ar och insamlingsplaner som då togs fram har från och 
med januari 2015 satts i verket. Nu genomförs regel-
bundet rekrytering av nya givare och fortsatt insamling 
mot befintliga givare.

Partnerskap
Förutom gåvor från privatpersoner och institutionella 
medel har Reportrar utan gränser under året haft dryga 
dussinet företag som bidragit till vår verksamhet. Vi om-
paketerade vårt erbjudande för företag med ambitionen 
att göra samarbeterna tydligare och göra det möjligt för 
företagen själva att visa upp att de stödjer det fria ordet. 
Vi kallar det för att företag blir Yttrandefrihetsvänner, vil-
ket innebär att de får rätt att visa upp en speciell logotyp 
på sina webbsidor. Bland våra företag märks Bahnhof, 
Svenska Dagbladet, Retriever och flertalet andra redak-
tioner och tidningshus.

Reportrar utan gränser arbetar också med icke-mone-
tära gåvor, alltså samarbeten där organisationen istället 
för pengar mottar någon annan form av stöd. Under året 
har vi bland annat haft mycket konstruktiva samarbeten 
med rekryteringsfirman Hammer & Hanborg och med 
branschorganisationen Tidningsutgivarna.

Monismanienpriset
Reportrar utan gränser fick under året ta emot 2014-års 
Monismanienpris på 75 000 kronor. Priset instiftades 
av Kenne Fant år 1975 till minne av Torgny Segerstedt 
d.ä. Priset delas ut, av Göteborgs nation i Uppsala, till 
organisationer och personer som gjort stora insatser för 
försvar av åsiktsfrihet. Det är en stor ära för organisatio-
nen att ta emot priset.

Nils Horner hedras på Pressfrihetsdagen av Lars Gunnar Erlandson, tidigare kollega till 
Horner, tillika styrelseledamot i Reportrar utan gränser. Foto: Martin Edström 



Reportrar utan gränser uppdaterar och publicerar 
varje år vårt globala pressfrihetsindex. Resultatet i 
den senaste uppdateringen är nedslående. Förut-
sättningarna att fritt och öppet föra debatt i världen 
går ner. Även Sverige får sämre betyg – men klättrar 
ändå i listan. Bäst i världen är Finland.

Pressfrihetsindexet är ett referensverktyg som betygsät-
ter länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, 
självcensur, yttrande- och presslagstiftning liksom hot 
mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av press-
frihetssituationen både i enskilda länder och i världen i 
stort.

Sett till hela världens sammanlagda betyg så har press- 
och yttrandefrihet haft ett svårt år. Antalet övergrepp har 
ökat med åtta procent sedan året innan. Sverige åter-
finns på en femteplats, upp fem placeringar från förra 
året. Men den svenska förbättringen betyder inte att 
landet blivit bättre. Sverige har i själva verket ett sämre 
betyg i Reportrar utan gränsers index än förra året.

Europa är den region i världen som klarar sig bäst. Men 
även här finns orosmoln, enligt Reportrar utan gränser. 
Jämfört med andra regioner föll Europa mest. Anled-
ningen ska vara att vissa länder haft avsevärda problem 
under året – problem som EU-systemet har visat sig 
oförmöget att kontrollera.

Mellanöstern och Nordafrika är den värsta regionen 
i världen för press- och yttrandefrihet. Många länder 
där är helt kontrollerade av icke-statliga aktörer såsom 
terrorgrupper och gerillor. Resultatet är i det närmaste 
svarta hål för all form av journalistik.

Längst ner på botten av listan finns också Nordkorea, 
varifrån nyheter sällan ens slipper ut, liksom Eritrea, 
där den svenska tidningsredaktören Dawit Isaak sitter 
fängslad sedan över tretton år.

Omöjliga arbetsförhållanden
Årets sammanställning visar att morden på journalister 
är mer systematiska och brutalare än tidigare år, även 
om de blivit något färre. Det svåra kriget i Syrien är fort-
farande den farligaste platsen i världen för journalister 
och är ett typexempel på hur konflikter påverkar journa-
listiken. Brutala och utstuderade mord, såsom dem på 
de amerikanska journalisterna Foley och Sotloff, är helt 
nya företeelser.

Utvecklingen märks även i Sverige. I mars 2014 mörda-
des Nils Horner på öppen gata i Afghanistan, där han 
befann sig för att rapportera för Sveriges Radios räk-
ning. Det viktiga demokratiska ögonblick som Horner 
skulle rapportera om var ett kritiskt för utvecklingen i ett 
land som präglats av konflikter i decennier.

PRESSFRIHETSINDEX 2015

CÔTE
D’IVOIRE

FREEDOM OF THE PRESS WORLDWIDE IN 2014



Reportrar utan gränser är en av världens mest an-
sedda yttrandefrihetsorganisationer med korre-
spondenter i 150 länder. Reportrar utan gränser 
har permanenta kontor i Stockholm, Paris, Berlin, 
Bryssel, Genève, Helsingfors, Madrid, Rom, Tunis, 
Washington DC och Wien.

Mandatet
Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. 
Trots det har hälften av världens befolkning inte rätt att 
säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Reportrar utan 
gränser arbetar för att ändra detta. 

Tystade medier sätter inte bara allas rätt till en fri och 
oberoende nyhetsförmedling ur spel, utan också demo-
kratin. Om det inte var för yttrande- och tryckfrihet, hur 
skulle vi då någonsin kunna kämpa för kvinnors rättig-
heter? Hur skulle vi kunna exponera korrupta politiker? 
Hur skulle vi kunna bevaka att ingen blir dömd på falska 
grunder? När strålkastarljuset faller på dem som torte-
rar, svindlar eller missbrukar sin makt så ökar trycket. 
När allt syns går det inte att gömma sig. Då kan vi för-
ändra världen. 

I Sverige
Reportrar utan gränser har funnits i Sverige sedan 1994. 
Redan nio år tidigare, 1985, skapades den franska mo-
derorganisationen, Reporters sans frontières. Idag har 
vi kontor i 10 länder runt om i världen. Utöver detta har 
Reportrar utan gränser korrespondenter i mer än 150 
länder. Vi är en av de främsta auktoriteterna i världen för 
frågor kring yttrande- och pressfrihet i världen – tack 
vare vår långa historia och vårt stora nätverk.

Artikel 19
Reportrar utan gränsers arbete tar sin utgångspunkt 
artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Där kan man läsa: 

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.
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