
Nerikes Allehanda 3 maj 2010  Nya utmaningar för pressfriheten I dag firas Pressfrihetens dag, och det hade varit befriande om man kunde säga att utvecklingen går åt rätt håll. Att respekten för det fria ordet och journalistiken har ökat i världen. Tyvärr är det inte så.  Enligt Unesco-rapporten “The safety of journalists and the risk of impunity” har utvecklingen gått åt det motsatta hållet. Under 2009 fick Unesco rapporter om att 77 journalister dödats. Ett dystert rekord under de år Unesco kartlagt frågan. I långt fler fall har journalister arresterats, torterats eller hotats för att de utfört sitt arbete och försökt berätta om sanningen.  I hårda diktaturer som Burma, Iran eller Eritrea fängslas journalister för att de publicerar kritik mot landets makthavare. I Eritrea har Dawit Isaak suttit nästan nio år i fängelse. I Iran arresterades över 60 journalister under de månader som följde på presidentvalet i juni förra året. I Burma dömdes bloggaren Nay Phone Latt till 20 års fängelse för att han skrivit om de stora demonstrationerna 2007. Ett delvis nytt fenomen är dock att de allra flesta övergrepp begås i länder som formellt är demokratier. Den mexikanska journalisten och människorättsaktivisten Lydia Cacho Ribiero grävde upp ett nätverk av pedofiler i sitt hemland och skrev om det. Sedan dess lever hon under dödshot. Under de senaste åren har omkring 60 av hennes kollegor dödats. Maffia, organiserad brottslighet, korrumperad polis eller paramilitära grupper är ofta ansvariga, och det är inte ovanligt att övergreppen sker med myndigheternas tysta medgivande.  Unesco är det enda FN-organet med mandat att främja yttrandefrihet. Den här sortens hot ställer Unesco, organisationer som Reportrar utan gränser och andra människorättsorganisationer inför helt nya utmaningar. Det är inte längre självklart att det räcker att sätta press på en regering eller myndigheterna i ett land för att pressfriheten ska öka, även om den sortens arbete självklart förblir viktigt.  För att möta 2000-talets utmaningar mot pressfriheten krävs ett större fokus på de breda utvecklingsfrågorna. Kampen för yttrandefrihet måste vävas in i hela det internationella arbetet. I kampen för utbildning och läskunnighet inom ramen för FN-systemet. I biståndspolitiken och det diplomatiska utbytet mellan stater. Även näringslivet måste nu spela en större roll. Det går att ställa krav på demokratiska spelregler och grundläggande mänskliga rättigheter när man investerar och handlar med andra länder.  Dessutom krävs det arbete inom ramen för EU. Tyvärr har vi på senare år sett hur utvecklingen gått åt fel håll även i vissa Europeiska länder. På grund av maffians hot mot journalister och premiärminister Berlusconis försök att kontrollera medierna klassificeras Italien numera bara som ”relativ fritt” av organisationen Freedom House. Berlsuconi har till exempel anklagat den av maffian mordhotade journalister Roberto Saviano för att smutskasta sitt land. Och när Saviano sökte utresetillstånd till Frankrike 



för att hålla ett tal på Pressfrihetens dag stoppades han av de italienska myndigheterna. l för hela den här dagen:  Savianos kommentar kan tjäna som en symbo”Bara sanningen ger ett land dess värdighet.” Görel Thurdin, ordförande i Svenska Unescorådet sper Bengtsson, ordförande i Reportrar Utan Gränser Je  


