
Tal av Martin Schibbye, 10 mars 2015, UNESCO 70 år 
  

Bröder och systrar. Pressfrihetsvänner.  

Jag önskar att jag slapp göra detta.  

Att jag i morse fick ett samtal från Unesco där de berättade att 221 journalister släppts ur fängelser 

under natten. Att misstänkta för de 700 journalistmorden hade arresterats och att de 87 kidnappade 

kollegorna hade släppts.  

Det samtalet kom aldrig.  

I dag när vi åt lunch, satt 221 journalister bakom galler och åt med händerna.  

Det är den näst högsta noteringen någonsin. Någonsin. 

17 kollegor vaknade i morse i Kalityfängelset till fångvaktarnas gälla röster ”kotera, kotera, kotera” 

blandat med ljudet av batonger mot korrugerad plåt. De stod sedan två och två ”hulet, hulet”, 

utanför plåtladorna i leran. När alla hundratals fångar i ladorna var räknade stängdes plåtdörrarna 

bakom dem igen.  

Även om jag är fri från fängelset, kommer jag aldrig att vara fri från ljuden.   

De första skriken var alltid de värsta, det där skriet innan det första slaget och mot slutet var den 

misshandlade fången alltid tyst.  

När jag tänker tillbaka på den här tiden så minns jag särskilt en fånge.  

En ung kvinna som alltid gick med huvudet högt i solen. Jag minns att jag funderade på vad som var 

hennes brott. Hade hon dödat någon, stulit något? 

Vid ett tillfälle gav hon mig en blinkning och sedan kastade hon till mig en tändsticksask. I den låg ett 

litet brev.  

Med darrande händer läste jag: 

Dear Martin and Johan,  

My name is Reeyot Alemu. I worked as an editor at the newspaper Addis Press before this regime had 

me arrested. Before that I was a columnist at a newspaper called Fith, which means justice. I wrote 

many columns and articles, which were critical of the government. That is why I am here now. I am 

glad we met and I would like to meet if they release us.  

But if you are released before me, tell the world that I am not a terrorist, but a journalist working for 

the truth. 

I wish you luck. Both of you.  



Jag minns ännu den känslan. Vi hade hamnat I något mycket större än två journalister som korsade 

en gräns. Vi hade hamnat i en ”crackdown” mot det fria ordet. Den arabiska våren övergick i en 

afrikansk höst.  

Toaletten blev vårt universitet och Reeyot Alemu vår lärare.  

Vi lärde oss att cellerna där vi satt kallades Sheraton, eftersom även om det var illa med kalla trägolv 

och medfångar som hostade blod så fanns det en värre plats.  En plats där fångar hölls i komplett 

mörker, hängda upp och ner, med tyngder fästa på könet, slagna tills de erkände sina påhittade 

brott. Dessa celler kallades Hilton.  

Humorn var den sista mänskliga försvarslinjen 

I ett annat brev skrev Reeyot varför hon blev journalist.  

Vid många tillfällen under sitt trettioåriga liv stod hon inför ett val. Hon är intelligent, välutbildad, 

hon kunde ha valt ett enkelt liv. 

Men kärleken till sanningen. Till Etiopen. Till hennes medmänniskor och till journalistiken fick henne 

att bli journalist.  

Hon stannade kvar och skrev.  

Hon visade vad journalistik borde vara men alltför ofta inte är.  

Hon betalade ett pris för de kommande generationerna. Det högsta priset.  

Hon betalade med sin frihet.  

Men hennes envishet visar en typ av mod vi behöver nu mer än någonsin, och mod är det enda hon 

är skyldig till att ha.  

Reeyot gav oss också något annat. En insikt om att även om man var fråntagen sin fysiska frihet, sin 

rätt att tala, äta, och även att gå på toaletten så kan man ändå, inom sig, behålla det ingen kan ta 

ifrån en, rätten att bestämma sig för vem man vill vara.  En journalist.  

Plötsligt blev varje dag i fängelset ännu en dag på kontoret. Lidandet fick en mening.  

Det var bara att gå upp, ta en tesked med cement och börja minnas.  

Reeyot Alemu fick för två år sedan ett av Unescos finaste pris. Guillermo Cano World Press Freedom 

Prize. 

Det visar, tycker jag, att detta inte är gammal 70-åring vi firar i dag, ingen nöjd katt som slagit sig till 

ro, nöjd med allt man uträttat under historien. Nöjd med utsikten över Eiffeltornet.  

Tvärtom är det en organisation som visar just det politiska mod som krävs i en tid som vår. Som går 

ifrån att tala om de fängslade kollegorna som “demokratiska underskott”, till att nämna dem vid 

namn och ge dem priser.  Det borde vara självklart – men är det inte.  



Organisationens senaste initiativ att fördöma varje mord, lära sig varje namn och räkna varje angrepp 

är ett sisyfosarbete som måste göras för att trycket ska hållas uppe mot de stater som ger sig på 

kollegor: genom naming and shaming ser man till att ingen hängs ohörd.  

När Unescos 70 års firande inleddes i höstas såg jag att man gjorde det genom att uppmärksamma 

Nelson Mandels liv och gärning. Det bästa sättet att hedra honom är också att lära sig namnen på 

dagens politiska fångar. Dagens fängslade kollegor. De som i själ och kropp för hans arv vidare i 

fängelseceller.  

Framtidens premiärministrar.  

Representanter för regeringar och företag kommer alltid säga att man inte ska tala klarspråk. Att 

pressfriheten måste balanseras mot andra värden som stabilitet, ekonomiskt tillväxt och regional 

maktbalans. 

Men i ett läge då det fria ordet fängslas finns det inget att tala tyst om. I länder där journalister 

fängslas är ingen fri. 

De fängslade behöver våra ord nu – inte på begravningen. 

Efter att jag och Johan släpptes har vi ofta fått frågan om uppmärksamhet hjälper de fängslade. Jag 

skulle vilja påstå att det är viktigare än bröd och vatten.  

Stödet från utsidan är vad som får en att orka och vakterna tänker sig för om de vet att “the world is 

watching”. 

** 

Vi hann dock knappt vara fria i ett år innan Niclas Hammarström och Niclas Falkehed fördes bort i 

Syrien. Sedan kom mordet på Nils Horner för exakt ett år sedan i dag, och nu för bara några veckor 

sedan råkade frilanskollegan Joakim Medin illa ut på uppdrag i Syrien även han. Det kunde gått riktigt 

illa för honom.  

Det är bara från ett svenskt perspektiv. Internationellt ser vi samma mönster.  

Det är jaktsäsong på journalister. 

Snaran dras åt kring journalistiken. 

Internationella konventioner som tidigare skyddad oss i kris och krig har förlorat i respekt och vi har 

själva blivit måltavlor.   

En del pressfrihetsorganisationer talar om ”en perfekt storm”: fler röriga konflikter, sämre resurser 

hos medieföretagen, och en insikt hos de stridande parterna att våld mot journalister fungerar. 

Genom att fängsla och döda budbäraren kan man tysta budskapet.  

Vi lever dessutom i en tid där minsta rebellgrupp har sin egen youtubekanal och varje stat sin 

propagandaapparat.  

Varje oberoende rapportör blir då ett hot – mot alla.  



Det är också närmast riskfritt att mörda en journalist. Det är inget krigsbrott. Hade 

Genevekonventionen skrivits i dag tror jag det journalistiska uppdraget hade fått ett starkare skydd.  

När mördarna går fria sporrar det också fler som ser en fri journalistik som ett hot att fortsätta ge sig 

på journalister. Journalistiken är en väsentlig del av demokratins blodomlopp och utan fri journalistik 

blir världen en tyst plats. 

Fängslade och halshuggna kollegor är snart vardagsnyheter. Vi börjar så sakteliga vänja oss vid det 

extrema.  

Men varje gång det sker borde världen gå bonanza. Att ge sig på en journalist borde vara som att 

grilla en panda.  

Det borde vara ett brott mot mänskligheten. Det kan låta lite storslaget och grandiost och jag är 

verkligen inte neutral i de här frågorna. För mig är det personligt.  

Pressfrihet är den frihet på vilka alla andra friheter vilar.  

Och just nu är själva idén under attack. Från stater till terroristorganisationer som ger sig på kollegor 

eller skjuter ihjäl hela tidningsredaktioner. 

Men det finns också något annat.  

En växande rörelse bland medborgare där man står upp för pressfriheten 

Kyrkklockor ringde i ett regnigt Paris och tiotusentals människor, sida vid sida, sträckte upp sina 

pennor i luften. Axel vid axel.  

Jag minns de hundratals brev jag och Johan fick i fängelset, de tusentals som stöttade oss så att vi 

hade råd med advokatkostnader, mat och mediciner.  

De tusentals tweets som krävde Free AJ Staff i Kairo.  

Och vad som än händer under året så får vi aldrig glömma detta.  

Denna extraordinära erfarenhet av solidaritet.  

Att vi lärt oss slåss för de fängslade, de skjutna, som en.  

Det visar att de kan fängsla journalister men aldrig tysta journalistiken.  

Att en attack på en kollega är en attack på oss alla. 

Ord ledde journalister till fängelset och ord kommer också att göra dem fria.  

Men hur gör vi då för att fortsätta rapportera? Hur går vi från de stora orden i högtidstalen till en 

ökad säkerhet på fältet? Hur gör vi för att inte ge terrororganisationer och diktaturer frikort?  

Vad händer med utrikesbevakningen när det blivit skottpengar på journalister?  

Det var en fråga som jag själv, Kalityfonden och Svenska Unescorådet ställde oss för ett år sedan.  



Vi tyckte att debatten handlade väl mycket om arvoden i kronor och ören och om 

medieorganisationer ska ”köpa eller inte köpa”.  Inget fel i det.  

Men vi saknade en diskussion om kunskaps- och erfarenhetsutbyte och har sedan dess samlat 

branschen till två seminarier där vi samlat in ”Good Practise”. Konkreta tips från fältet på hur man 

fortsätter att jobba. Fortsätter att bevaka världens vita fläckar och ge människor en röst. 

Erfarenheterna kommer att sammanställas i en handbok som ska vara klar i maj 2016. 

Vi har tagit inspiration av den internationella debatten i dessa frågor.  

Efter att BBC under en kort period förlorade många medarbetare var deras svar ”more bureaucracy”. 

Det vill säga innan en reportageresa fyller man i formulär med vart man ska åka, vem man ska träffa, 

hur länge man ska vara där. Försäkringsläget. Riskanalysen. Kontaktuppgifter till anhöriga. Blodgrupp. 

DNA. Allt.  Allt. Allt. 

Bara att göra detta får en att tänka till en gång och det är nyttigt att diskutera riskanalysen med 

någon annan än sig själv. 

Vilka är riskerna? Är reportaget värt riskerna? Hur ser riskanalysen ut.?  

Vi pratar vinklar och reportage. Varför inte också prata packlistor. 

Alla har sina egna favoritsaker. Min är vätskeersättningen Resorb. Många andra talar om vikten av 

icke-brännbara kläder. Våtservetter. Andra om billiga gamla Nokia-telefoner.  

De flesta här i rummet har stora ljusstarka skärmar och ingen extra laddare eller batteri på sig. Det 

vore ansvarslöst om detta vore annat än ett 70-års firande. 

Nyckeln är att kunna ta hand om sig själv och inte bli en belastning för andra. Ni anar inte hur många 

journalister som Läkare utan Gränser och Röda Korset får ta hand om. 

Det handlar inte bara om konfliktzoner utan lika mycket om arbete i naturkatastrofer, 

översvämningar – och glöm inte att vi både här och i vårt grannland haft terrorattentat. 

Vi har också öppnat upp för en diskussion om ett baskitt som alla frilansare bär med sig. Om man blir 

skjuten ska man veta att kollegan har ett första förband på sig och har utbildning på utrustningen. 

Man reser inte naken. Ser vi nakna kollegor på fältet så kan man då ta en diskussion med dem utifrån 

detta. Men också om kommunikation, rutiner, förberedelser.  

Allt ska sammanställas i en handbok. Klar i maj nästa år. Det är ett sätt att göra något konkret, 

framåtblickande, hands on.  

Det här arbetet som Svenska Unescorådet är med och stödjer ser jag som ett av de allra viktigaste 

under det kommande året.  

Det bästa sättet att hedra de döda och fängslade är att fortsätta att rapportera.  

Tack för att ni lyssnade.  


