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FRÅN ORDFÖRANDE

Å

r 2019 blev året då kampen om pressfriheten
nådde Sverige. Framför allt kom det att handla
om Kinas globala mediestrategi där Sverige och
svenska journalister plötsligt befann sig i frontlinjen. Under perioden 2018–2019 attackerade
Kinas ambassadör svenska journalister och medier fler än
70 gånger. Sen dess har attackerna fortsatt, i princip utan
konsekvenser.
Som nyvald ordförande för Reportrar utan gränser (RSF
Sverige) var en av de första saker jag gjorde, att fördöma
den kinesiska ambassadörens attacker. Efter mig följde
många andra och allt fler publicister, politiker och representanter för andra organisationer i Sverige satte ner foten.
I slutet av året stod det klart att även Iran hotar journalister i Sverige. Minst tre journalister med iranskt påbrå i
Sverige ska under hösten 2019 utsatts för hot och trakasserier av den iranska regimen. Även detta utan påföljder.
Utöver de utländska hoten mot svensk pressfrihet och
svenska journalister tog den gamla debatten om public
service i Sverige en ny vändning. Företrädare för två politiska partier föreslog att public service borde få en mer
politisk styrning, ett eko från utvecklingen i Europa där
Ungern, Polen, men även Grekland redan gått i denna riktning med stora negativa konsekvenser för den oberoende
journalistiken.

för granskning, att källorna är noggrant kontrollerade och
är av varandra oberoende, att olika röster har fått komma
till tals och att all fakta bygger på handlingar som går att
verifiera. Bara då går det att stå upp mot de krafter som vill
misstänkliggöra oberoende och granskande journalistik”.
när alla har sin lilla tryckpress, i form av en telefon, i fickan
och är sina egna ansvarig utgivare flödar informationsforumen över. Att konkurrera med de globala digitala
plattformarna är dödsdömt. God journalistik måste kunna
stå på sina egna fötter, genom att bygga förtroende hos
sina läsare, tittare och lyssnare. För att bidra till detta har
RSF Sverige varit aktiva deltagare i RSF:s initiativ att ta
fram en certifiering av god och oberoende journalistik,
Journalism Trust Initiative (JTI).
När vi gick in i detta år, 2020, gjorde vi det med nya
vänner, inte bara i form av nya yttrandefrihetsvänner, givare och medlemmar, utan i form av nyanlända och asylsökande journalister i behov av stöd. Med projektet Kollega
till Kollega har vi fått lära känna 27 exiljournalister som
tvingats lämna sina hemländer för Sverige. Vi har stött
dem att åter kunna ägna sig åt sitt yrkesval. Vi har också
utvidgat vårt 20 år gamla projekt i Colombia, till ytterligare fyra länder för att stärka pressfriheten i Latinamerika
– den region i världen där pressfriheten försämrats mest
det senaste året. 

foto:

att värna om det vi har. Sverige ligger på plats
3 av 180 i RSF:s pressfrihetsindex. Vi stoltserar med världens äldsta tryckfrihetsförordning. Att ifrågasätta public
service oberoende eller attackera svenska journalister är
ett sluttande plan, som bara kan leda till en försvagad
pressfrihet och i förlängningen en svagare demokrati.
RSF Sverige såg 2019 till att Sveriges regering skrev
under RSF:s initiativ, Information & Democracy, för att
stärka skyddet av pressfrihet och påverka de globala digitala medieplattformarna att ta mer ansvar. Vi sträckte också ut handen till våra svenska parlamentariker i EU-parlamentet, inför och efter EU-valet. Det är viktigt att svenska
politiker tar skyddet av pressfrihet och oberoende journalistik på allvar, på alla plan – kommunalt, regionalt, nationellt, i Europa och globalt.
Samtidigt behöver svenska journalister och medier stärka sitt arbete med källkritik och källgranskning. När förtroendet för medierna sjunker och grupper med en politisk
agenda ifrågasätter etablerade mediers oberoende är det
bara klassisk journalistik som hjälper. Som 2019-års mottagare av RSF Sveriges pressfrihetspris, Ismael Bojórquez
Perea konstaterade: ”Det gäller att med all säkerhet kunna
hävda att det journalistiska material du publicerar håller

Melker Dahlstrand

det är viktigt

Erik Halkjaer
Ordförande RSF Sverige
E-post: erik.halkjaer@
reportrarutangranser.se
Tel: +46 (0)73 332 24 63
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FÖRTROENDEVALDA 2019

foto:

Erik Larsson

Maria Ullsten från RSF Sveriges styrelse medverkar i en manifestation till stöd för den mördade journalisten Jamal Khashoggi utanför Saudiarabiens ambassad i Stockholm.

FÖRTROENDEVALDA UNDER VERKSAMHETSÅRET 2019
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Lars Gunnar Erlandson
Anders Forsström
Charlotte Schüllerqvist
Björn Tunbäck
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VI VERKAR
SÅ ATT DET SYNS
RSF Sverige har under året genomfört ett stort antal aktiviteter som
riktat sig till en ung målgrupp, bred allmänhet eller särskilt intresserade. En rad olika seminarier har arrangerats kring frågor som rör
press- och yttrandefrihet. RSF Sveriges årliga pressfrihetspris har
delats ut för att sätta fokus på en person som har gjort särskilda insatser för journalistiken. Efter nominering från RSF Sverige tilldelades en 25-årig journalist från Afghanistan Per Anger-priset – som är
regeringens pris för mänskliga rättigheter 2019. RSF Sverige verkar
också för att synas i den offentliga debatten för att informera om de
utmaningar som pressfriheten utsätts för på olika håll i världen och
samtidigt dela med oss kunskap från flera decenniers erfarenhet.
Året har även präglats av flera uppmärksammade reklamkampanjer för RSF:s arbete. Med sitt stora genomslag är RSF en självklar
röst i debatten om press- och yttrandefrihetsfrågor i Sverige och
internationellt.

MEDVERKAN I STÖRRE EVENEMANG
Med finansiering från Forum Syd kunde RSF Sverige
genomföra en större satsning under årets politikervecka i
Almedalen på Gotland. Det nytillverkade interaktiva Förhörsrummet slog för första gången upp dörrarna för besökare och en rad olika seminarier genomfördes tillsammans
med exiljournalister från projektet Kollega till kollega.
På initiativ från biståndsmyndigheten Sida kunde RSF
Sverige och säkerhetsföretaget Metis Services AB under
fyra dagar erbjuda aktiviteten Förhörsrummet på Sverige
i världen, Almedalens globala mötesplats som arrangeras
av Sida i samarbete med ett 40-tal andra aktörer. RSF Sverige var den enda aktören från det svenska civilsamhället
som medverkade med aktivitet och utställning.

foto:

Anna Widmark

Seminarium med Erik Halkjaer, Joseph R Kafuka, Martin Schibbye, Rowa Alkhatib och Lotta Schüllerqvist under Almedalsveckan i Visby.
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foto:

Anna Widmark

Nuvarande ordförande Erik Halkjaer (mitten), omgiven av tidigare ordföranden Olof Dahlberg, Karin Bojs, Eva Elmsäter (t v) och
Alice Petrén, Lotta Schüllerqvist och Jonathan Lundqvist (t h), när RSF Sverige firade 25 år.

Förhörsrummet höll öppet söndag–onsdag under
Almedalsveckan och ett konstant flöde av nya besökare
vittnade om ett stort intresse. Besökarna utgjordes främst
av en målgrupp intresserad av internationella frågor med
inslag av inbjudna politiker och journalister. Många besökare visade intresse för RSF Sveriges och Metis Services
AB verksamhetsområden och stannade för samtal. Bland
de som besökte Förhörsrummet fanns Antje Jackelén,
ärkebiskop vid Svenska Kyrkan; Ulrika Modéer, Director
of External Relations & Advocacy vid UNDP; Annika
Söder, kabinettsekreterare vid UD; Sidas generalsekreterare
Carin Jämtin och avdelningschef Alan Atkisson, flera riksdagsledamöter från olika politiska partier samt chefer och
generalsekreterarna från Diakonia, Dag Hammarskjöldstiftelsen, ACT Svenska Kyrkan, Kvinna till kvinna, Forum Syd, PLAN Sverige, Radiohjälpen och SWEDFUND.
Under veckan arrangerade RSF Sverige tre seminarier
som var välbesökta och organisationen fick stor uppmärksamhet i medierna genom den årliga världskartan med
pressfrihetsindexet. Deltagarna från projektet Kollega till
kollega väckte intresse och blev intervjuade i olika medier
inklusive SVT Kulturnyheterna, Föreningen för utvecklingsfrågors blogg, Blankspot samt tidningen Omvärlden.
Under september var RSF Sverige på plats under Bokmässan i Göteborg. Det blev många intressanta möten,
frågor och samtal i montern på Globala Torget där representanter från olika branscher uttryckte sitt stöd för pressfrihet och yttrandefrihet samt att journalister ska få göra

sitt jobb – utan trakasserier, hot, hat, våld, frihetsberövande och mord.
Förhörsrummet öppnade även dörrarna under Bokmässan och ett brett spektrum av olika aktörer från civilsamhälle, medier, skolor, akademi, näringsliv och politiska
partier fick genom Förhörsrummet en inblick i journalisters verklighet. Det blev också en lång rad olika seminarier
och panelsamtal där RSF Sverige med inbjudna gäster från
Eritrea, Radio Erena och projektet Kollega till kollega medverkade. Som ett resultat av RSF Sveriges påverkansarbete
fick yttrandefrihet och Dawit Isaak stor plats på Bokmässan.
Under november fanns RSF Sverige på plats med Förhörsrummet vid Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping.
RSF Sveriges ordförande medverkade under ett seminarium och vi arrangerade en egen programpunkt med deltagare från projektet Kollega till kollega.

RSF SVERIGE FIRAR 25 ÅRS KAMP FÖR PRESSFRIHET
I början av november var det 25 år sedan den svenska
sektionen av RSF grundades i november 1994. Det firade
RSF Sveriges styrelse och kansli med att bjuda in vänner,
samarbetspartners och kollegor som arbetat med organisationen under åren. Utöver nuvarande ordförande lyckades
festen samla sex av organisationens ordförande genom
tiderna. Festkvällen fylldes med mingel och musik samt
en rad minnesvärda tal och bildvisningar.
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FÖRELÄSNINGAR

Under året arrangerade RSF Sverige fem större seminarier
i Stockholm rörande situationen för den fängslade journalisten Dawit Isaak, om journalisters säkerhet, om pressfrihet i EU, om hot och hat mot kvinnliga journalister och om
pressfrihet i Sydostasien.
I samband med aktiviteten Förhörsrummet i Visby,
Göteborg, Linköping, Borås och Norrköping höll vi en rad
olika seminarier under året.
Under sommarens politikervecka i Almedalen på Gotland medverkade RSF Sverige på den globala mötesplatsen Sverige i världen. Ordförande Erik Halkjaer var
samtalsledare under öppningsseminariet Journalists and
democracy under attack – the Swedish response där även
den syriska journalisten Rowa Alkhatib från projektet
Kollega till kollega medverkade.
I samarbete med Svenska Afghanistankommittén arrangerade RSF Sverige seminariet Peace process and press
freedom in Afghanistan. Från RSF Sverige deltog ordförande Erik Halkjaer och den afghanska journalisten Wali
Arian från projektet Kollega till kollega.
Seminariet Hat, hot och våld utan gränser – så skräms
journalister till tystnad arrangerades i samarbete med Arkitektkopia och tidningen Resumé. Från RSF Sverige deltog
Lotta Schüllerqvist som modererade samt journalisterna
Joseph R Kafuka från Kongo-Kinshasa, och Rowa Alkhatib
från Syrien. Båda från projektet Kollega till kollega.
I slutet av september arrangerade eller medverkade RSF
Sverige i ett femtontal olika seminarier och paneldiskussioner under Bokmässan i Göteborg.
Aaron Berhane, Yirgalem Fisseha, Amanuel Ghirmai
och RSF Sveriges Björn Tunbäck medverkade under
en rad seminarier om Dawit Isaak och Eritrea inklusive
EU:s ende samvetsfånge: Dawit Isaak, Diskussion om
tyst diplomati, Eritrea ett år efter freden: vad händer med
Dawit Isaak och hans fängslade kollegor?, Manifestation
för Dawit Isaak, Panel om fredsprocessen Eritrea, Kom
Dawit ibland försent till jobbet? samt 18 år i fångenskap.
Från projektet Kollega till kollega medverkade exiljournalisterna Mesfin Negash och Wali Arian under seminariet Exiljournalist i Sverige. Dessutom medverkade RSF
Sveriges verksamhetsledare Anna Widmark under paneldiskussionen Högerpopulism och yttrandefrihet i Europa
som även sändes i SVT:s Kunskapskanalen.
Under november fanns RSF Sverige på plats under
Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping. Ordförande
Erik Halkjaer medverkade under seminariet Västsahara –
en vit fläck på kartan tillsammans med Anna Stenvinkel,
Frida Dunger Johnsson och Nazha El Khalidi.
Under rubriken Stöd till journalister och skribenter
i exil medverkade Lotta Schüllerqvist och skribenten
Jahanara Nuri från Bangladesh i ett samtal om situationen före och efter exilen. Jahanara är deltagare i projektet
Kollega till kollega.
Utöver ovan nämnda evenemang deltog såväl organisationens ordförande och styrelseledamöter i en rad olika
panelsamtal under året, bland annat i Umeå och Värnamo
samt på Fotografiska museet och i riksdagshuset i Stockholm.

Under året höll RSF Sverige en rad föreläsningar på gymnasieskolor, universitet, högskolor och privata företag.
RSF Sverige efterfrågas ofta för att ge fördjupad kunskap
om situationen för pressfrihet och journalister i världen.
Inom ramen för externt finansierade projekt genomfördes föreläsningar på sju universitet, högskolor och
folkhögskolor samt åtta gymnasieskolor. Därutöver har
vi även genomfört besök vid ytterligare gymnasieskolor,
folkhögskolor och hos våra yttrandefrihetsvänner.
Föreläsningarna utgår från RSF:s pressfrihetsindex,
men föreläsarna delar även sina egna erfarenheter som reportrar. Vid ett flertal tillfällen har även exiljournalisterna
i projektet Kollega till kollega deltagit, vilket har bidragit
till att förankra föreläsningarna i den tuffa situation som
många journalister i världen befinner sig i.

foto:

SEMINARIER
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RíoDoce

Journalisten Ismael Bojórquez Perea från Mexiko.

PRESSFRIHETSPRISET 2019
Ismael Bojórquez Perea är chefredaktör för den mexikanska
veckotidningen RíoDoce i delstaten Sinaloa. Under hans
ledning har tidningen granskat fall rörande korruption, strafflöshet, narkotikakarteller och organiserad brottslighet. Han
har också kritiserat den mexikanska regeringen och rättsapparaten för att inte göra tillräckligt för att utreda mord på
journalister.
Det råder i Mexiko näst intill straffrihet för mord på journalister. Av de 114 mord på journalister som åklagarmyndigheterna har registrerat sedan 2000 har endast 48 utretts
och i bara tre fall har de skyldiga dömts. Det här har lett till
många journalister tystnat och undvikit farliga ämnen. En av
de tidningar som fortsatt granska korruption och våld är RíoDoce. Men priset har varit högt. Hoten mot redaktionen har
varit flera. I maj 2017 mördades kollegan Javier Valdéz. Han
sköts ned med 13 skott utanför redaktionen och Ismael var
den första som var på plats efter mordet.
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PRESSFRIHETSPRISET 2019

MEDIER OCH KOMMUNIKATION

RSF Sveriges årliga pressfrihetspris delas ut till en person eller grupp som gjort något extraordinärt för att sätta
fokus på press- och yttrandefrihet. 2019 års pressfrihetspris tilldelades den mexikanska journalisten Ismael Bojórquez Perea vars besök i Stockholm fick stort genomslag
i svenska medier. Han tog emot priset i samband under
ett större evenemang om journalisters säkerhet på Postmusem i Stockholm den 3 maj, den internationella dagen
för pressfrihet. Ordförande Erik Halkjaer inledde evenemanget med en presentation av årets pressfrihetsindex och
pressfriheten i världen. Därefter följde paneldiskussionen
Hat, hot och våld utan gränser – så skräms journalister
till tystnad med Lotta Härdelin, fotograf på Dagens Nyheter (som tilldelades Nils Horner-priset 2018), Naeimeh
Doostdar Sanaye, poet och journalist från Iran, tidigare
fristadsförfattare samt Urban Hamid, frilansjournalist med
erfarenhet från arbete i krig och konflikt. Efter utdelningen
av RSF Sveriges pressfrihetspris berättade årets pristagare om hur det är att arbeta i världens farligaste land för
journalister. Därefter följde mingel med inbjudna gäster i
Postmuseums atrium.

De två största årliga mediehändelserna för RSF fortsätter
att vara lanseringen av pressfrihetsindexet och årssammanställningen över antal dödade och fängslade journalister. Överlag har RSF Sverige god närvaro i stort sett
alla medier, det vill säga tv, radio, press och även webbtidningar. Under 2019 skrev vi sex debattartiklar i tidningarna Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenskan, Upsala
Nya Tidning, Dagens Arena och Journalisten. Svenska medier uppmärsammade även RSF Sverige i samband med tre
andra nyhetshändelser. Under april hade RSF Sverige
besök av den eritreansk-kanadensiska journalisten Aaron
Berhane, som grundade tidningen Setit i Eritrea där den
svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak jobbade när
han greps 2001. Den mexikanska journalisten Ismael
Bojórquez Perea från tidningen Ríodoce besökte Stockholm i samband med mottagandet av årets pressfrihetspris på Pressfrihetsdagen i maj. Under oktober fick den
afghanska journalisten Najwa Alimi från tv-kanalen Zan
TV ta emot regeringens Per Anger-pris efter nominering av
RSF Sverige. De tre besöken fick stort utrymme i svenska
medier och besökarna deltog på flera seminarier samt
träffade en rad svenska aktörer såsom utrikesministern,
kulturministern, riksdagsledamöter, ambassadören för
mänskliga rättigheter, Sidas generaldirektör och ledningsgrupp, representanter för Utrikesdepartementet, Svenska
Journalistförbundet, Pressombudsmannen, Utgivarna samt
Sveriges Tidskrifter.
Ordförande Erik Halkjaer och styrelseledamöter medverkade löpande i svensk media under året. Intervjuer
har bland annat genomförts av SVT Morgonstudion, TV4
Nyhetsmorgon, SR P1 Studio Ett, SR P1 Morgon, SR
Ekot, Expressen TV och även i en rad tidningsintervjuer
i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, i flera tidskrifter och lokala medier, endera direkt
eller via TT. Erik Halkjaer citerades även i Financial Times vid ett tillfälle. Medierapporeringen har rört allt från
situationen för pressfrihet och journalister i världen generellt till specifika fall i Turkiet, Iran, Grekland, Venezuela,
Myanmar, Mexiko, Colombia, Afghanistan, Västsahara,
Eritrea, Saudiarabien, Kina och Sverige.
Det är tydligt att frågor som rör pressfrihet och journalisters situation fått mer utrymme i svenska medier. Allt
fler aktörer väljer att uttala sig i frågorna, men RSF Sverige fortsätter att vara en central aktör i rapporteringen. Detta beror inte minst på de rapporter och informationsmaterial som produceras av RSF:s internationella sekretariat,
men även hos de olika systersektionerna såsom Tyskland
och Spanien.
Kommunikation är en av RSF Sveriges hjärtefrågor.
Under sommaren 2019 lanserades den nya och efterlängtade webbplatsen www.reportrarutangranser.se. Information om såväl organisationens arbete som situationen för
pressfrihet, medier och journalister publiceras löpande på
webbplatsen. RSF Sverige kommunicerar dagligen via sina
konton i en rad sociala medier. Antalet följare i sociala
medier ökar stadigt liksom antalet inlägg som gillas och delas vidare. RSF Sverige hade i december 2019; 5 771 följare på Facebook, 1 733 på Twitter och 413 på Instagram.

PER ANGER-PRISET 2019

foto:

Juliana Wiklund

Den 25-åriga kvinnorättskämpen och journalisten Najwa
Alimi från tv-kanalen Zan TV i Afghanistan blev 2019
års mottagare av Per Anger-priset – regeringens pris för
mänskliga rättigheter. Efter nomineringen från RSF Sverige kunde priset för första gången delas ut till en journalist
och därmed uppmärksamma yttrandefrihet. Per Angerveckan arrangerades av Forum för levande historia som
bjöd in pristagaren till ett officiellt besök till Stockholm
inför prisutdelningen. Priset fick omfattande medial uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt.

Journalisten Najwa Alimi från Afghanistan.

7

RSF Verksamhetsberättelse 2019

EXPERTER PÅ PRESSFRIHET OCH STÖD TILL JOURNALISTER
Efterfrågan på RSF Sveriges expertis inom pressfrihet
har varit fortsatt stor. Utöver möten med representanter
för Utrikesdepartementet och företrädare för svenska utlandsmyndigheter, har RSF Sverige deltagit i seminarier i
riksdagen och på möten med enskilda riksdagsledamöter
och kommunpolitiker. Hösten 2019 skrev Sveriges regering under RSF:s initiativ Information & Democracy.
Organisationens erfarenhet av krissituationer, såsom
fängslanden och kidnappningar, liksom fördjupande kunskap om situationen för journalister i specifika länder har
gjort att RSF Sverige fungerat som rådgivare till enskilda
journalister, redaktioner och medier. RSF Sverige spelar
också en roll som neutral och betrodd tredje-part i samarbetet och kontakten mellan anhöriga, arbetsgivare, polis
och utlandsmyndigheter.

PÅVERKANSARBETE
Pressfriheten inom EU har under de senaste åren försämrats allt mer. Medier utsätts för brutala attacker i Polen
och Ungern. I Malta och Slovakien har journalister mördats. I flera länder hotar både regeringar och företag nyhetsredaktioners oberoende. Detta samtidigt som det blir
allt vanligare att desinformation och falska nyheter sprids
i syfte att störa politiska val. För att påverka EU att prioritera pressfrihet, journalistiskt oberoende och mångfald
inom medieområdet har RSF föreslagit att EU ska anta
riktlinjer som fokuserar på att skydda journalister och
medborgarnas rätt till trovärdiga nyheter. Inför EU-valet
2019 presenterade RSF tio nya förslag till de politiker
som kandiderade till EU-parlamentet. Ett av förslagen var
att EU-kommissionen ska tillsätta en särskild kommissionär med ansvar för pressfrihet samt ett system för att slå
larm om brott mot pressfriheten så att den nya kommissionären kan agera för att skydda journalisters säkerhet
och mediers oberoende.
RSF Sverige deltog under året i en officiell besöksresa till Saudiarabien, arrangerad av RSF:s internationella
sekretariat i Paris. I möten med företrädare för den saudiarabiska regimen och det saudiarabiska kungahuset framförde RSF krav på att Saudiarabien skulle släppa de minst
32 journalister som sitter fängslade i landet.
Genom vår colombianska partnerorganisation Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) framförs krav på
Colombias regering att arbeta mer förebyggande för att
skydda landets journalister. Detta sedan situationen för
pressfrihet i Colombia försämrats efter fredsavtalet 2016.
Journalisten Najwa Alimi från den afghanska tv-kanalen Zan TV som tilldelades svenska regeringens Per
Anger-pris togs vid hemkomsten till Afghanistan emot
av representanter från den afghanska regeringen som
gratulerade och bjöd in henne att medverka under flera
evenemang om kvinnliga afghanska journalisters utsatthet. Najwa Alimi nådde därmed genom priset inte bara
Sveriges regering, utan även den afghanska.
RSF Sverige kämpar sedan 2001 för att den svenskeritreanska journalisten Dawit Isaak ska släppas fri från
det eritreanska fängelse där han hålls fängslad. Arbe-
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tet drivs dels genom den Afrikanska kommissionen för
mänskliga rättigheter där RSF Sverige har status som
officiell observatör, dels via regelbundna brev och krav
ställda till Eritreas regering och president, via Eritreas
ambassad i Stockholm.
Under året framförde RSF Sveriges ordförande officiell
kritik mot den kinesiska regeringens agerande på svensk
mark, genom de attacker som Kinas ambassadör i Sverige
riktar mot svenska medier och journalister.

INFORMATION OCH DEMOKRATI (I&D)
Det nya internationella partnerskapet för information och
demokrati, Information & Democracy (I&D), är resultatet av ett arbete som initierats av RSF i syfte att främja
demokratiska principer på internet. Under verksamhetsåret har RSF Sverige arbetat aktivt för att Sverige och
andra länder ska ansluta till partnerskapet om demokratiska principer på internet. Partnerskapet fastställer demokratiska principer för internets algoritmer och öppenhet
kring hur de används. Dessa demokratiska principer omfattar politisk, ideologisk och religiös neutralitet. Partnerskapet fastställer också att de stora globala medieplattformarna bör ta ansvar för att sprida trovärdig information
från många olika källor.
Under ledning av RSF:s generalsekreterare Christophe
Deloire och Shirin Ebadi, mottagare av Nobels fredspris,
höll den internationella kommissionen för information
och demokrati sitt första möte under hösten 2018. Kommissionen la därefter fram en deklaration för information
och demokrati som fick stöd av tolv stats- och regerings-

JOURNALISM TRUST INITIATIVE (JTI)
JTI handlar inte om att granska enskilda artiklar eller inslag – det
sköts bäst av de självreglerande organen som Pressombudsmän/
Medieombudsman eller motsvarande som finns i många länder. JTI
ska kartlägga på vilka villkor som olika medier arbetar. Den viktiga
frågan är hur JTI ska användas i praktiken. Arbetet sker i tre steg:
• Sandlådan: Sedan en tid tillbaka används frågebatteriet internt på
flera stora medier som ett slags ”självtest” för att internt definiera
den egna verksamheten. Frågorna används också på medieföretagen inom internutbildning. Det första steget kallas JTI#sandbox
eftersom det är öppet för att leka och testa enkäten.
• Anslagstavlan: När detta skrivs har en del medieföretag gått upp
till nästa nivå som kallas JTI#billboard där resultatet av det interna
självtestet nu presenteras publikt för att på så vis öka företagets
öppenhet/transparens och därmed trovärdighet. På den här nivån
är det mediebolaget själv som ansvarar för att svaren på frågorna
är korrekta.
• Certifieringen: RSF försöker hitta vägar för att en oberoende
part ska granska svaren från medieföretagen och se om svaren
stämmer med verkligheten, JTI#certificate. Ännu finns ingen färdig form för hur certifieringen ska gå till. Samtliga 129 frågeställningar som tagits fram är maskin-läsbara vilket gör det möjligt att
databehandla svaren. Ett samarbete är inlett med olika certifieringsinstitut i Europa för att se vilka möjligheter som finns att få
hjälp därifrån.
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chefer. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, UNESCO:s generaldirektör Audrey Azoulay och Europarådets
generalsekreterare Thorbjørn Jagland uttryckte också sitt
stöd. 2019 var ett intensivt år för initiativet. Under augusti
ställde sig samtliga G7-länder bakom partnerskapet under
mötet i Biarritz, Frankrike. Under slutet av september anslöt sig ett tjugotal nya stater till partnerskapet vid FN:s
generalförsamling. Bland dem fanns Sverige samt Danmark, Finland och Norge.
Över 30 medlemsstater ingår nu i det internationella
partnerskapet för information och demokrati vilka åtagit sig att främja tillgången på fri, oberoende, mångsidig
samt pålitlig information och nyheter på internet. Under
november etablerades ett nytt oberoende forum med olika
samhällsaktörer med uppdrag att ta fram de principer som
ska ligga till grund för demokratisk reglering och självreglering på internet.

JOURNALISM TRUST INITIATIVE (JTI)
En av RSF:s största satsningar under året har varit Journalism Trust Initiative (JTI) som handlar om att öka öppenhet och transparens inom medieindustrin för att på så vis
öka trovärdigheten. Det ska ske genom att kartlägga vilka
medier som uppfyller fundamentala krav på pressetik och
oberoende.
Under ledning av RSF:s internationella sekretariat har
120 medieexperter från ett antal länder under två års tid
arbetat fram en enkät bestående av 129 frågor som täcker
allt från pressetik och ägarförhållanden till tekniska frågor
om rätt till genmälen hos mediebolagen. Frågorna är både
riktade till såväl enskilda bloggare som till internationella mediehus. JTI har initierats av RSF och utvecklats i
samarbete med European Broadcasting Union (EBU), the
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Global Editors Network (GEN) och Agence France Presse
(AFP). I arbetet ingår även European Committee for Standardization (CEN). Clas Barkman från RSF Sveriges styrelse har haft en viktig roll i det internationella JTI-arbetet
under 2019.

JOURNALISTERS SÄKERHET
Under 2019 dödades totalt 49 journalister runtom i världen. Det är det lägsta dödstalet på 16 år. Det är lätt att
dra slutsatsen att säkerhetsläget för journalister därmed
har förbättrats. Men det är bara en del av sanningen. Vad
som har hänt är att antalet dödsfall har minskat i krigshärdar, men i länder, där det inte råder krig, där är dödstalen
och hoten mot journalister högre eller oförändrade. Därför
fortsätter RSF Sverige att fokusera på frilansande journalisters säkerhet eftersom yrkesgruppen saknar stöd från en
hemmaredaktion, med allt vad det innebär. Vi fortsätter att
verka för att ge direkt stöd till journalister, såsom utlåning
av grundläggande skyddsutrustning och förmedling av
frilansförsäkringar för konfliktområden. Intresset för detta
har varit något lägre än tidigare år.

ASYLSÖKANDE JOURNALISTER
RSF Sveriges arbete med stöd till asylsökande journalister
i Sverige har fortgått under året. Organisationen har gett
rådgivning och stöd med kontakter till ett 15-tal journalister som sökt asyl i Sverige, i flera fall har organisationen
utfärdat ett personligt stödbrev till asylansökan. Under
året har RSF Sverige fokuserat på att utveckla och systematisera verksamheten i nära konsultation och samarbete
med det internationella sekretariatet i Paris.

foto:

Anna Widmark

Ordförande Erik Halkjaer medverkar i Expressen TVs direktsändning från Pressbyrån under Pressfrihetsdagen 2019.
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DAWIT ISAAK
2019 var ett intensivt år i arbetet för Dawit Isaak och hans
fängslade kollegor i Eritrea. I april bjöd RSF Sverige in
Dawit Isaaks tidigare chefredaktör Aaron Berhane. Han
var en av grundarna av tidningen Setit som snabbt blev
Eritreas största. När regimen krossade den fria pressen
2001 lyckades han fly. RSF Sverige arrangerade offentliga möten med Aaron Berhane i Stockholm och Göteborg
och han intervjuades av ett tiotal medier. Han kunde vittna
både om hoppet i dåtidens, unga Eritrea och om regimens
tillslag. Och han bidrog till att fördjupa bilden av sin vän
och kollega Dawit.
Tack vare Sverige-besöket under våren bjöds Aaron
Berhane även in till höstens Bokmässa i Göteborg. RSF
Sverige bjöd också in Amanuel Ghirmai, nyhetschef på
Radio Erena i Paris och Yirgalem Fisseha, poet och radioproducent som lever i exil i Tyskland. Radio Erena är en
central oberoende nyhetskälla för eritreaner. Yirgalem satt
fängslad i Eritrea under sex år och kunde resa till Göteborg genom stöd av Free Dawit. Lika lite som Dawit hade
hon åtalats eller dömts för något brott. Tillsammans med
Amnesty och Svenska PEN hölls ett offentligt möte med
besökarna utanför mässan.
Tack vare samarbetet med PEN Österrike kom Dawit
Isaaks bok ut på tyska under 2019. Sen tidigare finns
hans bok Hopp, på svenska och som engelsk-fransk pocket. Den tyska översättningen lanserades i oktober under

världens största bokmässa i Frankfurt. Där deltog förutom Yirgalem Fisseha, även Dawits dotter Betlehem Isaak
och Abraham Zere, generalsekreterare för PEN Eritrea,
vars besök möjliggjordes genom stöd från PEN Österrike
och Free Dawit. Besökarna deltog även under en aktion i
EU-parlamentet i november.
EU-parlamentet var ett av målen med att översätta boken Hopp till engelska och franska. Eftersom Dawit Isaak
är den ende journalisten och EU-medborgaren som är
adopterad som samvetsfånge av Amnesty International
fick alla EU-parlamentariker ett exemplar av hans bok.
Nu bör de alla känna till honom. Vid aktionen arrangerade Free Dawit och Kristdemokraterna, med hjälp från
RSF Sverige och PEN Sverige, ett seminarium på temat
vad EU gör och bör göra för Dawit Isaak. I panelen satt
svenska EU-parlamentariker och FN:s specialrapportör
för Eritrea, inbjuden av RSF Sverige.
Senare i november deltog RSF Sverige i den tredje strategiska konferensen om Eritrea arrangerad av PEN i Wien.
Genom ett samarbete med PEN Österrike bjöds även
Abraham Zere och Yirgalem Fisseha in för att ge en bredare bild av situationen i Eritrea vid sidan om Dawit Isaak.
Den tyska översättningen av boken Hopp och läget i Eritrea diskuterades under Wiens bokmässa. Uppmärksamheten ledde till en rad artiklar i både tyska och österrikiska
medier. 

DAWIT ISAAK
Dawit Isaak är den ende journalisten och EU-medborgaren som adopterats som samvetsfånge av Amnesty
International. Han flydde till Sverige 1987 undan självständighetskriget mot Etiopien. Här gav han ut sina första böcker, försörjde sig som städare, och fick svenskt
medborgarskap 1992. När Eritrea blivit självständigt
återvände han och blev delägare i landets första oberoende tidning Setit.

foto:

Den 23 september 2001 arresterades Dawit Isaak i
sitt hem. Regimen förbjöd alla oberoende tidningar och
fängslade journalister. Ingen åtalats för något brott. De
är isolerade. Senaste kontakten med Dawit var 2005 då
han ringde sin fru och berättade att han släppts. Men
utan förvarning greps han igen. Sen dess: tystnad. RSF
Sverige arbetar för honom och hans kollegor i Sverige,
EU, FN och Afrikanska unionen.

Privat

Läs mer om arbetet på www.freedawit.com
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PARTNERSKAP,
MAKT, MOD OCH MOTSTÅND

foto:

FLIP

Under 2019 larmade pressfrihetsorganisationen FLIP (Colombia) att 85 journalister hotats på grund av sitt arbete.

Under många år har RSF Sverige arbetat med internationella projekt
för stärka press- och yttrandefrihet runt om i världen. Tillsammans
med partnerorganisationer arbetar vi för att hantera de utmaningar
som hotar den fria journalistiken. RSF:s arbete sker vanligtvis i de
länder och regioner i världen där pressfriheten hotas mest, men
under senare år har fokus även flyttats till Sverige där vi arbetar
i projektform med externa medel för att informerera om vikten av
stark pressfrihet, god journalistik och fria medier. Arbetet sker synkroniserat med huvudkontoret för att säkerställa att organisationen agerar där samarbeten kan möjliggöras och nå största möjliga
effekt. Målet är långsiktig hållbarhet och tydligt ägarskap.

COLOMBIA: SKYDD AV JOURNALISTER
RSF Sverige har sedan många år ett nära samarbete med
pressfrihetsorganisationen FLIP i Colombia och har varit
med från start och stöttat utvecklingen från en ostrukturerad verksamhet byggd på frivilligt arbete till en professionell organisation med cirka 30 anställda. FLIP dokumen-

terar och utreder attacker och hot mot journalister och är
samtidigt den ledande organisationen i Colombia för andra frågor rörande press- och yttrandefrihet. FLIP:s årliga
rapport om läget för pressfriheten är den främsta källan för
dessa frågor i landet. FLIP är numer en erkänd aktör både
nationellt och regionalt i Latinamerika och har företrätt
flera fall som drivits både genom det Colombias och i det
Interamerikanska domstolssystemet.
Från att under de första åren ha fokuserat på att bygga
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 rapporteringen blir lidande eftersom våld, hot
om våld eller andra repressalier gör att reportrar avstår
från att skriva om vissa ämnen som ett sätt att skydda sig.
Förutom hot från väpnade grupper och organiserad
brottslighet är systemet med hur medier, framför allt på lokal nivå, finansieras en del av problematiken. Lokala poli-
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tiker 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 lanserat
en webbplats där alla kontrakt med medier från myndigheter redovisas och kunnat visa att flera borgmästare köpt
sig PR via redaktionellt material i lokala medier. FLIP:s
avslöjanden har följts upp både i lokala och nationella
medier samt fått medieägarnas organisation att bjuda in
FLIP till en diskussion om hur systemet kan reformeras
och göras mer transparent.
Som ytterligare ett verktyg för att motarbeta självcensuren har FLIP varit med och startat ett nätverk för grävande
journalistik, Liga contra el silencio, som publicerar reportage som andra medier inte vill eller vågar publicera. 2019
nominerades nätverkets arbete till det latinamerikanska
journalistpriset Premio Gabo.
Under 2019 vann FLIP det stora colombianska journalistpriset Simón Bolívar i kategorin ”Årets journalist”
för sitt långvariga arbete med pressfrihet och journalisters
säkerhet. Satsningarna Pauta visible och Loga contra el
silencio nämndes särskilt.
För att ta tillvara på de viktiga resultaten och lärdomarna från FLIP kommer projektet Protection of journalists
in Colombia and fight against self-censorship under kommande år att erbjuda stöd till nystartade pressfrihetsorganisationer runtom i Latinamerika. Arbetet inleds i Ecuador, Bolivia, Paraguay och Honduras och sker i samarbete
med RSF:s internationella sekretariat. Projektet finansieras av Forum Syd och pågår under tre år.
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SVERIGE: KOLLEGA TILL KOLLEGA
Landsflykt eller ett nytt hemland kan innebära stora möjligheter men också utgöra en allvarlig begränsning av
journalisters och författares yttrandefrihet. Under 2019
har RSF Sverige genom projektet Kollega till kollega
matchat 35 inflyttade journalister med etablerade kollegor
i tre regioner. Nätverksmöten, fortbildning och paneldiskussioner har anordnats. Resultatet är ett nytt rikstäckande
nätverk för journalister, författare, regional kulturverksamhet och organisationer för yttrandefrihet.
Skribenter från andra länder behöver tillgång till rätt
nätverk för att arbeta i Sverige. Samtidigt behöver svensk
media och kulturliv hjälp att hitta fram till dem och deras
internationella kompetens och kontakter. Under 14 månader (1 mars 2019–30 april 2020) har RSF Sverige med
stöd av Postkodstiftelsen genomfört Kollega till kollega
tillsammans med partnerorganisationerna Svenska PEN,
Författarförbundet, Journalistförbundet, ICORN (International Cities of Refuge) och KLYS (Konstnärliga och
Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd).
Projektet har genomfört en kartläggning och aktiviteter
i samarbete med tre regioner – Västra Götaland, Jönköping och Uppsala – som redan arbetar med liknande frågor
genom ICORN och projektet Konsten att delta. I slutet på
2019 garanterade regeringskansliet nationell samordning
av Konsten att delta. Kollega till kollega kommer från och
med 2020 att fortsätta som en del av det projektet. Därmed fortsätter också arbetet med skrivande personer i flera
regioner utifrån en metod som RSF Sverige tagit fram från
erfarenheterna i projektet.

foto:

Sanna Sjöswärd

En viktig del i projektet ”Kollega till kollega” är att matcha deltagare med en kollega som redan är etablerad i Sverige.
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foto:

Erik Halkjaer

Sidas generalsekreterare Carin Jämtin (t h) på väg in i Förhörsrummet under Almedalsveckan i Visby.

De regionala koordinatorernas har matchat varje deltagare med en etablerad kollega och sett till att ge en lokal
förankring av projektet. Deltagarna har även medverkat
under Pressfrihetsdagen, Almedalen, Bokmässan och
Mänskliga Rättighetsdagarna. Via sina nya nätverk har de
läst upp poesi, deltagit i panelsamtal, fått artiklar publicerade, skaffat praktik och jobb. Poesifestivaler, publikationer och förlag har fått kontakt med dessa internationella
skribenter genom projektet. De etablerade kollegorna har
i sin tur vidgat sina nätverk till att ingå i ett internationellt
sammanhang.
En annan central del av projektet var tredagarskursen
Journalism in Sweden som anordnades tillsammans med
FOJO och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Genom
ett informationsprojekt med stöd av Forum Syd fortsätter
synliggörandet av deltagarna med start 2020, där de bjuds
in att föreläsa och får stöd i att översätta och sälja in artiklar. Andra idéer för fortsatt verksamhet finns och utarbetas,
bland annat ett fortsatt samarbete kring kursverksamhet.
Kort sagt så har projektet redan åstadkommit en förändring, både konkret för de deltagare och andra aktörer som
har varit med i piloten, men också lämnat efter sig en stabil
struktur för fortsatt arbete. Det har även blivit ett startskott
för RSF Sverige att ta sig an yttrandefrihetsfrågan i Sverige.

SVERIGE: INFORMATIONSPROJEKT MED PRESSFRIHETSTURNÉ OCH FÖRELÄSNINGAR
RSF Sveriges informationsprojekt har som övergripande
mål att förbättra kunskapen om press- och yttrandefrihetens betydelse för demokrati och mänskliga rättigheter,
samt informera om situationen för journalister runt om

i världen och de risker de utsätts för i samband med sitt
arbete. Vi har under många år arbetat tillsammans med
landets journalistutbildningar på olika sätt och har goda
relationer med en rad olika utbildningsinstitutioner. Under
året anordnade RSF Sverige föreläsningar och utbildningsdagar tillsammans med sju svenska utbildningsinstitutioner som arrangerar journalistutbildningar, både universitet och folkhögskolor.
Representanter från RSF Sverige och verksamma journalister har genomfört föreläsningarna som väcker stort
intresse och nyfikenhet för journalistyrket och journalisters utsatta situation samt ökar förståelsen pressfrihet och
yttrandefrihet som viktiga grundbultar i en fungerande
demokrati. Föreläsningarna genomfördes på olika orter
runtom i Sverige inom ramen för det två-åriga informationsprojektet med finansiering från Forum Syd.

SVERIGE: INFORMATIONSPROJEKT MED DET INTERAKTIVA
FÖRHÖRSRUMMET
Att arbeta som journalist i riskområden kräver förberedelser och beredskap inför de hot, krav, påfrestningar och
utmaningar som det kan innebära. Inom ramen för informationsprojektet om pressfrihet och journalisters säkerhet, skapade RSF Sverige därför ett fysiskt förhörsrum för
att öppna upp för diskussion och debatt kring journalisters
utsatthet. Under året turnerade RSF Sverige med Förhörsrummet till olika platser i Sverige. Det ställdes bland annat
upp under politikerveckan i Almedalen i Visby, Bokmässan i Göteborg och Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping. Bland besökarna fanns ett stort antal beslutsfattare
och makthavare samt företrädare för civilsamhällesorga-
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nisationer, medier, skolor, näringsliv och politiska partier.
Förhörsrummet har väckt intresse och uppmärksamhet
och fått positiv respons från besökarna.
Genom den fiktiva hotsituationen i Förhörsrummet kan
besökarna uppleva den utsatta position som många journalister befinner sig i. Aktiviteten leder till samtal om
situationen för de journalister som fängslas, kidnappas,
ifrågasätts av allt från militär, polis, säkerhetstjänster och
kriminella organisationer runt om i världen.
Utöver de aktiviteter med Förhörsrummet som genomfördes inom ramen för RSF Sveriges informationsprojekt
ställdes det även upp vid andra tillfällen. Det var i anslutning till föreläsningar om pressfrihet i Borås och Norrköping. Här var besökarna under sammanlagt två dagar
lokala journalister, lärare och politiker. 2019 var det andra
året i ett tvåårigt projekt med finansiering från Forum Syd.
Projektet genomfördes i samarbete med säkerhetsföretaget Metis Services AB, Arkitektkopia och Alma arkitekter.

SVERIGE: RAPPORTER OM HOTET FRÅN KINA OCH HOT
MOT TIDNINGSDISTRIBUTION
RSF:s internationella sekretariat i Paris tar årligen fram
en rad rapporter om situationen för pressfrihet, och även
journalisters säkerhet. Med stöd av stiftelsen Sätila Foundation har RSF Sverige under perioden 2018–2019 kunnat
bidra till detta arbete.
Efter 2018-års rapporter Online harassment of Journalists: attack of the trolls och Journalists: the bête noir of
organized crime handlade 2019-års två rapporter om Kinas
mediestrategi för att påverka bilden av Kina och attackera
Kinakritiska journalister utomlands samt om hur attacker
och hot mot distribution av medier också kan användas för
att sätta käppar i hjulen för pressfrihet.
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Rapporten China´s pursuit of a new media world order
publicerades redan i mars 2019, men skulle visa sig vara
aktuell hela året. I rapporten nämns flera exempel på hur
Kina attackerar svenska journalister i Sverige. Dessutom
togs taktiken att sälja in Kinaproducerade program i andra länders medieutbud upp. Båda taktikerna används för
att försöka påverka medier att ge en mer positiv bild av
Kina utomlands än vad landet förtjänar. Kina är en kommunistisk diktatur och ligger på plats 177 av 180 i RSF:s
pressfrihetsindex. Rapporten fick stor spridning framför
allt internationellt.
Den andra rapporten Newspapers that never arrive var
till innehållet inte lika medial, men ämnet inte desto mindre
viktigt. Rapporten fick inte lika stor spridning som Kinarapporten, men visade på en ny dimension av hur pressfrihet och oberoende journalistik kan hotas och stoppas.
De som vill hindra medier från att rapportera och sprida
granskande journalistik kan hindra trycksvärta och papper
från att nå tryckerierna, stoppa tryckpressarna eller helt
enkelt ge sig på distributörerna.
RSF:s rapporter är ett verktyg för RSF Sverige att nå
ut, både medialt och via föreläsningar och seminarier.
Rapporterna fungerar som fördjupande kunskapsunderlag inom specifika ämnen, snarare än att utgå från länder
på samma sätt som pressfrihetsindexet gör. RSF Sverige
kunde flera gånger under 2019 hänvisa till Kinarapporten
och använda den i sin kommunikation, i takt med att andra
organisationer, regeringen och svenska medier började ta
hotet från Kina på större allvar.
Sätilastiftelsens stöd har varit mycket välkommet. I slutet av 2019 kom RSF Sverige och stiftelsen överens om att
fortsätta samarbetet, men fokus på rapporter om situationen för pressfrihet i Sverige. 

foto:

Anna Widmark

Ordförande Erik Halkjaer presenterar RSF:s årliga statistik över dödade och kidnappade journalister i SVT:s Morgonstudion.
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EN STOR
LITEN ORGANISATION
MAKT, MOD OCH MOTSTÅND
RSF har funnits i Sverige i 25 år men står fortfarande inför betydande utmaningar. Samtidigt som situationen för press- och yttrandefrihet runt om i världen går i fel riktning, ökar kraven och trycket
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.
RSF Sverige fokuserar på att öka insamlingsvolymerna för att kunna
bedriva verksamhet och vill utveckla tydliga möjligheter för att ge
gåvor och stöd. RSF Sverige ser också fördelar med ett fördjupat
samarbete med näringsliv och privat sektor, dels som sponsorer
men också som aktörer med förmåga att agera och påverka pressoch yttrandefriheten i världen.

KRAFTTAG FÖR EN NYSTART
RSF Sverige är en av sex sektioner som ingår i den internationella federationen RSF med huvudkontor i Paris.
Efter RSF Tyskland är RSF Sverige i nivå med RSF Spanien, men är ändå en förhållandevis liten aktör inom federationen. Ambitionen är att växa och kunna bidra än mer
till federationens samlade arbete.
RSF Sverige har länge haft som fokus att samla in mer
medel via privata givare, men den nya styrelse som tillträdde efter årsmötet 2019 konstaterade att arbetet inte
levt upp till förväntningarna. Beslut fattades om att anställa en verksamhetsledare, som i samarbete med den nya
styrelsen skulle inleda ett arbete för att skärpa föreningens
strukturer och på så sätt förbättra möjligheterna att nå fler
potentiella medlemmar och givare. Ytterligare ett tidigt
beslut som fattades var att byta register för medlemmar
och givare.
RSF Sverige har under året jobbat mer med utåtriktad
kommunikation mot allmänheten, utökat arbetet med publika kampanjer och framträdanden. Det har gett resultat
i form ett ökande antal enskilda givare, medlemmar och
yttrandefrihetsvänner.
I takt med RSF Sverige blir en mer aktiv och synlig
aktör ökar också efterfrågan på föreningens expertis och
kunskap. Samtidigt har inte RSF Sveriges resurser ökat

nämnvärt de senaste åren. Ska den ökade efterfrågan och
behovet av stöd för pressfrihet mötas krävs mer resurser
i form av medlemmar, ideella krafter, gåvor, yttrandefrihetsvänner och projekt.

PARTNERSKAP OCH YTTRANDEFRIHETSVÄNNER
Ett stort stöd för RSF Sveriges verksamhet är våra yttrandefrihetsvänner. De är företagspartners som väljer att stödja arbetet med pressfrihet genom större, icke öronmärkta
gåvor, eller genom icke monetära gåvor. Reitan Convenience Sweden med Pressbyrån och 7-eleven skänkte till
exempel delar av intäkterna från sin tidskriftsförsäljning
under Pressfrihetsdagen 3 maj till RSF Sverige.
Föreningen har även ett partnerskap med säkerhetsföretaget Metis Services AB, som ingår i arbetet med informationsprojektet i Sverige, men också som erfaren partner när
det gäller säkerhetskurser samt råd och tips kring säkerhet för journalister.
Samarbetet med Arkitektkopia har resulterat i viktigt
informationsmaterial samt ett seminarium på central plats
under politikerveckan i Almedalen. Därutöver har samarbetet med reklambyrån Åkestam Holst resulterat i prisvinnande och uppmärksammade reklamkampanjer under
året.

VÅRA YTTRANDEFRIHETSVÄNNER 2019
• New Republic
• Tidningsutgivarna
• Åkestam Holst
• Metis Services AB
• Reitan Convenience
• Arkitektkopia
• Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB
• ALMA Arkitekter AB
• Infomaker Scandinavia AB
• Readly International AB
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foto:

Guldägget

Under Guldäggsgalan 2019 tog arbetsgruppen från Åkestam Holst och RSF:s Sveriges verksamhetsledare Anna Widmark och
vice ordförande Urban Hamid (t h) emot ett Guldägg i PR-kategorin till kampanjen Billboards Beyond Boarders.

FRAMGÅNGSRIKA KAMPANJER
Samarbetet med reklambyrån Åkestam Holst har fortsatt
och genererat två större kampanjer under året.
För att uppmärksamma pressfotografernas förvärrade
situation och bildens betydelse för sann och slagkraftig nyhetsrapportering tog RSF Sverige tillsammans med Pressbyrån och Expressen fram en kampanj som lanserades på
Pressfrihetsdagen den 3 maj. Kampanjen Om världen inte
får se omfattade en specialförstasida i tidningen Expressen,
flera uppslag inne i tidningen, en specialbilaga och flera
publiceringar digitalt. Genom att använda historiska bilder
från stora världshändelser där avgörande moment hade
redigerats visar kampanjen hur världen skulle se ut utan
fotografer och fri press. Genom ett samarbete med några av
världens mest kända nyhetsfotografer Nilüfer Demir, Nick
Ut, Jeff Widener och Richard Drew använde kampanjen
några av de mest ikoniska pressbilderna som på ett eller
annat sätt förändrat bilden av tillståndet i världen, och påvisade hur det sett ut om de aldrig publicerats eller ens blivit tagna. Redaktionellt publicerades också orginalbilderna
tillsammans med dess historia. Kampanjen genomfördes i
samarbete med Expressen, Pressbyrån och byrån Åkestam
Holst. Den tilldelades en rad priser under året inklusive
Tidningen Resumes månadens kampanj samt Grand Prix
vid den prestigefyllda reklamtävlingen Epica Awards.
Kampanjen Vem äger sanningen? uppmärksammar hur
det på många håll i världen tas oroväckande steg för att
underminera den opartiska journalistiken och tysta det fria
ordet. Inte minst är det världens stora ledare som just nu
bidrar stort till denna dystra utveckling. Genom att sätta
dessa ledare i en journalistisk kontext vill RSF Sverige
väcka frågan om vem som egentligen äger sanningen samt
betona vikten av opartisk, granskande nyhetsrapportering. Annonskampanjen togs fram i samarbete med byrån
Åkestam Holst och lanserades på hel- och halvsidor i en

rad större tidningar samt på digitala annonstavlor i november 2019. Kampanjen vann Tidningen Resumés Månadens
kampanj 2019 (Månadens print).
Även kampanjen Billboards Beyond Borders som lanserades under 2018 fortsatte att väcka uppmärksamhet
under verksamhetsåret. Retuscherade megaannonstavlor
placerades ut i Google Streetview. När platserna sedan
besöktes visade stortavlorna budskap som var förbjudna i
respektive land. Dels har videoklippet på den permanenta
webbplatsen fortsatt viralt. Dels har kampanjen tilldelats
en rad priser vid reklamtävlingar i både Sverige och på
internationell nivå. Efter att kampanjen prisats i Sveriges
Annonsörers tävling Hundrawattaren (en 100-wattare och
två 50-wattare) och Tidningen Resumés Månadens Kampanj (tre vinster) under 2018 kammade kampanjen även
hem priser i Guldnyckeln (ett brons), Guldägget (ett guld
och två silver), The Webby Award (”2019 Peoples Voice”
Online Guerrilla & Innovation), ADC Annual Awards (ett
guld och ett ”Best in discipline”), D&AD (en Wood Pencil) samt vunnit Tidningen Resumés Månadens Kampanj
(två vinster) under 2019.

STÖRRE STIFTELSEGÅVOR
RSF Sverige tog 2019 emot ett större stöd från Anderstiftelsen, framför allt riktat för att stödja kunskapsspridning
kring pressfrihet, i media, men framför allt genom föreläsningar på gymnasieskolor. Under året gjordes åtta föreläsningar för totalt 840 elever och 20 lärare i sju städer. Stödet fortsätter under år 2020. RSF Sverige fortsätter också
arbetet med att ta fram rapporter om situationen för pressfrihet, genom stöd av Sätilastiftelsen. Detta efter att ett tidigare stöd för rapporter avslutades 2019. Genom det nya
stödet sker produktionen av rapporterna i Sverige, istället
för tidigare, av RSF:s internationella sekretariat i Paris. 
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PRESSFRIHETSINDEX 2019
RSF:s pressfrihetsindex 2019 visar att fientlighet, hat och våld mot
journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla. Det finns inte
längre några gränser för vilka metoder som används för att straffa
journalister som står upp mot makthavare. Ideologiska strömningar,
regeringar och privata intressen gör gemensam sak för att tysta
det fria ordet.
Norge rankas först för tredje året i rad medan Finland (tidigare plats 4) går in på andra plats. I Nederländerna som
faller två placeringar (4) har två journalister, som granskar
organiserad brottslighet, tvingats leva under polisskydd.
Ökningen av online-trakasserier gör att Sverige (3) faller
en placering. I Afrika har situationen i Etiopien (upp 40
placeringar till plats 110) och Gambia (upp 30 placeringar
till plats 92) förbättrats avsevärt sedan tidigare resultat.
Flera auktoritära regimer har försämrat sin placering.
I Venezuela (ner 5 placeringar till plats 148) grips journalister och utsätts för våld av säkerhetsstyrkor. Även i
Ryssland (ner 1 placering till plats 149) griper Kreml
journalister godtyckligt och lagstiftar för att öka trycket
på oberoende medier. Låga placeringar i indexet har även
Vietnam (176) och Kina (177) som faller en placering var
medan Eritrea (178) är tredje sista land trots fredsavtalet
med grannen Etiopien. Bottenplaceringen har Turkmenistan (ner 3 placeringar till plats 180) som därmed ersätter
Nordkorea (upp 1 placering till plats 179) som världens
sämsta land vad gäller pressfrihet.
Endast 24 procent av de 180 länderna och territorierna klassificeras som ”bra” (vit färg på pressfrihetskartan)

eller ”ganska bra” (gult), jämfört med 26 procent förra
året. Som ett resultat av ett alltmer fientligt klimat, som
går långt bortom Donald Trumps kommentarer, har USA
(48) fallit tre platser i årets index och medieklimatet anses
nu vara ”problematiskt” (orange).
Hot, kränkningar, trakasserier och attacker har blivit en
del av ”riskerna med yrket” för journalister i många länder.
Även inom Europeiska Unionen och på Balkan har situationen försämrats (1,7 procent). Det är fortfarande den
säkraste regionen i världen, där pressfriheten respekteras
mest, men journalister utsätts allt oftare för allvarliga hot, I
Malta, Slovakien och Bulgarien (111) har journalister mördats; i Serbien och Montenegro (ner 1 placering till plats
104) har de utsatts för verbala och fysiska attacker; och i
Frankrike (ner 1 placering till 32) har våldet mot journalister tagit extrema nivåer under de gula västarnas protester.

OM PRESSFRIHETSINDEXET
RSF har publicerat sitt pressfrihetsindex årligen sedan
2002. Idag används det av olika internationella aktörer
som en viktig referens, ett verktyg för att förstå och analysera utvecklingen i världen. Indexet baseras på kriterier
såsom pluralism, oberoende, lagstiftning och journalisters
säkerhet. 180 länder omfattas av analysen. Uppgifterna till
indexet lämnas av experter från hela världen och omfattar förutom kvalitativa utlåtanden också kvantitativa data,
såsom data kring mord, fängslanden och våld mot journalister. 
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Två av fem annonser med världsledare som publicerades i svenska dagstidningar och digitala annonsplatser för att väcka tankar
kring pressfrihet och censur. Kampanjen togs fram i samarbete med byrån Åkestam Holst. (Bilderna är manipulerade.)
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OM RSF
Idag är RSF en av världens mest ansedda yttrandefrihetsorganisationer med korrespondenter i omkring 130 länder. Med ett internationellt sekretariat i Paris har organisationen även permanenta
kontor i Bryssel, Dakar, London, Rio, Taipei, Tunis och Washington
DC. Dessutom finns mer fristående sektioner i Stockholm, Berlin,
Genève, Helsingfors, Madrid 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. RSF arbetar för
att ändra detta.
Tystade medier sätter inte bara allas rätt till en fri och
oberoende nyhetsförmedling ur spel, utan också demokratin. Om det inte var för yttrande- och tryckfrihet, hur skulle
vi då någonsin kunna kämpa för kvinnors rättigheter? 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 torterar, svindlar eller
missbrukar sin makt så ökar trycket. När allt syns går det
inte att gömma sig. Då kan vi förändra världen.

EN INTERNATIONELL ORGANISATION
RSF har funnits i Sverige sedan 1994. Redan nio år tidigare, 1985, grundades den franska moderorganisationen, Reporters sans frontières i Frankrike. Idag har RSF
ett internationellt sekretariat i Paris och sju permanenta
kontor i Bryssel, Dakar, London, Rio, Taipei, Tunis och
Washington DC. Dessutom finns sex fristående sektioner
i Stockholm, Berlin, Genève, Helsingfors, Madrid och
Wien. Utöver detta har RSF korrespondenter i omkring
130 länder. RSF är en av de främsta aktörerna i världen för
yttrande- och pressfrihet – tack vare sin långa historia och
sitt stora nätverk.

ARTIKEL 19
RSF:s arbete tar sin utgångspunkt i artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:
”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.”

foto:

Jeff Widener

Den ikoniska pressbilden ”Tank Man” från Tiananmen Square ingick i kampanjen ”Om världen inte får se” på Pressfrihetsdagen 2019.
(Bilden är manipulerad).

Omslagsbilden. Per Anger-pristagaren 2019 Najwa Alimi från Afghanistan.

foto:

Zan TV
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