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2015 hade knappt hunnit börja när militanta isla-
mister tog sig in på satirtidningen Charlie Heb-
dos lokaler i centrala Paris. På bara några mi-
nuter utraderade de en hel redaktion och gjorde 
att ett europeiskt land, för första gången sedan 
Reportrar utan gränser börja-
de mäta, blev ett av de död-
ligaste för journalister. I hela 
världen, inklusive Sverige, 
startade en debatt om yttran-
defrihetens gräser.

En slentrianmässig inställning till 
yttrandefrihet är mycket farlig. 
Om vi själva inte är villiga att stå 
upp för våra principer så kan vi 
inte bli förvånade när de tas ifrån 
oss. De inskränkningar vi är villiga 
att göra idag – givetvis för den 
goda sakens skull – kommer att 
bita oss i svansen imorgon. 

Vi behöver påminnas om varför 
yttrandefriheten är värd att för-
svara; vi behöver påminnas om 
varför yttrandefrihet är så viktigt att vi ska kräva mer av 
det istället för mindre.

Yttrandefriheten är aldrig maktens verktyg. Etablisse-
manget har alltid mest att förlora på att få sin ställning 
ifrågasatt. Yttrandefriheten är en rättighet som inte be-
hövs för människor som tycker ”rätt”. Det är en rättighet 
för dem som tycker ”fel”. I alla samhällen, inklusive de 
mest repressiva länderna i världen, finns en ”yttrandefri-
het” för det som är accepterat och okontroversiellt.

Måttet på hur väl en fungerande yttrandefrihet är, är hur 
vi behandlar dem som faller utanför mittfåran: provoka-
törerna, de politiskt extrema, satirikerna, de annorlunda, 
de jobbiga och de envisa. Det är lika sant i Kina, Iran och 
Eritrea som i Sverige. 

Försvaret för yttrandefriheten börjar i oss själva. För det 
räcker inte med att reservera sig rätten att säga vad man 
vill. Det följer också ett ansvar att respektera andras rätt 
att göra detsamma. Att låta någon åtnjuta sin yttrande-
frihet betyder däremot inte att man måste ta allt som 
sägs på allvar, eller att vi okritiskt måste svälja varenda 
dumhet. Tvärt om, yttrandefriheten kommer med en plikt 
att kritiskt granska, bemöta och debattera. Svaret på 
vidriga yttranden bör vara fler yttranden – inte färre.

Alla de goda värden som vi idag tar för självklara började 
som en ohygglig provokation som skar rakt igenom upp-
fattningen om det som är acceptabelt. Oavsett om vi ser 
till styggelsen i att hävda att jorden inte är universums 
centrum, till kvinnors frigörelse, slaveriets avskaffande 

eller homosexuellas rättigheter så är yttrandefrihet nyck-
eln till att ens kunna diskutera frågorna.

Vi måste känna trygghet i att yttrandefrihet är den bästa 
garanten vi har för att goda idéer ska vinna över dåliga – 
liksom finna vila i förvissningen om att inget samhälle har 
gått under på grund av för mycket yttrandefrihet.

Reportrar utan gränsers arbete är viktigare än någonsin 
och vi kommer att fortsätta att arbeta för att principen 
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 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. 
Organisationen genomslag är mycket stort och förekommer som en självklar 
röst i diskussionen om press- och yttrandefrihetsfrågor i Sverige.

Seminarier 
I samband med utdelning-
en av Reportrar utan grän-
sers pressfrihetspris, 3 maj 
2015, hölls en paneldebatt 
om de pågående akuta kon-
flikterna i arabvärlden med 
fokus på förhållandena i 
Saudiarabien, Jemen, Irak 
och Syrien. Deltagare var 
mellanösternkännaren Bitte 
Hammargren, den jemenitis-
ke bloggaren Afrah Nasser 
och Ginna Linberg, utrikes-
chef på Sveriges Radio.

Under hösten 2015 anord-
nades två seminarietillfäl-
len för att uppmärksamma 
situationen i Turkiet. Efter 
otaliga övergrepp, i form av 
attacker, övertagande och 
arresteringar, från den tur-
kiska regimen har press- och 
yttrandefrihetssituationen 
gått från dålig till katastrofal 
under 2015. Seminarierna 
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På Pressfrihetens dag, den 3 maj, arrangerades ett seminarium för att diskutera utman-
ingarna i Mellanöstern. Foto: Martin Edström



gästades av turkiska talare, 
från Reportrar utan gränsers 
partnerorganisation, liksom 
av namnkunniga svenska 
experter på landet. I pane-
len hördes bland andra före 
detta radiochefen Kerstin 
Brunnberg, SvD:s kulturchef 
Anders Q Björkman och den 
turkiske bloggare Gürkan 
Özturan.

Almedalsveckan
Reportrar utan gränser 
fanns representerade på 
Almedalsveckan 2015. För-
eningen gjorde ingen egen 
kampanj, men var inbjudna 
som talare och experter i flertalet evenemang. Särskilt 
fokus var på Charlie Hebdo och framtidens satir som 
uppmärksammandes i ett mycket välbesökt seminarium 
med titeln ”Satir efter Charlie Hebdo” arrangerat av Re-
portrar utan gränser och Tidningsutgivarna. 

Även den mycket negativa utvecklingen i Ryssland upp-
märksammandes i Almedalen.

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 saudiska bloggaren Raif Badawi. 
Prisceremonin ägde rum på den Internationella pressfri-
hetsdagen, den 3 maj 2015, tyvärr utan att pristagaren 
själv kunde närvara. Badawi sitter fängslad i Saudiara-
bien sedan 2012, anklagad för att ha hädat mot islam 
genom att verka för förändring av det saudiska systemet. 

Raif Badawis hustru tog emot priset å sin mans vägnar 
och fanns med på videolänk från Kanada, dit hon tving-
ats fly på grund av hot.

Föreläsningar
Under året har Reportrar utan gränser varit flitigt anlita-
de som föreläsare för offentlig sektor, privat näringsliv 
och skolor och skolledare. Föreläsningarna anordnades 
dels efter enskilda förfrågningar men också under större 
satsningar, såsom det Sida-finansierade projektet Den 
globala skolan. Föreläsningarna har varit av allmän ka-
raktär för att sätta fokus på press- och yttrandefrihetssi-
tuationen runt om i världen.

Charlie Hebdo
Terrorattacken mot Charlie Hebdo, som utraderade en 
hel redaktion på bara några få minuter, skakade Europa 
i sina grundvalar. Händelsen ledde till en massiv debatt, 
där Reportrar utan gränser var en av de mest drivande 
parterna. Samtidigt var vi också kritiska till att många av 
de världsledare, som stod axel mot axel i solidaritetsde-
monstrationer, själva kränker press- och yttrandefrihet 
på hemmaplan. 

Reportrar utan gränser ordnade, tillsammans med 
Svenska Tecknare, en manifestation på Sergels torg 

bara dagar efter attentatet. 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 Mattson, 
Sveriges Radios Björn Löfdahl, Frank-
rikes ambassadör Jacques Lapouge 
och serietecknaren Nina Hemmings-
son. Mediebevakningen var massiv 
och manifestationen direktsändes i två 
nationella tv-kanaler.

Raif Badawi (f. 1984) är en saudiarabisk bloggare och dissident. Badawi arresterades 
2012, anklagad för att ha ”förolämpat islam genom elektroniska kanaler” och blev ställd 
inför rätta på flera åtalspunkter, inklusive för att ha lämnat islam. 2014 fastställdes hans 
straff till tio års fängelse och 1 000 piskrapp. Badawi fick motta de första 50 piskrap-
pen den 9 januari 2015. Den bottenlöst grymma behandlingen väckte stor internationell 
uppmärksamhet och människorättsorganisationer, världsledare och opinionsbildare från 
hela världen fördömde den saudiska regimens agerande. De kvarvarande 950 piskrap-
pen, som ska delas ut 50 åt gången i 20 veckor, har inte verkställts utan datumet flyttas 
hela tiden fram. 

Reportrar utan gränser kommer att fortsätta att bevaka Raif Badawi och hoppas på hans 
snara frigivning. Raif Badawis fru och familj har tagit tillflykt till Kanada på grund av hot.

RAIF BADAWI

Raif Badawi, saudisk bloggare och dissident, mottog Reportrar utan gränsers pressfri-
hetspris 2015. Badawi sitter fängslad sedan 2015. Foto: Privat/Wikimedia



Föreningen stöttade också översättningen av Charlie 
Hebdo till svenska som lanserades under Bokmässan i 
Göteborg, hösten 2015. Översättningen gjordes ideellt 
och överskottet av försäljningen går till Reportrar utan 
gränsers insamling till förmån för offren till attacken och 
till de dödades familjer. 

Stor medienärvaro
Reportrar utan gränser har synts flitigt i medier under 
året. Det är tydligt att organisationen för varje år får allt 
djupare respekt från journalister och medier runt om i 
Sverige på grund av vår kunskap och våra insikter. Re-
presentanter för organisationen, främst ordförande, har 
under året medverkat i närmast alla större svenska me-
dier i rollen som expert och opinionsbildare. Detta blir 
särskilt tydligt när det handlar om säkerhetsfrågor – 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 förberedde en större bidrags-
ansökan till Postkodlotteriets kulturstiftelse med särskilt 
fokus på frilansares säkerhetssituation. Precis i slutet av 
verksamhetsårets godkändes ansökan och arbetet ska 
påbörjas under 2016. Projektet omfattar avancerad för-
sta hjälpenutbildning, tekniska stödsystem vid händelse 
av hot under fältvistelse, vidareutbildning av redaktions-
chefer, överlevnadskurs och en seminarieserie.

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

Charlie Hebdo är en tidning som många har en åsikt om, men som få har läst. När tidningen skulle överättas till svenska begåvades 
den med en notapparat för att icke-franska läsare ska förstå sammanhangen. Foto: Reportrar utan gränser



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. 

Arbetet för Dawit Isaak, Seyoum Tsehaye och de andra 
fängslade journalisterna i Eritrea har fortsatt under året.

25 mars 2015 kom Riksåklagarens (RÅ) beslut om 
polisanmälan för brott mot mänskligheten mot Eritreas 
president och några av hans närmaste i Dawit Isaaks 
fall. Anmälan gjordes av de jurister som företräder Dawit  
Isaak sommaren 2014. Tyvärr beslöt RÅ efter konsul-
tationer med UD att inte inleda någon förundersökning 
eftersom det kunde göra det svårare att förhandla loss 
Dawit Isaak. Samtidigt slog RÅ fast att det finns an-
ledning att misstänka brott mot mänskligheten i Dawit 
Isaaks fall, att brotten skulle kunna utredas i Sverige 
samt att ansvaret ligger hos landets högsta ledning.

RÅ:s slutsatser återfinns i uttalandet under vårens möte 
i Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter.

Där deltog vi också i en panel om bristen på yttrande-
frihet i Eritrea tillsammans med Kommissionens speci-
alrapportör för yttrandefrihet, FN:s Råds för mänskliga 
rättigheter specialrapportör för Eritrea och chefen för 
Centret för mänskliga rättigheter vid Universitetet i Pre-
toria.

Under sommaren slog också Rådets undersöknings-
kommission för Eritrea fast att landets ledning troligen 
gör sig skyldig just till brott mot mänskligheten.

Även vid Afrikanska kommissionens höstmöte deltog vi 

i en panel om journalisters och MR-aktivisters utsatt-
het vid val anordnad av East and Horn of Africa Human 
Rights Defenders. Uttalandet inför kommissionen un-
der själva sessionen innehöll budskap både från Dawit 
Isaaks och Seyoum Tsehayes döttrar i Europa. 

Kommissionens juridiska arbete med Dawit Isaaks rätts-
fall fortsätter.

Under hösten knöt Reportrar utan gränser också kon-
takt med andra pressfrihetsorganisationer i Kenya och 
Uganda. Vi skrev skrev en gemensam debattartikel om 
Eritrea och Dawit Isaak i Africa Review tillsammans med 
Article 19, CPJ och Kenya Correspondents Association.

Arbetet med att översätta Dawit Isaaks texter till engel-
ska inleddes under hösten. Det skedde efter besök hos 
det eritreanska exilförlaget Africa World Press/Red Sea 
Press i USA. Arbetet med att hitta en fransk översättare 
pågår fortfarande.

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. 

I ett av fallen, den iranske dokumentärfilmaren Roozbeh 
Janghorban, söktes medial uppmärksamhet. Efter en 
massiv kampanj med fantastisk uppslutning från natio-
nella och lokala medier berättades hur han flytt Iran efter 
att ha lagt ut filmer på Youtube. I slutet av 2015 medde-
landes att Janghorban fick uppehållstillstånd.

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 den 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 hållbarhet. 

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.

Jordanien: ”Journalists 
for Freedom of Speech 
and Freedom of the 
Press”
Hösten 2015 avslutades ett 
årslångt projekt i samarbete 
med Jordan Media Institu-
te, JMI, i Amman, Jordanien. 
Målgruppen var inlednings-
vis en av JMI:s masterklas-
ser, men den utvidgades un-
der året till att omfatta även 
jordanska journalister och 
nyutexaminerade journalist-
studenter. 

I december 2014 tillkom 
med kort varsel en ny pro-
grampunkt: ett seminarium 
för jordanska journalister i 
samband med en konferens 
kring flyktingfrågan i Jorda-
nien. Under tre dagar disku-
terade ett 20-tal deltagare 
frågor på temat ”Journalists 
as the Last Line of Defen-
se for Refugees Rights”. 

FÖR EN MER
HÖGLJUDD VÄRLD2

Reportrar utan gränser anordnade en filmworkshop i Jordanien om det armenska folk-
mordet –en del av en större satsning på journalistik i landet Foto: Yasar Durra/JMI



En utflykt till ett illegalt flyktingläger i Jordandalen in-
gick också i programmet, som leddes av Urban Hamid, 
Aida Burnett-Cargill och den kanadensiske journalisten 
Christopher Johnson.

Nästa moment var ett veckolångt studiebesök i Sverige 
i mars 2015, där 20 studenter och två lärare från JMI 
deltog. Halva gruppen deltog under tre dagar i en spe-
cialdesignad säkerhetskurs vid Försvarets Överlevnads-
skola i Karlshamn, vilket blev mycket lyckat och uppskat-
tat. Gruppens andra halva hade ett omfattade program 
med studiebesök på olika redaktioner och möten med 
bland andra kulturministern och pressombudsmannen.

Under sommaren 2015 höll JMI en så kallad bootcamp 
för nyutexaminerade journalister i Jordanien. En rad väl-
kända personer från mediavärlden delade med sig av 
tips och erfarenheter, vilket uppskattades starkt av de 
40 deltagarna.

En journalistutbildning i Jordanien består normalt enbart 
av teori, utan några inslag av praktik, vilket innebär att de 
flesta studenter lämnar universitetet utan kunskap om 
yrkets förutsättningar och villkor.

Projektets sista punkt var en fyradagars filmworkshop 
under hösten 2015 med dokumentärfilmaren Suzanne 
Khardalian, som bland annat visade och berättade om 
sin film ”Grandma’s Tattoos” om det armeniska folkmor-
det. 

Totalt under året nådde projektet ut till omkring 100 
unga journalister och studenter i Jordanien.

Svenska PostkodLotteriets kulturstiftelse finaniserade.

Egypten: “Women in Focus during the Egyp-
tian Electoral Process”
Under 2015 hade Reportrar utan gränser ett journa-
listprojekt i Kairo, Egypten, i samarbete med kvinnotid-
skriften Masreiat. Syftet var att utbilda Masreiats med-
arbetare, ett 20-tal unga journalister, flertalet kvinnor, i 
valbevakning och -rapportering.

Deltagarna fick under ett par workshops i maj träning i 
att rapportera objektivt och genderbalanserat om den 
egyptiska valprocessen med fokus på kvinnofrågor och 
kvinnliga kandidater i parlamentsvalet. Deltagarna fick 
lära sig arbeta inte bara med text utan också foto och vi-
deo, och sedan publicera resultaten på Masreiats web-
sida under projektets gång. Eftersom parlamentsvalet 
blev uppskjutet till oktober beslöt utbildningsledaren 
Nafisa Elsabagh att hålla en endags repetitionskurs 
efter sommaren. Då inbjöds även andra journalister att 
delta och ett 30-tal antogs. 

Projektet blev mycket väl mottaget och uppskattat av 
deltagarna. Det resulterade i sammanlagt över 100 pu-
blicerade foton av kvinnor i olika situationer, 25 profiler 
av kvinnliga parlamentskandidater och 40 nyhetsrap-
porter på temat kvinnor och val. Masreiats webbupplaga 
ökade påtagligt under valperioden, från cirka 200 000 
unika besökare/månad till över 250 000. Ett annat re-
sultat är att Masreiat fick nya kameror och datorer för 
sin verksamhet – inköp av denna utrustning ingick i pro-
jektplanen.

Svenska Institutet finansierade.

Reportrar utan gränser uppmärksamade pressfriheten i Turkiet vid flertalet tillfällen under året. “En mörk dag för pressfriheten” är rubrik-
en på Cumhuriyet dagen efter att tidningens chefredaktör Can Dündar arresterats. Foto:Tomas Thorén



Kenya: “Capacity Build-
ing Programme for 
Journalists on Facilitat-
ing Freedom of Speech 
and Democratic Partic-
ipation of Marginalised 
Groups in the Devolu-
tion of Kenya.”
I samarbete med den Keny-
anska civilsamhällesorga-
nisationen Development 
Through Media, DTM, har 
svenska Reportrar utan 
gränser drivit ett projekt för att utbilda en ny generation 
av unga journalister i Kenya. Projektet startade i mars 
2014 och avslutades i december 2015.

Under 2015 skulle verksamhetschefen Dommie Yam-
bo-Odotte och ordförande Lawrence Orowe från DTM 
ha besökt Sverige, men detta ställdes in på grund av 
den allt tuffare situationen i Kenya med restriktioner för 
media och journalister samt hot från regeringen om in-
drag av registreringsbevis för över 900 ideella organi-
sationer. Istället lades den sista aktiviteten till Nairobi 
och journalisterna i projektet fick arbeta med att bevaka 
situationen för media och producera artiklar, radio- och 
tv-inslag om utvecklingen. Under 2015 lanserades ock-
så DTM:s nya hemsida som fungerar som plattform för 
det material journalisterna producerar. Björn Tunbäck, 
styrelseledamot för Reportrar utan gränser gjorde ett 
besök hos DTM i oktober för att stärka relationen mellan 
våra två organisationer. 

Projektet finansierades av Svenska institutet.

Colombia: “Protection of journalists in Colom-
bia and fight against self-censorship.”
Under året fortsatte samarbetet med pressfrihetsorga-
nisationen FLIP i Colombia. Målet var att öka medveten-
heten kring temat självcensur hos utsatta journalister, 
utveckla en app för mobiltelefoner som kan användas 
för att lokalisera och följa reportrar i fält samt bidra med 
förslag till reglering av statens finansiering av medier.

FLIP och Reportrar utan gränser arrangerade också en 
konferens om de frågor som rör medierna som finns 
med på agendan för förhandlingarna mellan Colombias 
regering och vänstergerillan FARC. Efter konferensen 
ombads FLIP ta fram ett underlag till förhandlingarna 
rörande två av frågorna på agendan.

FLIP dokumenterade totalt 147 attacker på medier/
journalister och två reportrar mördades vilket gjorde att 
2015 bröt en femårig trend av minskat våld mot medi-
erna i landet. 

Turkiet: “Opdime”
Reportrar utan gränser inledde ett projekt med den tur-
kiska organisationen Ari Hareketi Toplumsal Katilim Ge-
lisim Dernegi den 1 januari 2015, med ett års projekttid.

Inom projektet hölls en rad möten på temat medieetik, 
samt skapandet av en digital platform för diskussioner 
och utbyte. Eftersom det var ett samarbete mellan Tur-
kiet och Reportra utan gränser arrangerades aktiviteter 
både i Istanbul och Sverige. 

Reportrar utan gränsers projektledare Urban Löfqvist 
deltog som internationell mediaexpert i början av pro-
jektet, men ersattes senare av Urban Hamid. En av de 
viktigaste komponenterna för OPDIME var de semina-
rier som hölls för att diskutera dessa frågor, två stycken 
i Istanbul och lika många i Sverige. Mot bakgrund av 
den rådande situation för journalister i Turkiet, kom de 
två seminarier som Reportrar utan gränser arrangerade 
i Stockholm att handla om bristen på press- och tryck-
frihet i Turkiet.

Projektet finansierades av Europeiska Unionen.

Turkiet: “Monomedia”
Reportrar utan gränser driver tillsammans med Giresun 
Journalists’ Association (GJA) EU-projektet Monome-
dia. Projektet startade hösten 2014 och avslutades vid 
årsskiftet 2015. Syftet var, att genom seminarier, inter-
nationella möten och framtagandet av boken ”Monopo-
lisation of Media Ownership As a Challenge In Turkey 
and the European Union” bidra till ett mer pluralistiskt 
medieägande och ett mer diversifierat nyhetsutbud.

I november 2015 deltog Reportrar utan gränser i det 
sista seminariet i Giresun. Vi inledningstalade och för-
dömde den turkiska statens fängslande av runt 30 tur-
kiska journalister. Senare på kvällen intervjuades Re-
portrar utan gränsers representant i ett lokalt tv-program 
om sin syn på situationen för journalister i Turkiet.

Projektet finansierades av Europeiska Unionen.

Reportrar utan gränsers arbete i Jordanien gav uppmärksamhet i landet. Här får deltagare 
berätta om vad de har varit med om i jordanisk tv. Foto: JMI 



Reportrar utan gränser har funnits i Sverige i 20 år men genomgår den största 
förändringen på många år. 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 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 vi 
inte 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

Björn Tunbäck, från Reportrar utan gränser, deltog i Afrikanska kommissionens möte 
för att lyfta situationen i Eritrea och be om stöd för Dawit Isaak. Foto: Björn Tunbäck 



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
I januari 2015 flyttade or-
ganisationen sitt kansli, från 
IMS/Stockholms Universi-
tet vid Garnisonen, till mer 
ändamålsenliga lokaler på 
Kungsgatan. Flytten gav 
möjlighet till fler kontorsplatser och förbättrade arbets-
miljön på kansliet. Dessutom finns bättre skalskydd och 
möjlighet att hålla styrelsemöten, liksom mindre semina-
rier, direkt i våra kontorslokaler, vilket ökar flexibiliteten 
och sparar utgifter.

Lokalen sponsras av Tidningsutgivarna och de enda 
kostnader föreningen tar är för kontorsservice och för-
brukningsvaror. Samarbetet med Tidningsutgivarna har 
också många andra synergieffekter, inte minst då det 
finns beröringspunkter mellan många av dem som delar 
lokal. 

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. 

Under 2015 kom Reportrar utan gränser igång med in-
samlingsverksamheten på allvar. En professionell fund-
raiser hade anställts i slutet av 2014, i början på 2015 
fick vi 90-konton och strax därefter påbörjades en mer 
intensifierad och regelbunden insamling. Det är numera 
möligt att stödja verksamheten som månadsgivare via 
autogiro och på hemsidan finns nya formulär för att bli 
medlem eller ge en gåva via kortbetalning.

Reportrar utan gränser stöddes under året av närma-
re 2 000 givare, medlemmar, företag stiftelser & fon-
der, som tillsammans bidrog med cirka 750 tkr i gåvor 
och medlemsavgifter. Tillsammans med periodiserade 

insamlade medel i form av projektbidrag från Postkod-
Lotteriets Kulturstiftelse och delar av den stora gåvan 
från Björn Ulvaeus, så uppgick totalt insamlade medel 
till cirka 2 000 tkr.

Fortfarande är insamlingsvolymen en ständig utmaning. 
Reportrar utan gränser kommer att fokusera på detta 
område under 2016 för att kunna bedriva än bredare 
verksamhet. 

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. 

Våra turkiska gäster diskuterar den mycket svåra pressfrihetssituationen i landet på ett 
välbesökt seminarium i föreningens lokaler. Foto: Reportrar utan gränser



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 fjorton 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 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



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i REPORTRAR UTAN GRÄNSER - SVERIGE, org.nr 802400-
5418

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för REPORTRAR
UTAN GRÄNSER - SVERIGE för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för REPORTRAR UTAN GRÄNSER
- SVERIGE för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uddevalla den 16 mars 2015

Kjetil Gardshol

Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

A
llm

änt om
 verksam

heten

Reportrar utan gränser är en ideell förening. Föreningen arbetar för press- och yttrandefrihet. 
M

andatet som
 definierar föreningens verksam

het innebär att Reportrar utan gränser arbetar för att: 

1)
sam

la in och sprida inform
ation om

 brott m
ot press- och yttrandefrihet runt om

 i världen.
2)

protestera direkt till statsledningar och regeringar som
 kränker yttrande- och pressfriheten. 

3)
stödja journalister som

 har fängslats eller på annat sätt trakasseras på grund av sin 
yrkesutövning. 

4)
vidareutbilda journalister från utsatta om

råden.
5)

stödja förföljda journalister som
 söker asyl i Sverige.

Reportrar utan gränser har, under verksam
hetsåret 2015, arbetat inom

 de tre huvudsakliga utåtriktade 
verksam

hetsom
råden: opinionsbildning; internationella projekt, och; assistans. U

töver detta sker ett 
ansenligt arbete insam

lingsarbete för att säkerställa ekonom
iska resurser till föreningens kassa.

V
äsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har under 2015 haft ett fokus på att bredda insam
lingsbasen och arbeta m

er strukturerat 
m

ed privat givande. D
et har dels inneburit kostnader för personal och kanaler, sam

t intäkter från 
insam

lingsaktiviteterna. 

Föreningen har också drivit ett antal internationella projekt m
ed institutionell finansiering från Forum

 
Syd, Europeiska U

nionen, Svenska institutet och PostkodLotteriets K
ulturstiftelse. Till vissa av dessa 

projekt har föreningen skjutit till egna m
edel.

Ett avtal på 2,2 m
iljoner slöts i slutet på 2015 m

ed Postkodlotteriets K
ulturstiftelse, angående ett 

större program
 m

ot frilansjournalisters säkerhet. Program
m

et löper 1 januari 2016 till 31 decem
ber 

2016.

Ekonom
isk översikt

Föreningens resultatutveckling är positiv. Ö
kningen av intäkter kom

m
er från en satsning på ökad 

insam
ling och sam

t ökade projektbidrag för de under året pågående projekt. Insam
lingskostnaderna 

har ökat som
 ett resultat av insam

lingssatsningen och projektkostnaderna har ökat då flera projekt 
haft sin huvudverksam

het under 2015.

Reportrar utan gränser har tre intäktsström
m

ar: privata gåvor, företagsgåvor och institutionella m
edel. 

Intäkterna från institutionella m
edel täcker bara i undantagsfall verksam

hetsutgifter, utan är istället 
ofta öronm

ärkta m
ot ett speciellt projekt eller ändam

ål. Intäkter från företag och privatpersoner är 
inte öronm

ärkta utan går till Reportrar utan gränsers allm
änna verksam

het. 

U
nder 2015 fick Reportrar utan gränser institutionella m

edel från Svenska Institutet, Europeiska 
unionen, Forum

 Syd och Postkodlotteriets K
ulturstiftelse. D

essa var öronm
ärkta för projekt. A

llm
änt 
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verksam
hetsstöd utgick från Stieg Larsson-stiftelsen.

Företag som
 stödjer organisationen redovisas löpande på Reportrar utan gränsers w

ebb.

Föreningen har inte erhållit några större gåvor där givaren är känd. 

15-12-31
14-12-31

13-12-31
A

llm
änna förutsättningar

A
ntal m

edlem
m

ar
398

-
-

M
edelantal anställda

2
1

1

Intäkts och kostnadsanalys (kr)
V

erksam
hetens intäkter

2 925 296
3 415 333

1 044 726
V

erksam
hetens kostnader

3 675 660
2 409 174

1 217 312

Å
rets resultat

-750 364
1 006 159

-172 635

Ekonom
isk ställning

Eget kapital
368 175

1 118 538
112 380

Soliditet
 %

20,1
59,2

30,7

Finansiella instrum
ent

Reportrar utan gränser har som
 policy att insam

lade m
edel skall förvaltas på bankkonton som

 
om

fattas av den statliga insättningsgarantin, eller placeringar m
ed liknande sa?kerhet (ur Reportrar 

utan gränsers insam
lingspolicy).

M
edlem

m
ar

Reportrar utan gränser har ett relativt stabilt m
edlem

sunderlag, bestående av två kategorier 
m

edlem
m

ar: ordinarie m
edlem

m
ar och studerandem

edlem
m

ar. D
en sistnäm

nda kategorin har en 
reducerad m

edlem
savgift.

M
edlem

m
arna kom

m
er från hela Sverige och bjuds in till sem

inarier och liknande evenem
ang. 

Förutom
 enstaka utskick sker m

edlem
skom

m
unikation genom

 elektroniska kanaler. 

Reportrar utan gränser är beroende av ideellt arbete för att kunna bedriva verksam
het. D

et m
esta av 

föreningens verksam
het sker på helt ideell basis, internationella projekt extern finansiering 

undantaget. D
et ideella arbetet om

fattar styrelsearbete, evenem
ang, påverkansarbete, intervjuer, 

artiklar, asylhjälp och adm
inistration.
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Förvaltning

Styrelsen har under året bestått av tolv ordinarie ledam
öter och tre suppleanter. Styrelsearbetet är helt 

ideellt. D
et vidare styrelsearbetet sker spontant efter intresse, kunskap och m

öjlighet. Föreningen 
förfogar bara över ett m

ycket litet antal anställda och m
ycket av verksam

heten är därför beroende av 
insatser från styrelsem

edlem
m

ar.

U
töver styrelsen arbetar Reportrar utan gränser också m

ed volontärt engagem
ang vid aktiviteter, 

såsom
 sem

inarier. Ersättning till föreläsare eller deltagare i sem
inarier ges m

ycket sparsam
t, förutom

 
för upplupna kostnader såsom

 resor. 

Ingen ersättning har betalats ut till ordföranden eller andra individer i styrelse/ledning för deras 
förvaltning av föreningen.

Styrelsen, inklusive suppleanter, bestod vid balansdagen av 8 m
än och 6 kvinnor. 

V
alberedningen består av tre personer.

Reportrar utan gränsers kansli ligger på K
ungsgatan 62 där främ

st vår insam
lingsansvariga finns 

placerad. H
är sker också visst ideella arbete. K

ansliet nås på telefonnum
m

er 072-308 05 23.

Ö
vrig inform

ation

Föreningen förfogar över två 90-konton: 90 04 49-0 och 90 04 51-6

Föreningens w
ebbaddress är: reportrarutangranser.se

Reportrar utan gränsers ordförande har också en plats i K
ality-fondens styrelse.

A
nställda

Reportrar utan gränser hade vid ingången av 2015 två tjänster, en projekthandläggare på 0,8/FTE och 
en insam

lare på 0,2/FTE. Projekthandläggaren avslutade sin anställning i septem
ber 2015 och har 

ännu inte ersatts av en ny person.

Föreningen är inte ansluten till kollektivavtal, m
en följer SJF:s avtal. 

100 procent av föreningens 0,2 heltidsanställda var, vid balansdagen, m
än.

Fram
tida utveckling

Reportrar utan gränser förväntar sig att m
edlem

ssiffrorna står sig ungefär oförändrade under 
verksam

hetsåret 2016. V
i kom

m
er att arbeta för att insam

lingen ska öka, både bland företag och 
privatpersoner. 

Ett avtal på 2,2 m
iljoner slöts i slutet på 2015 m

ed Postkodlotteriets K
ulturstiftelse, angående ett 
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större program
 m

ot frilansjournalisters säkerhet. Program
m

et löper 1 januari 2016 till 31 dec 2016. V
i 

avser att söka flera projekt m
ed institutionell finansiering, förutsatt att vi har de personella resurserna 

att driva projekten. 

U
nder verksam

hetsåret 2016 fyller den svenska Tryckfrihetsförordningen 250 år, vilket föreningen 
kom

m
er att uppm

ärksam
m

a och ha som
 inram

ning till m
ycket av vår utåtriktade verksam

het.
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R
esultaträkning

N
ot

2015
2014

V
erksam

hetens intäkter
1

M
edlem

savgifter
135 000

216 580
G

åvor
2, 3

613 824
1 356 286

Bidrag
2 139 886

1 819 769
N

ettoom
sättning

36 545
20 362

Sum
m

a verksam
hetens intäkter

2 925 255
3 412 997

V
erksam

hetens kostnader
Ä

ndam
åls- och m

aterialkostnader
4

-2 256 271
-1 444 830

Ö
vriga externa kostnader

-252 290
-372 528

Personalkostnader
5

-1 167 099
-591 816

Sum
m

a verksam
hetens kostnader

-3 675 660
-2 409 174

V
erksam

hetsresultat
-750 405

1 003 823

R
esultat från finansiella poster

Ö
vriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6
238

2 398

Sum
m

a finansiella intäkter
238

2 398

Räntekostnader och liknande resultatposter
7

-197
-62

Sum
m

a resultat från finansiella investeringar
-197

-62

R
esultat efter finansiella poster

-750 364
1 006 159

Å
rets resultat

-750 364
1 006 159

Förändring av ändam
ålsbestäm

da m
edel

Å
rets resultat enligt resultaträkningen

-750 364
1 006 159

U
tnyttjande av ändam

ålsbestäm
da m

edel/fonderingar
från tidigare år

-
-

Ä
ndam

ålsbestäm
ning av m

edel
-

-

K
varstående belopp för året/balanserat kapital

-750 364
1 006 159
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Balansräkning
N

ot
2015-12-31

2014-12-31

O
m

sättningstillgångar
K

ortfristiga fordringar
Ö

vriga fordringar
19 509

23 453
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11 250
-

Sum
m

a kortfristiga fordringar
30 759

23 453

K
assa och bank

1 803 203
1 864 976

Sum
m

a om
sättningstillgångar

1 833 962
1 888 429

Sum
m

a tillgångar
1 833 962

1 888 429

Eget kapital och skulder

Eget kapital
8

Balanserat kapital
1 118 538

112 380
Å

rets resultat
-750 364

1 006 159

Sum
m

a eget kapital
368 174

1 118 539

K
ortfristiga skulder

Leverantörsskulder
54 782

-
Skatteskulder

61 041
44 238

Erhållna förskott för projektbidrag
1 190 000

-
Ö

vriga skulder
68 274

-
U

pplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2, 9

91 691
725 652

Sum
m

a kortfristiga skulder
1 465 788

769 890

Sum
m

a eget kapital och skulder
1 833 962

1 888 429

Ställda säkerheter
Inga

Inga

A
nsvarsförbindelser

Inga
Inga
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K
assaflödesanalys

N
ot

2015
2014

D
en löpande verksam

heten
V

erksam
hetsresultat

2
-750 404

1 003 823

Justering för poster som
 inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
238

2 398
Erlagd ränta

-197
-62

K
assaflöde från den löpande verksam

heten före
förändringar av verksam

hetskapital
-750 363

1 006 159

Förändringar i verksam
hetskapital

Förändring kortfristiga fordringar
-7 307

-20 309
Förändring kortfristiga skulder

2
695 897

516 539

K
assaflöde från den löpande verksam

heten
-61 773

1 502 389

Investeringsverksam
heten

K
assaflöde från investeringsverksam

heten
0

0

Finansieringsverksam
heten

K
assaflöde från finansieringsverksam

heten
0

0

Å
rets kassaflöde

-61 773
1 502 389

Likvida m
edel vid årets början

1 864 976
362 587

Likvida m
edel vid årets slut

1 803 203
1 864 976
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N
oter

N
ot 1

R
edovisnings- och värderingsprinciper

F o m
 räkenskapsåret 2015 upprättas årsredovisningen m

ed tilläm
pning av årsredovisningslagen och 

Bokföringsnäm
ndens allm

änna råd BFN
A

R 2012:1 Å
rsredovisning och koncernredovisning (K

3). 
Tidigare tilläm

pades bokföringslagen m
ed stöd av Bokföringsnäm

ndens allm
änna råd i tilläm

pliga 
delar förutom

 BFN
A

R 2008:1 (K
2) och BFN

A
R 2012:1 (K

3). Ö
vergången har gjorts i enlighet m

ed 
föreskrifterna i K

3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jäm
förelsetalen för 2014 har räknats om

 
och att om

räknade jäm
förelsetal presenteras i sam

tliga räkningar och i noterna 2 och 8

Resultaträkningen

Verksam
hetsintäkter

Endast det inflöde av ekonom
iska fördelar som

 föreningen erhållit eller kom
m

er att erhålla för egen 
räkning redovisas som

 intäkt. Intäkter värderas, om
 inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av 

det som
 erhållits eller kom

m
er att erhållas. N

edan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.

M
edlem

savgifter 

M
edlem

savgifter om
fattar inbetalningar för m

edlem
skap i föreningen. M

edlem
savgifter redovisas vid 

inbetalning från m
edlem

m
en och intäktsredovisas över den tidsperiod som

 avses.

G
åvor och bidrag 

En transaktion i vilken föreningen tar em
ot en tillgång eller en tjänst som

 har ett värde utan att ge 
tillbaka m

otsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. O
m

 tillgången eller tjänsten 
erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kom

m
er att uppfylla vissa villkor och om

 
organisationen har en skyldighet att återbetala till m

otparten om
 villkoren inte uppfylls, är det ett 

erhållet bidrag. Ä
r det inget bidrag är det en gåva.

G
åvor

G
åvor redovisas enligt huvudregeln som

 intäkt när de erhålls. En gåva som
 intäktsförts redovisas 

antingen som
 en tillgång eller en kostnad beroende på om

 gåvan förbrukas direkt eller inte. G
åvor 

värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.I de fall föreningen läm
nat en ersättning för att erhålla 

gåvan m
inskas gåvans värde m

ed ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som
 intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 

redovisas som
 skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som

 erhållits för att 
täcka vissa kostnader (t.ex. för adm

inistration) redovisas sam
m

a räkenskapsår som
 den kostnad 

bidraget är avsett att täcka. Bidrag som
 hänför sig till en anläggningstillgång redovisas som

 en 
förutbetald intäkt. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som

 organisationen 
fått eller kom

m
er att få. 
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N
ettoom

sättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas norm
alt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form
 av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 

m
ed att de anställda utför tjänster. Eftersom

 alla pensionsförpliktelser klassificerats som
 

avgiftsbestäm
da redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om
 inget annat anges nedan.

Ä
ndam

ålsbestäm
da m

edel

I posten ändam
ålsbestäm

da m
edel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 

ändam
ålsbestäm

da m
edel. Se även noten till eget kapital.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 

I de fall föreningen fattat beslut om
 utbetalning av bidrag/anslag/stöd och m

eddelat m
ottagaren m

en 
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som

 en skuld.

A
vsättningar 

En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som
 är hänförliga till räkenskapsåret eller 

tidigare räkenskapsår och som
 på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekom

st m
en ovissa 

till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. A
vsättningar värderas till den bästa 

uppskattningen av det belopp som
 kom

m
er att behöva erläggas.

K
assaflödesanalys

K
assaflödesanalysen upprättas enligt indirekt m

etod och visar föreningens in- och utbetalningar 
uppdelade på löpande verksam

heten, investeringsverksam
heten eller finansieringsverksam

heten. D
et 

redovisade kassaflödet om
fattar endast transaktioner som

 m
edfört in- eller utbetalningar. Som

 likvida 
m

edel klassificeras förutom
 kassam

edel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut.

O
m

räkning av utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på 
balansdagen.
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N
ot 2

Effekter av övergång till K
3

D
etta är den första årsredovisning för föreningen Reportrar utan gränser som

 upprättas enligt BFN
s 

A
llm

änna råd BFN
A

R 2012:1 Å
rsredovisning och koncernredovisning, (K

3). D
e 

redovisningsprinciper som
 återfinns i not 1 har tilläm

pats när årsedovisningen upprättats per den 31 
decem

ber 2015 och för den jäm
förande inform

ation som
 presenteras per 31 decem

ber 2014, sam
t vid 

upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per 
den 1 januari 2014 (föreningens tidpunkt för övergång till K

3).

Ö
vergången till K

3 redovisas i enlighet m
ed K

apitel 35, Första gången detta allm
änna råd tilläm

pas. 
V

id en övergång till K
3 ska en förstagångstilläm

pare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K
3s 

redovisnings- och värderingsprinciper tilläm
pas retroaktivt. N

är föreningens ingångsbalansräkning 
enligt K

3 upprättades justerades belopp som
 i tidigare årsbokslut rapporterats i enlighet m

ed 
bokföringslagen och tidigare tilläm

pade principer för idéella föreningar. En förklaring till hur 
övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat föreningens ställning visas i de tabeller 
som

 följer nedan.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestäm
m

elser påverkar föreningen:

- Intäkter från gåvor som
 saknar restriktioner vad gäller ändam

ål eller andra villkor redovisades 
tidigare i takt m

ed att kostnader uppstod. Sådana gåvor redovisas nu som
 intäkt när de erhålls.

N
ot

U
tgående balans 2014

enligt tidigare principer
Justering enligt K

3
U

tgående balans 2014
enligt K

3-reglerna
Föreningens ingångsbalansräkning per
2015-01-01 har upprättats enligt
följande:

U
pplupna kostnader och förutbetalda

intäkter
9

1 626
-900

726

N
ot

Resultatposter 2014 enligt
tidigare principer

Effekter av
K

3 2014
O

m
räknad resultatpost

2014 enligt K
3

Föreningens resultaträkning enligt K
3

per 2014-12-31 har sam
m

anställts på
följande sätt:

G
åvor

3
456

900
1 356
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N
ot 3

G
åvor

2015
2014

G
åvor redovisade i resultaträkningen

Ö
vriga gåvor

613 824
1 356 286

Sum
m

a
613 824

1 356 286

*G
åvor i form

 av tjänster
Föreningen har under året erhållit en gåva i form

 av nedsatt hyra m
ed xx tkr (föreg år xx tkr)

N
ot 4

Ä
ndam

åls- och m
aterialkostnader sam

t vissa köpta tjänster

2015
2014

Ändam
ålskostnader

D
aw

it Isaak
10 599

87 194
Projekt - Forum

 syd info
11 250

75 652
Projekt - Forum

 syd colom
bia

440 860
487 220

Projekt - SI Egypten
325 000

-
Projekt - PK

L jordanien
593 608

247 749
Projekt - EU

 M
onom

edia
185 340

1 821
Projekt - SI kenya D

TM
138 980

503 525
Charlie H

edbo
17 008

-

Tjänster
244 613

21 669

Inköp av varor och m
aterial

31 648
-

Insam
lingskostnader

257 366
20 000

Totalt
2 256 272

1 444 830
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N
ot 5

Personal m
m

.

2015
2014

M
edelantalet anställda

M
än

2
1

Totalt m
edelantal anställda

2
1

K
vinnor

6
6

M
än

8
8

K
vinnor

-
-

M
än

1
1

Löner, arvoden och andra ersättningar
A

nställda
887 525

436 917

887 525
436 917

Arbetsm
arknadsbidrag

U
nder året erhållet arbetsm

arknadsbidrag
20 358

20 358

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt

36 624
15 183

Särskild löneskatt
8 884

3 683
A

ndra sociala avgifter enligt lag och avtal
234 066

136 033

279 574
154 899

Föreningen har inga övriga utfästelser om
 pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande

ställning.

N
ot 6

R
änteintäkter och liknande intäkter

2015
2014

Ränteintäkter, övriga
238

2 398

Sum
m

a
238

2 398
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N
ot 7

R
äntekostnader och liknande resultatposter

2015
2014

Ö
vriga räntekostnader och liknande resultatposter

197
62

Sum
m

a
197

62

N
ot 8

Eget kapital

Balanserat
kapital

Å
rets resultat

Totalt eget
kapital

Ingående balans
112 380

106 159
218 539

Effekter byte av redovisningsprincip K
3

-
900 000

900 000
U

tnyttjande
Balanseras i ny räkning

1 006 159
-1 006 159

Å
rets resultat

-750 364
-750 364

U
tgående balans

1 118 539
-750 364

368 175

N
ot 9

U
pplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2015
2014

Sem
esterlöner

22 909
43 869

U
pplupna sociala avgifter

7 198
13 784

Förutbetald intäkt
61 583

668 000

Sum
m

a
91 690

725 653
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