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Inledning

Fria och oberoende medier är en del av den grundläggande tryckfriheten eller rätten att 
meddela sig och uttrycka sig genom olika medier, till exempel olika elektroniska medier och 
trycksaker. I flera hundra år gällde tryckfriheten bara det skrivna ordet, men under 1900-talet 
växte radio och TV fram med olika grader av censur och kontroll i olika delar av världen, och 
nu senast kom Internetexplosionen. Internets möjligheter till information och kommunikation 
har gjort nätet till det mest använda mediet i både industriländer och utvecklingsländer och 
har lett till att yttrandefriheten spritts till nya platser, särskilt i områden där regimen tillämpar 
sträng censur på ett ofta mycket hårdhänt sätt.

Fri press och fria medier är fortfarande en laddad fråga, inte bara i auktoritära stater utan 
också i etablerade demokratier. Mediernas oberoende hänger ihop med mediefriheten men 
är inte samma sak. Även oberoendet granskas, och statliga monopol och ägarkoncentration 
bland mediebolag utgör fortfarande problem i både EU och resten av världen.

Internationella konventioner om mediernas frihet och oberoende

Tryckfriheten omfattas av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, där det i 
artikel 19 slås fast följande: 

”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.”

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna vidareutvecklas denna princip och i 
artikel 11 nämns medierna uttryckligen:

”2. Mediernas frihet och mångfald ska respekteras.”

I artikel 9.2 i Cotonouavtalet föreskrivs respekt för alla mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter, men utan någon specifik hänvisning till pressen eller medierna:

”Parterna hänvisar till sina internationella skyldigheter och åtaganden vad gäller 
respekt för de mänskliga rättigheterna … (och) … förbinder sig att främja och skydda alla 
grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, vare sig det gäller civila och politiska 
rättigheter eller ekonomiska, sociala, och kulturella rättigheter.”

Den internationella pressorganisationen World Association of Newspapers (WAN-IFRA) 
stöder den allmänna förklaringen i sina stadgar:

”WAN-IFRA är av den fasta övertygelsen att fria och oberoende tidningar och en fri 
och oberoende nyhetspress spelar en omistlig roll för bevarandet av fria samhällen och 
främjandet av mänskliga rättigheter.”

Trots åtagandena från de länder som har undertecknat den allmänna förklaringen och andra 
konventioner hotas mediernas frihet och oberoende i många länder, och i vissa länder finns 
varken fria eller oberoende medier.
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Hoten mot mediernas frihet och oberoende

”Jag fruktar tre dagstidningar mer än hundratusen bajonetter.” ~Napoleon
Yttrandefriheten i pressen och andra medier begränsas på många olika sätt – både genom 
systematiska åtgärder som centrala myndigheter vidtar på nationell nivå och genom riktade 
åtgärder mot enskilda journalister eller publikationer.

Reportrar utan gränser, en internationell frivilligorganisation som 2005 fick ta emot 
Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet, offentliggör varje år sin rankning av 
tryckfriheten i olika länder. Följande kriterier används:

 Antal journalister som mördats, utvisats eller trakasserats
 Förekomsten av statligt monopol på TV och radio
 Förekomsten av censur eller självcensur i medierna
 Mediernas grad av oberoende
 Villkoren för utländska journalister

I sin senaste rapport riktade Reportrar utan gränser särskild kritik mot vissa EU-länder och 
konstaterade följande:

”Tryckfriheten måste försvaras med samma kraft och enträgenhet i alla delar av 
världen ... Det är oroande att se hur europeiska demokratier som Frankrike, Italien och 
Slovakien halkar ner i rankningen år efter år. Europa borde föregå med gott exempel på 
området för medborgerliga fri- och rättigheter. Hur ska man kunna fördöma kränkningar av 
mänskliga rättigheter i andra länder om man inte kan uppvisa ett oklanderligt beteende på 
hemmaplan?” (ur den åttonde årliga rapporten, 2009).

Reportrar utan gränser pekar särskilt på de stora försämringarna i Italien (plats 49) och 
Bulgarien (68) som beror på den organiserade brottsligheten och maffians angrepp mot 
journalister. Slovakien (44) kritiseras för att regeringen har lagt sig i mediernas verksamhet, 
och Frankrike backade till plats 43 på grund av rättsliga utredningar där journalister granskas, 
razzior mot nyhetsmedier och högt uppsatta politikers försök att påverka medierna.

EU-länderna Danmark, Finland och Irland placerar sig i toppen, men bekymmersamt nog har 
två kandidatländer rasat kraftigt, nämligen Kroatien (78) och Turkiet (122).

Bland AVS-länderna lovordas flera afrikanska länder som placerar sig bland de 50 bästa, men 
på Afrikas horn finns några av de värsta exemplen. Sämst är situationen i Eritrea där inga 
oberoende medier alls tillåts och där 30 journalister sitter fängslade. Somalia pekas samtidigt 
ut som det land där flest journalister mördades under 2008–2009.

I andra delar av Afrika är resultaten blandade, från Ghana (33) och Mali (30) å ena sidan till 
Nigeria (135), Zimbabwe (136) och Ekvatorialguinea (158) å andra sidan. Niger, Gambia, 
Demokratiska republiken Kongo och Rwanda intar också några av bottenplatserna.

I Karibien får Haiti beröm för att ha klättrat upp till plats 57.

När det gäller Stillahavsområdet anförs militärkuppen på Fiji som förklaring till att landet 
rasat från plats 73 till 152. Papua Nya Guinea (56) intog dock ”en mycket respektabel 
placering för ett utvecklingsland”.
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Kina, Burma, Ryssland och Iran kritiseras med kraft för ett stort antal kränkningar av 
tryckfriheten, från fängslande av journalister och censur av Internet i Kina till angrepp och 
mord på journalister och aktivister i Ryssland. 

Freedom House (FH), en internationell frivilligorganisation, tar också upp frågan om fria 
och oberoende medier i sina granskningar och kom i sin pressfrihetsrapport för 2009 fram till 
liknande resultat som Reportrar utan gränser. Av de 195 länder där tryckfriheten granskades 
fick 70 (36 procent) betyget ”fri”, 61 (31 procent) ”delvis fri” och resterande 64 (33 procent) 
fick betyget ”ej fri”, vilket innebär att graden av frihet över lag hade minskat jämfört med 
föregående år. På Freedom House-listan hade Italien halkat ner till ”delvis fri”, inte bara på 
grund av den organiserade brottsligheten utan också på grund av ägarkoncentrationen i 
mediesektorn och förtalslagar som begränsar yttrandefriheten. 

Freedom House pekar också ut morden på journalister i Bulgarien och Kroatien, medan Haiti 
och Guyana får beröm för stora förbättringar. Sammanfattningsvis konstateras att ”auktoritära 
stater i allt högre grad skärper sin kontroll av medierna. Under de senaste fem åren har 
oberoende medier fått mindre utrymme i länder som Ryssland, Etiopien och Gambia. I många 
länder ökar våldet och de fysiska trakasserierna av journalister såväl från statligt håll som från 
icke-statliga aktörer. Många fall klaras aldrig upp och attackerna har en hämmande inverkan 
på medierna eftersom de bidrar till självcensur.”

I en separat rapport med titeln ”Freedom on the Net” granskar Freedom House 15 länder, 
bland dem Storbritannien, Sydafrika och Kenya. I sammanfattningen konstateras:

”I takt med att användningen av Internet och mobiltelefoner ökar explosionsartat över 
hela världen försöker regeringar kontrollera tekniken med hjälp av en rad nya metoder som 
ofta omfattar betydligt mer än bara teknisk filtrering.” 

I alla de granskade länderna finns någon grad av Internetcensur, men Estland (10 procent), 
Storbritannien (20 procent) och Sydafrika (21 procent) framstår som bäst i gruppen.

Enligt Internationella journalistförbundet (IFJ) och dess regionala organisation i Europa, 
Europeiska journalistförbundet (EFJ) som genom fyrtio nationella journalistförbund 
representerar mer än 250 000 journalister, har anti-terroristlagstiftningen på ett dramatiskt sätt 
begränsat de grundläggande rättigheterna, vilket har lett till en skärpt kontroll av vad 
journalister skriver och säger samtidigt som källskyddet allt oftare åsidosätts och 
myndigheterna har blivit mer benägna att åtala journalister för att ha avslöjat makthavarnas 
motsägelser och misslyckanden.

IFJ/EFJ anser att den finanskris som de journalistiska medierna i Europa idag står inför, när 
tusentals lokala och nationella tidningar läggs ned och många redaktioner blir av med 
anslagen till den undersökande journalistik som håller allmänheten informerad och ställer 
makthavare till svars, i grunden utgör en kris för våra demokratier.

IFJ/EFJ har krävt nya finansieringsmodeller för de journalistiska medierna för att man ska 
kunna rädda en bransch vars ekonomiska modell håller på att kollapsa på grund av Internet, 
annonsörsflykten och ekonomisk vanskötsel. IFJ anser att journalistiken måste behandlas som 
en allmän tillgång med en avgörande betydelse för våra demokratier. Om marknaden inte 
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klarar av att hålla liv i denna allmänna tillgång måste staten träda in och garantera dess 
fortlevnad under tiden som man skapar nödvändiga förutsättningar till skydd för dess 
oberoende.

IFJ och dess regionala organisation i Afrika, Förbundet för afrikanska journalister (FAJ), 
uppmanar regeringarna att respektera resolution nr 1738 från FN:s säkerhetsråd som kräver 
skydd för journalister i konfliktzoner och särskilt fördömer att man ostraffat förföljer 
journalister på Afrikas horn. IFJ och FAJ riktar också uppmärksamheten mot förtrycket i 
Eritrea där den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaac har suttit fängslad tillsammans 
med 28 andra journalister sedan 2001, mot Gambia där sex fackliga ledare vid landets 
journalistförbund satt fängslade i två månader under 2009 och förbundets ordförande lever i 
exil, och mot Kamerun som enligt IFJ och FAJ är ett av de länder i Afrika där flest 
journalister fängslas och där sex journalister är åtalade för innehav av hemliga statliga 
dokument.

IFJ och FAJ ser också anledning till oro för pressfriheten i Somalia, Nigeria, Zimbabwe, 
Demokratiska republiken Kongo, Tunisien och Niger, där regeringarna och kriminella 
utnyttjar allt ifrån lagliga påtryckningsmetoder till fängslanden, mord och andra former av 
trakasserier för att kraftigt beskära journalisternas och de oberoende mediernas möjligheter att 
rapportera fritt. Dramatiska politiska förändringar efter militärkupper i Afrika har också 
medfört negativa förändringar i medieklimatet.

Mediernas rättigheter i Afrika begränsas ofta av restriktiva lagar om förtal och ärekränkning 
och om förolämpning av presidentfamiljer/monarker och offentliga personer, samt 
undantagslagar.

Mediernas oberoende: 
Kontrollen över medierna och ägandeförhållandena i sektorn är avgörande för deras 
oberoende. I bästa fall begränsar sig de statliga eller privata ägarnas inflytande till 
möjligheten att styra vad som skrivs eller sänds så att det passar deras politiska eller 
samhälleliga syften. I värsta fall – som i Rwanda – använder man public service-radion för att 
mana till folkmord. 

År 2008 antog Europaparlamentet en resolution om mediernas koncentration och mångfald i 
Europeiska unionen. Resolutionen grundade sig på ett betänkande av Marianne Mikko där det 
konstateras att 

”mångfald i medierna [är] en viktig del i rätten till informationsfrihet och 
yttrandefrihet som slås fast i artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Dessa principer är grundläggande för att bevara demokratin, ett pluralistiskt 
samhälle och kulturell mångfald.”

Europeiska kommissionen underströk också i sitt arbetsdokument att
”begreppet mångfald i medierna inte kan begränsas till att endast gälla frågan om 

koncentration av företagsägandet utan att det även bör omfatta frågor som rör offentliga radio-
och televisionstjänster, politiskt inflytande, ekonomisk konkurrens, kulturell mångfald, 
utvecklingen av ny teknik, insyn och öppenhet samt arbetsvillkoren för journalister 
verksamma inom EU.”
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I mer utvecklade länder kan således koncentrationen av ägandet vara ett hot mot mediernas 
oberoende, vilket i sig kan få betydligt mer vittgående politiska, ekonomiska och samhälleliga 
följder. Italien framhålls som ett exempel på hur friheten kan minska till och med i en av 
EU:s ursprungliga medlemsstater. 

I samband med valet till Europaparlamentet 2009 anklagade brittiska oppositionspartier det 
statliga radio- och tv-bolaget BBC för att ha varit partiskt både i sändningarna före valet och i 
rapporteringen om valresultatet. Kritik riktas också mot att alltför många dagstidningar 
kontrolleras av en enda utländsk ägare.

Initiativ för att främja fria och oberoende medier

EU har oförtrutet försvarat de grundläggande rättigheterna, och att stadgan införlivats i det 
nya fördraget visar att rättighetsskyddet är något som berör ett stort antal av unionens 
politikområden. Kommissionen måste se till att dessa rättigheter respekteras såväl inom 
EU:s gränser som i förbindelserna med omvärlden. I avtal med tredjeländer ställs allt oftare 
krav på att handelspartner och stödmottagare ska respektera de mänskliga rättigheterna, även 
om kraven ofta får stryka på foten till förmån för kommersiella intressen, vilket är fallet till 
exempel i förbindelserna med Kina.

Kommissionen har tagit en rad initiativ för att stärka mediefriheten, exempelvis genom 
Lorenzo Natali-priset och åtgärder som finansieras genom Europeiska instrumentet för 
demokrati och mänskliga rättigheter, där mediernas oberoende och frihet är ett av de 
prioriterade områdena i avsnittet om förvaltning. 

Sammanfattning

Fria och oberoende medier erkänns internationellt som en grundläggande del av 
yttrandefriheten och anses avgörande för demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter, 
men trots det inskränks mediernas frihet och oberoende av både auktoritära regimer och 
kriminella grupper, såväl systematiskt som i enskilda fall. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen måste fortsätta att övervaka och främja skyddet av denna frihet i sitt arbete och i 
sina förbindelser med övriga institutioner samt i medlemsstaterna.


