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passar.  I samma ögonblick som journalisten blir aktivist 
legitimeras kritiken om partiskhet.

Kvar blir en journalistik som har svårt att hävda neutrali-
tet och objektivitet. Kvar blir också en publik som tvingas 
välja sida i den ideologiska kapprustning som bidrar till 
polariseringen av det offentliga samtalet. När det själv-
spelande pianot är igång går takten bara snabbare och 
snabbare.

Jag är övertygad om att svaret på kritik mot journalistik är 
mer journalistisk. Och bättre journalistik.

Med dessa rader vill jag tacka för sex år som ordförande 
för Reportrar utan gränser i Sverige. Den här gången 
menar jag det. (Jag skrev samma sak förra året – men 
då blev det ändå ett år till!) 

Det har varit ett privilegium att få arbeta med förening-
ens oerhört kompetenta styrelse och Reportrar utan 
gränsers stora internationella nätverk för att försöka fin-
na lösningar på några av samtidens största problem.

Fortfarande är det inte helt utrett vad som egentligen 
hände den där dagen på det saudiska konsulatet i Istan-
bul. Vad vi vet är att journalisten och regimkritikern Jamal 
Khashoggi skulle uträtta ett konsulärt ärende, men väl  
inne i byggnaden blev han istället mördad av represen-
tanter för ett av de mest repressiva länderna i världen. 

De mest vämjeliga detaljerna kring mordet på Khashog-
gi riskerar att bli en distraktion från den mest relevan-
ta lärdomen: vissa regimer skyr inga medel för att tysta 
journalister. Ofta kommer de dessutom undan med det. 

I konfliktområden, speciellt på lite avstånd, är det lätt att 
se mönster. Den objektiva journalisten har fått konkur-
rens av digitala direktkanaler till en global publik. Lockel-
sen att prata direkt med sin publik blir stor. Istället för att 
behöva journalistens penna för att få internationellt stöd 
för sina syften så sprider grupper sitt budskap – sin pro-
paganda! – genom egna kanaler. Journalisten betraktas 
som en besvärlig murvel som ställer de kritiska frågor 
som man inte vill få. Reportern blir någon som det är 
frestande att tysta. Och tysta kan man på många sätt.

Det är långt ifrån alla övergepp mot journalistier som 
lämnar blodspår – på sätt och vis är det nog de mer 
diskreta övertrampen vi ska vara särskilt på vår vakt mot.  
De syns inte lika tydligt och konsekvenserna riskerar att 
överraska oss. Självcensur är svårt att mäta eftersom 
det ofta sker omedvetet.

Precis samma mekanism och utveckling syn vi i vår egen 
del av världen – fast i en lite mildare, och kanske lite mer 
subtil, variant. Även i Europa och USA ser vi hur journa-
listiken blir ifrågasatt. Hot är vanligt förekommande.

I grunden syns samma fenomen: politiker adresserar 
sina åhörare direkt och rundar effektivt både ansvarsut-
krävande, kritik och ordentlig genomlysning. Journalister 
blir måltavlor för smädelser och misstänkliggörande. 

En del av lösningen kan vara närmare att finna, vid sidan 
av självklara ökade krav på journalisters säkerhet från 
FN, bättre polisiära utredningar samt fällande domar. 
Journalistiken får inte falla i fällan att överge de egna 
idealen för att bli en spegelbild av sin motståndare – där 
motiv är viktigare än metod. 

För tyvärr tycks inte längre bara aktivister ta efter journa-
lister – journalister tycks också ta efter aktivister. Oftast 
med goda intentionener även om resultatet blir en jour-
nalistik som berövats sin nyfikenhet och uppriktiga vilja 
att skildra världen såsom den är. Istället ämnar den för-
ändra världen i den riktning som journalisten själv tycker 
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Styrelse och valberedning samlade för planeringsdag, hösten 2018. Foto: Sanna Sjöswärd



Reportrar utan gränser har under året arrangerat flertalet aktiviteter som riktat 
sig mot en bred allmänhet eller speciellt intresserade. Under det senaste verk-
samhetsåret har föreningen 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. 
Organisationens genomslag är mycket stort och förekommer som en självklar 
röst i diskussionen om press- och yttrandefrihetsfrågor i Sverige.

Viktigare seminarier
Den 3 maj, på Pressfri-
hetens dag, arrangerade 
Reportrar utan gränser ett 
seminarium om situationen 
för journalistik i och om Sy-
rien, med anledning av årets 
pressfrihetspristagare, Lina 
Chawaf, som också fanns 
på plats och höll en föreläs-
ning. 

I panelen satt Jonathan 
Lundqvist, ordförande i Re-
portrar utan gränser;  Bitte 
Hammargren, redaktör för 
tidningen Utrikesmagasinet 
och chef för Utrikespolitiska 
institutets Mellanöstern- och 
Nordafrikaprogram;  Paul 
Hansen, mångfaldigt pris-
belönt fotograf; och Katja 
Magnusson, fd Mellanös-
ternkorrespondent på Sve-
riges Radio. Moderator var 
Nathalie Besèr.

VI VERKAR
SÅ ATT DET SYNS1

Panel på MR-dagarna om pressfrihet. Fr. v. Marika Griehsel, Jonas Nordling, Ginna Lind-
berg och Reportar utan gränsers Lars Gunnar Erlandson. Foto: Jenny Wiik



Lina Chawaf är en syrisk journalist som leder Radio Rozana, en radiostation som sänder 
från Frankrike och Turkiet och som fyller en ovärdelig funktion med att rapportera från 
Syrien. Ambitionen är att kunna leverera riktig journalistik, fri från propaganda eller på-
verkan från någon av de krigförande sidorna. Rapporteringen inifrån Syrien står lokala 
korrespondenter för. Men korrespondenterna har  blivit färre allt eftersom pressen har 
ökat.. 2015 handlade det om ett 70-tal. Idag är knappt hälften kvar. 

När revolutionen startade i Syrien 2011 vägrade Lina Chawaf bli en del av regimens 
propagandamaskin. Då fick både hon och hennes familj utstå hat och hot vilket ledde 
till att de tvingades lämna landet och flyttade då till Kanada. Familjen bor kvar i Kanada 
medan Lina växelvis bor i Frankrike och Turkiet.

PRESSFRIHETSPRISET:
LINA CHAWAF

Almedalsveckan
Tack vare sponsring från Re-
portrar utan gränsers mång-
åriga partner Arkitektkopia, 
som kunde stå för mycket 
centralt placerad lokal och 
annan infrastruktur, var Re-
portrar utan gränser väl-
representerat under årets 
politikervecka i Visby. Fören-
ingen arrangerade tre egna 
seminarier som blev mycket 
välbesökta. 

Seminariet ”Är journalister i 
Europa öppet villebråd?” var 
ett samtal om den försäm-
rade pressfriheten i Euro-
pa. Det senaste året har två 
journalister i Europa dödats för att de utfört sitt arbete. 
Retoriken från politiker i somliga länder är inte bara kon-
frontativ utan rent uppviglande. Medverkande var Ceci-
lia Hansson, journalist och författare; Morgan Olofsson, 
riksdagskandidat (L); Gabriel Byström, journalist och 
författare på Sveriges Radio.

Seminariet ”Vem bestämmer över den digitala offent-
ligheten?” diskuterade att journalister fängslas eller till 
och med dödas för att de granskar och exponerar mak-
ten. De stora nätjättarna, som Google och Facebook, 
är nyckelspelare i den globala informationsförmedling-
en. Medverkande var Sara Övreby, samhällspolitisk 
chef, Google Sverige; Malin Crona, frilansjournalist; 
Maria Holmström Mellberg, Forum för dataskydd; och 
Jonathan Lundqvist ordförande, Reportrar utan gränser.

Seminariet ”Varför dödas journalister? Går det att vända 
utvecklingen?” tog sin utgångspunkt i den dystra sta-
tistiken. I Syrien dödades 12 journalister under 2017. 
Mexiko, där det inte råder öppen väpnad konflikt, är 
världens näst dödligaste land för reportrar. I Afghanis-

tan dödades nio journalister i en riktad självmordsattack 
på senvåren 2018. I panelen satt Stefan Åsberg korre-
spondent, SVT; Anna Ek, pressekreterare, Svenska Af-
ghanistankommittén; och Martin Schibbye, chefredak-
tör, Blank Spot Project.

De tre seminarierna modererades av frilansjournalisten 
Nathalie Besèr.

På Almedalen fick också Reportrar utan gränser möj-
lighet att vara organisationspartner på ett av PR-byrån 
Primes legendariska rosemingel under veckan. Tillfället 
gav oss möjlighet att möta en – för oss – något mer 
ovanlig publik från näringslivet. 

För tillfället hade vi tagit fram speciella give-aways som 
väckte stor uppmärksamhet och uppskattning.

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 yttrandefri-
het, tilldelades i år den syriska journalisten Lina Chawaf 
som idag lever i exil i Tyskland. Pristagaren kunde själv 

delta i prisutdelningen och höll en 
uppskattad föreläsning. Prisceremo-
nin ägde rum på den Internationella 
pressfrihetsdagen, den 3 maj 2017, 
på Kungliga myntkabinettet.

Föreläsningar
Under året har Reportrar utan grän-
ser varit flitigt anlitade som föreläsare 
för offentlig sektor och utlandsmyn-
digheter, privat näringsliv, skolor och 
skolledare. Föreläsningarna anordnas 
dels efter enskilda förfrågningar men 

Almedalen ger bra möjligheter till spontana och informella möten. Reportrar utan gränser var 
organisationspartner på en av pr-byrån Primes rosémingelaftnar.



också som del av större externa satsningar. Föreningen 
föreläser också för företagspartners och dess inbjudna.

Föreläsningarna har varit av allmän karaktär för att sätta 
fokus på press- och yttrandefrihetssituationen runt om i 
världen. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade 
och föreningen försöker prissätta dem så att privat nä-
ringsliv subventionerar aktörer som inte kan betala lika 
mycket – eller inte alls.

Medienärvaro
Reportrar utan gränser har synts flitigt i medier under 
året. Representanter för organisationen, främst ordfö-
rande, har under året medverkat i närmast alla större 
svenska medier i rollen som expert och opinionsbildare.  

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. 

De största händelserna, sett till medialt intresse, har va-
rit lanseringen av det uppdaterade Pressfrihetsindexet. 
Det resulterade i täckning i samtliga av de stora medie-
kanalerna.

Mordet på den saudiska journalisten Jamal Khashoggi 
var också en stor mediehändelse under året som gav 
stor uppmärksamhet och möjlighet till att diskutera 
mediesituationen både i Saudiarabien, Turkiet och hotet 
mot journalister i världen i stort. 

Experter på press- och yttrandefrihet
Reportrar utan gränser har även under 2018 funnit oss 

återkommande inbjudna för att dela med oss av vår kun-
skap till aktörer med närliggande intressen. Vi har bland 
annat inbjudits till möten med Utrikesdepartementet för 
att ge vår syn på utrikespolitikens inriktning och fokus, 
men också till svenska utlandsmyndigheter som agerar i 
känsliga områden, liksom till myndigheter i Sverige med 
intresse för frågorna. 

Organisationens stora erfarenhet kring krissituationer, 
såsom kidnappningar eller fängslanden, har gjort att Re-
portrar utan gränser fungerar som rådgivare till redaktio-
ner och medier. Reportrar utan gränser spelar också en 
roll som en neutral och betrodd tredje-part i samarbetet 
och kontakten mellan anhöriga, arbetsgivare, polis och 
utrikesmyndigheter.

Påverkansarbete
Reportrar utan gränsers internationella kampanj att till-
sätta en Specialrepresentant i FN med uppgift att över-
vaka efterlevnaden av journalistskydd i enighet med 
internationella konventioner har fortsatt under året. Sve-
riges regering var tidiga med att stötta förslaget och har 
arbetat vidare med frågan. 

IDC och JTI
Reportrar utan gränser har, på initiativ från huvudkonto-
ret, också startat en kampanj för att tillsätta en Informa-
tion and Democracy Commission (IDC) med uppdrag 
att stärka demokrati och journalistik i en tid då även 
demokratiska länder har problem. Målet är att kodifiera 
och anpassa rättigheter och skyldigheter i en tid med 
snabba teknologiska omvälvningar som har påverkat 

Paneldiskussion på Almedalen om de digitala plattformarnas funktion och ansvar. Fr höger, Jonathan Lundqvist, ordförande Reportrar 
utan gränser; Malin Crona, frilansjournalist; Sara Övreby, Google; Maria Holmström Mellberg, Forum för dataskydd. 



fundamentala samhälleliga 

strukturer.

Som en del av det större 
arbetet med IDC tar också 
Journalism Trust Initiative 
(JTI) sikte på att adressera 
konkreta problem med publi-
kens minskande förtroende 
för medier. Genom ett stan-
dardiserat system föreslås 
medier certifiera sig och ar-
beta med transparens och 
självsanering. Reportrar utan 
gränser har skickat repre-
sentanter för svensk media 
till överläggningarna i Paris 
och hoppas att arbetet ska 
fortsätta under nästkomman-
de år. 

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. 

Vi fortsätter också vårt direkta stöd till journalister, så-
som utlåning av grundläggande skyddsutrustning och 
förmedling av frilansförsäkringar för konfliktområden. In-
tresset för detta har varit något lägre än tidigare år. 

Dawit Isaak
Efter flera års arbete blev den engelsk-franska översätt-
ningen av Dawits texter klar. Texterna kom ut på svenska 
2010. Översättarna har fått ersättning tack vare bidrag 
från Svenska Akademien och Kalityfonden. Den eng-
elsk-franska pocketboken Hope/Espoir trycktes i en 
mindre upplaga och lades fram vid Unesco:s internatio-
nella möte på pressfrihetsdagen 3 maj. 

Tillsammans med Aaron Berhane, Dawit Isaaks tidigare 
chef och en av grundarna av tidningen Setit där Dawir 
arbetade, Arnaud Froger som är afrikaansvarig vid hu-
vudkontoret samt tillsammans med professor Victor 
Dankwa, från den FN-kommission som granskat läget 
för mänskliga rättigheter i Eritrea, lanserades översätt-
ningen vid en presskonferens. 

Tack vare stöd från huvudkontoret i Paris, och efter en 
inbjudan av Eritrean Law Society, deltog Björn Tunbäck 
också i en paneldiskussion vid FN:s Råd för mänskli-
ga rättigheters möte i juni för att redogöra för Reportrar 
utan gränsers mångåriga juridiska arbete för Dawit Isaak 

vilket har skett i nära samarbete med juristerna Jesús 
Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau. 

Tunbäck bjöds också in som huvudtalare vid Andra 
strategiska konferensen om Eritrea arrangerad av PEN 
Austria i Wien i november. Där samlades flera eritrean-
ska exilorganisationer och internationella människorätts-
grupper. Även de ville höra om Reportrar utan gränsers 
strategiska och juridiska arbete för Dawit Isaak, bland 
annat inom ramen för Afrikanska kommissionen för 
mänskliga och folkens rättigheter (ACHPR). 

Under vintern 2018 lämnade Eritrea in sin första någon-
sin rapport till ACHPR. Reportrar utan gränser, som har 
observatörsstatus vid Kommissionen, skickade en skrift-
lig kommentar med kritik mot Eritreas påståenden om 
att det råder pressfrihet i landet när i själva verket alla 
oberoende medier är förbjuda sedan 2001 och ett stort 
antal journalister har fängslats sedan dess.

Eritrea granskades under 2018 också av Rådet för 
mänskliga rättigheter i Geneve i deras återkomman-
de Universal Periodic Review-process. Reportrar utan 
gränser skickade in en rapport med faktaunderlag för 
den granskningen i samarbete med huvudkontoret i Pa-
ris under hösten.

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 nätverk av korrespon-
denter kan vi oberoende verifiera de uppgifter som den 
asylsökande har lämnat. 

. 

Reportrar utan gränser har turnerat runt på journalistutbildningarna och föreläst om 
säekrhetsfrågor. Här talar vice ordförande Urban Hamid på Södertörns Högskola.



I  snart femton 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. 

Reportrar utan gränsers arbete sker vanligtvis i de länder och regioner i värl-
den som har störst problem och utmaningar, men vi riktar också blickarna mot 
Sverige där vi arbetar i projektform med externa medel för att informerera om 
pressfrihet och journalistikens betydelse.

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 möjliga effekt. Målet är långsiktiga samarbeten med tydligt ägan-
de och hållbarhet. 

Colombia: “Protection 
of journalists in Colom-
bia and fight against 
self-censorship.”
Reportrar utan gränser har 
sedan många år ett nära 
samarbete med pressfrihets-
organisationen FLIP i Co-
lombia. 

Från att under de första åren 
ha fokuserat på att byg-
ga upp FLIP:s kapacitet att 
skydda hotade journalister, 
har vi under senare år arbetat 
med metoder för att minska 
användningen av självcensur 
på landets redaktioner. 

Självcensuren gör det svårt 
för journalister att fritt välja 
bland ämnen och rapporte-
ringen blir lidande eftersom 
våld, hot om våld eller andra 
repressalier gör att debatten 
avstannar innan den ens hin-
ner börja.

FÖR EN MER
HÖGLJUDD VÄRLD2

Aaron Berhane (t h), som var Dawit Isaaks chef på tidningen Setit, står tillsammans med 
Mackay Anim-Appiah (t v) från PEN Ghana i Reportrar utan gränsers monter i Ghana. 



Förutom hot från väpnade grupper och organiserad 
brottslighet är systemet med hur medier, framför allt 
på lokal nivå, finansieras en del av problematiken. Lo-
kala politiker och myndighetspersoner använder fonder 
avsedda för medier för att antingen köpa journalisters 
tystnad eller straffa kritiska röster genom indraget stöd.

FLIP har granskat hur dessa fonder använts och under 
året lanserat en webbsida där alla kontrakt med medi-
er från myndigheter redovisas och kunnat visa att flera 
borgmästare köpt sig PR i lokala medier. FLIP:s avslö-
janden har följts upp både i lokal och nationella medier 
och fått medieägarorganisationen att bjuda in FLIP till en 
diskussion om hur systemet kan reformeras och göras 
mer transparent.

I april kidnappades tre journalister från Ecuador i gräns-
området mellan Ecuador och Colombia av en colombi-
ansk kriminell grupp och FLIP engagerades för att för-
söka förhandla fram deras frigivning. Men journalisterna 
mördades och FLIP har under året fungerat som famil-
jernas juridiska ombud och drivit fallet i det interameri-
kanska rättssystemet. Våldet mot reportrar och medier 
ökade markant under året  FLIP registrerade fler fall än 
på 15 år enligt organisationens årsrapport. 

I oktober arrangerade Reportrar utan gränser och FLIP, 
tillsammans med danska IMS, en internationell konfe-
rens om situationen i landet där andra internationella 
pressfrihetsorganisationer verksamma i Colombia bjöds 
in för en gemensam analys och för att ta fram en strategi 
för hur vi kan samordna våra insatser kommande år. 

Konferensens deltagare hade också ett möte med de 

ledande ambassaderna/biståndsgivarna för att presen-
tera den gemensamma strategin och bjuda in till koordi-
nerade insatser.

Forum Syd finansierar projektet.

Sverige: Informationsprojekt, del 1: Föreläsning-
ar på högskolor
Reportrar utan gränser anordnade utbildningsdagar till-
sammans med fem av de svenska utbildningsinstitutio-
ner som arrangerar journalistutbildningar, både universi-
tet och folkhögskolor.

Reportrar utan gränser har under många år arbetat till-
sammans med landets journalistutbildningar på olika 
sätt och har goda relationer till många utbildningsinsti-
tutioner. 

Reportrar utan gränser ger journaliststudenterna prak-
tiska erfarenheter som komplement till utbildningens 
”ordinarie” innehåll. Vi har, genom vårt stora internatio-
nella kontaktnät, ofta dagsfärska bilder av situationen i 
världen. 

Forum Syd finansierar. 2018 var det första året av ett 
tvåårigt projekt.

Sverige: Informationsprojekt, del 2: Förhörsup-
plevelse
Att arbeta som journalist i riskområden är kräver stora 
förberedelser för att vara beredd på de krav och på-
frestningar som det innebär. Polis, säkerhetstjänster och 
militär använder försöker ofta förhöra journalister i ett 
försök att få dem att lämna ifrån sig känslig information.

Genom att använda Google Streetview kunde Reportrar utan gränser “återpublicera” yttranden i miljöer där de är förbjudna. Här 
kritik mot Erdogan mitt i Istanbul. Kampanjen tog fram tillsammans med Åkestam och Holst och fick ett massivt genomslag. 



I detta ambulerande projekt 
försöker vi illustrera denna 
utsatta situation genom att 
skapa en fiktiv hotsituation 
liknande den som journalis-
ter kan hamna i – det kan 
göras i form av ett ”förhör-
scentrum” där intresserade 
deltagare en och en kan tas 
in för hotfullt och fientligt 
hållna förhör.

Som förhörsledare anlitar 
vi professionella säkerhets-
konsulter, som ofta har arbe-
tat inom försvaret eller säkerhetspolisen. 

Vårt mål är att på olika sätt höja medvetenheten om jour-
nalisternas viktiga roll för att upprätthålla demokratin, lik-
som de många svårigheter – somliga dödliga! – som 
journalister utsätter sig för.

Under året har förhörsupplevelsen besökt Bokmässan 
i Göteborg och MR-dagarna i Stockholm och har fått 
mycket bra respons från besökare.

Forum Syd finansierar. 2018 var det första året av ett 
tvåårigt projekt.

Sverige: Kollega till Kollega
För skrivande personer, såsom journalister, kan lands-
flykt eller ett nytt hemland innebära stora möjligheter 
men också en allvarlig begränsning av deras yttrandefri-
het om de inte får tillgång till rätt kontakter, information 
och strategier för att verka i Sverige. För de som tidigare 
har varit utsatta för censur kan det här leda till ett nytt 
hinder för att nå ut.

Projektets huvudmål är att utarbeta en metod för att 
stärka de inflyttade skribenternas möjlighet att fortsät-
ta utöva sitt yrke under nya förutsättningar. Genom ett 
årslångt pilotprojekt ska Reportrar utan gränser tillsam-
mans med våra partnerorganisationer Svenska PEN, 
Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN ta 
reda på vilka former av stöd som efterfrågas av dessa 
skribenter.

Pilotprojektet ska genomföra en kartläggning och akti-
viteter i samarbete med tre regioner – Västra Götaland, 
Jönköping och Uppsala som redan arbetar med liknan-
de frågor genom ICORN och projektet Konsten att Del-
ta. Med detta som grund kan vi skapa ett mer långsiktigt 
program som omfattar fler orter i landet och erbjuder 
relevanta stödåtgärder för ett större antal inflyttade jour-
nalister och författare i Sverige.

Projektet finansieras av Postkodstiftelsen.

Fr v, Bitte Hammargren, Paul Hansen och Katja Magnussion samtalar på Pressfrihetsdagen 
om situationen för journalister Mellanöstern. Modererade gjorde Nathalie Besèr.

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



Reportrar utan gränser har funnits i Sverige i 25 år och står inför betydande 
utmaningar. Situationen för press- och yttrandefrihet är svår runt om i världen 
vilket ställer ökade krav på civilsamhällesorganisationer. Styrelsen har beslutat 
att möta utmaningen med ökade resurser och en större satsning på försvaret av 
en av de absolut mest fundamentala mänskliga rättigheterna.

Organisationen måste inför 2019 fokusera på att öka insamlingsvolymerna för 
att kunna bedriva verksamhet. Reportrar utan gränser måste erbjuda tydligare 
alternativ till privatpersoner för att inspirera till stöd.

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.

Utmaningen att växa
Reportrar utan gränsers 
möjlighet att växa på ett 
ansvarsfullt sätt är objek-
tivt sett mycket goda. Den 
svenska sektionens relation 
till den internationella fede-
rationen innebär att det bara 
är föreningens egen kapa-
citet som sätter gränserna. 
Redan idag finns många 
kampanjer och aktiviteter 
som vi inte har resurser att 
lansera i Sverige. 

Nya medel skulle kunna ab-
sorberas i snabb takt efter-
som tjänster kan delas och 
fungera som internationella 
resurser. 

Det är föreningens uttalade 
vilja att bidra till verksam-
heten för den internationella 
organisationen. Federatio-
nen har också många inter-
nationella projekt som enkelt 
kan skalas upp eller utveck-

EN STOR LITEN
ORGANISATION3

Reportrar utan gränsers Björn Tunbäck pratar på Bok- och biblioteksmässan om Dawit 
Isaaks bok. Boken har översatts till svenska, engelska, franska och (snart) tyska.



las med nya komponenter 
allt eftersom mer medel blir 
tillgängliga.

Även detta år är insamlings-
arbetet inte tillräckligt och 
har inte motsvarat styrelsens 
ambitioner när det kommer 
till privatgivande. Föreningen 
upplever att det är enkelt att 
hitta medel till specifika pro-
jekt, såsom säkerhetsutbild-
ningar eller utbildningsma-
terial. Det är mycket svårare 
med finansiering av kärn-
verksamheten, alltså de egna aktiviteterna, bestående 
exempelvis av asylstöd, opinionsbildning och medienär-
varo – och dessutom administration och medlems- och 
givarvård ovanpå det. 

Tidigare år har vi investerat i strukturer och har idag bra 
förutsättningar att hantera insamling. Vi är en 90-kon-
toorganisation. 

Reportrar utan gränser måste ha en insamlingsportfölj 
med stor riskspridning, bred bas och så hög förutsäg-
barhet som möjligt. Föreningen kommer att fokusera på 
att rekrytera månadsgivare då det är en gåvoform som 
verkar passa många och dessutom ger ett stabilt kassa-
flöde in i organisationen.

Partnerskap
Förutom gåvor från privatpersoner och institutionella 
medel har Reportrar utan gränser under året haft dry-
ga dussinet företag som bidragit till vår verksamhet. Vi 
har arbetat med vårt erbjudande för att göra samarbe-
tena 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, vilket innebär 
att de får rätt att visa upp en speciell logotyp på sina 
webbsidor. Stödjande företag rapporteras löpande på 
föreningens webbsida.

Reportrar utan gränser arbetar också med icke-mone-
tära gåvor, alltså samarbeten där organisationen istället 
för pengar mottar någon annan form av stöd. Arkitekt-
kopia sponsrade exempelvis Reportrar utan gränsers 
verksamhet på politikerveckan i Almedalen under verk-
samhetsåret. Våra lokaler i centrala Stockholm är en 
sponsring från branschorganisationen Tidningsutgivar-
na.

Framgångsrika kampanjer
Ett annat samarbete som har varit mycket framgångsrikt 
är med reklambyrån Åkestam och Holst. Tillsammans 

med deras kreatörer har Reportrar utan gränser tagit 
fram två kampanjer under året.

Den första, ”Billboards Beyond Borders”, där retusche-
rade stortavlor placerades ut i Google Streetview. När 
platserna sedan ”besöktes” visade stortavlorna bud-
skap som var förbjudna i respektive land. Kampanjen 
har fått mycket beröm och har bland annat vunnit en 
Hundrawattare i Sveriges Annonsörers stora tävling 
med samma namn, vinnit två guld i Epica Awards, blivit 
vald till månadens kampanj i två kategorier av tidningen 
Resumé, varit nominerad i reklamtävlingen i Cannes och 
till Guldnyckeln. Uppmärksamheten, i form av PR-värde 
har också varit oöverträffat stort.

Den andra kampanjen som gjordes i samarbete med 
Åkestam och Holst var en print-annons som hade pre-
miär i Dagens Nyheter under mellandagarna 2018 och 
som primärt uppmärksammade statistiken över fängsla-
de journalister. Annonsen har sedan haft flera införan-
den i både riks- och lokalpress i Sverige.

Per Anger-priset
Reportrar utan gränser är nomineringsorganisation för 
Forum för levande historias Per Anger-pris. Priset är 
svenska regeringens utmärkelse för arbete för mänsk-
liga rättigheter och innebär att Reportrar utan gränser 
varje år nominerar en pristagare och deltar i kampanjen 
för att uppmärksamma vinnaren.

Större stiftelsegåvor
Reportrar utan gränser mottog 2018 ett större verksam-
hetsbidrag från Anderstiftelsen. Bidraget har gjort det 
möjlighet för föreningen att fokusera extra på spridning-
en av rapporter och intensifiera föreläsningsverksamhet 
och andra utåtriktade aktiviteter.

Föreningen mottog också större stöd från Elsa och Har-
ry Gabrielssons Stiftelse, samt från Sätila Foundation.

För att få en inblick i journalisters svåra vardag bjuder vi in att testa hur det känns att försö-
ka hålla en hemlighet under ett förhör. Den ambulerande upplevelsen här på MR-dagarna.



Reportrar utan gränser uppdaterar och publicerar 
varje år vårt globala pressfrihetsindex. Resultaten 
är nedslående. Pressfrihetsindexet synliggör hur 
attackerna på pressfriheten har intensifierats under 
det gångna året. Ideologiska strömningar, regering-
ar och privata intressen gör gemensam sak för att 
tysta det fria ordet.

Pressfrihetsindexet, numera ett standardverk som an-
vänds runt hela världen för att snabbt få en uppfattning 
om situationen i ett land, rankar 180 länder efter hur 
pressfriheten mår. Bäst i världen är Norge som tog över 
förstaplatsen från Finland. Världens värsta länder för 
journalister är fortfarande Nordkorea och Eritrea. Sve-
rige återfinns på en hedrande andraplats, en uppgång 
med sex platser sedan föregående år.

Det hot- och hatfyllda klimatet mot journalister märks 
tydligt i årets uppdatering av Reportrar utan gränsers 
Pressfrihetsindex. Sammanställningen, som mäter 
pressfrihetssituationen i 180 länder, visar att öppen 
fientlighet mot journalister inte längre är begränsat till 
auktoritära länder och dikaturer, såsom Turkiet (ner 2 
placeringar till plats 157) och Egypten (plats 161) där 
journalister regelmässigt anklagas för att terror och där 
alla som inte är lojala med regimen fängslas godtyckligt.

Fler och fler demokratiskt valda ledare ser inte längre 
media som en av grundbultarna i ett demokratiskt sam-
hälle utan som en politisk motståndare som de öppet 
föraktar och hånar. I USA, världens kanske viktigaste 
och mäktigaste demokrati, faller återigen i Pressfrihets-
indexet, den här gången två positioner ner till plats 45. 
President Trump finner inspiration hos Josef Stalin och 
kallar medierna för ”folkets fiender”.

Europa, som tidigare alltid varit en bastion för press-
frihet, är den världsdel där utvecklingen går snabbast 
nedåt, jämfört med andra regioner i världen. Fyra av 
de fem länder som tappar mest i årets ranking ligger i 
världsdelen.

Om Pressfrihetsindexet
Reportrar utan gränser har publicerat sitt pressfrihets-
index årligen sedan 2002. Idag fungerar det som ett 
viktigt verktyg för att förstå och analysera världen och 
används flitigt av akademiker, politiker och journalister. 
Indexet baseras på kriterier såsom pluralism, oberoen-
de, lagstiftning och journalisters säkerhet. 180 länder 
omfattas av analysen. Uppgifterna till indexet lämnas av 
experter från hela världen och omfattar förutom kvalitati-
va utlåtanden också kvantitativa data, såsom data kring 
mord, fängslanden och våld mot journalister.

PRESSFRIHETSINDEX 2018

www.rsf.org
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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. 

Vårt arbete 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 i 
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.

OM REPORTRAR UTAN GRÄNSER

Utsnitt av den annons som har gått i flera svenska dagstidningar för att uppmärksamma situationen för fängslade journaliter. Annon-
sen togs fram i samarbete med reklambyrån Åkestam och Holst som bidrar pro-bono till Reportrar utan gränser.


