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D
en 2 november 2013 dödades Ghis-
laine Dupont och Claude Verlon av en 
grupp våldsverkare i Mali. I augusti 
2014 dödades James Foley av våld-
samma extremister i Syrien. I sep-
tember 2014 dödades Steven Sotloff.

Listan är väldigt lång – och i den ingår också den 
svenska journalisten Nils Horner som sköts till 
döds på öppen gata i Kabul den 11 mars 2014.

Brutalt, omänskligt, meningslöst. Det är ord som 
man kan använda för att försöka beskriva dessa dåd 
som inträffar nästan varje vecka.

Tillsammans med många andra fall är dessa 
händelser än mer allvarliga då mördare inte ställs 
inför rätta – straffrihet för dem som dödar journa-
lister har blivit alltför vanligt.

En av tolv – så ser siffran ut i förhållandet mellan 
antalet lösta fall och antalet olösta fall av dödade 
journalister, enligt information som Unesco 
samman ställt. Från början av 2006 till början av 
detta år löstes totalt sett endast 55 fall av fler än 
680. 

Situationen är värst i konfliktområden där vålds-
bejakande extremister genomfört fruktansvärda 
handlingar mot journalister för att attackera tanke- 
och yttrandefriheten. IS/ISIL:s halshuggningar av 
journalister är en av de mest aktuella utmaningar 
världen står inför inom detta område.

Enbart under 2015 har 70 journalister i världen 
dödats när de utfört sitt arbete. Detta kan inte fort-
gå, vi måste få ett slut på straffriheten! För det krävs 
mer information och forskning, och det uppmärk-
sammas i Unescos rapport ”World Trends in Free-
dom of Expression and Media Development:  Special 
Digital Focus 2015” som lanseras i Paris i morgon, 
måndag.

För det första måste vi göra motstånd mot vålds-
bejakande extremism och mot det hat som göder 
våld mot journalister, mot yttrandefrihet och infor-
mationsfrihet. Inte ens i de svåraste situationerna 
kan straffrihet vara ett normaltillstånd och vi måste 
kräva att förövarna ställs inför rätta. För att stå 
emot hatet behöver vi också skapa nya berättelser 
om våra gemensamma mänskliga rättigheter 
– berättel ser som särskilt kan nå unga människor.

För det andra måste vi stödja regeringar i att öka 
rättsystemets möjligheter genom lagstiftning, för-
ordningar och ökad kunskap. Det är faktiskt så att 
hälften av alla dödade journalister dör i fredstid 
– ofta rör det sig om lokala journalister som har 
rapporterat om maktövergrepp och korruption. 
Varje gång en förövare går ostraffad stärker det 
 andra potentiella gärningsmän. Detta leder i sin tur 
till en nedåtgående spiral av våld som förgiftar hela 
samhället och undergräver respekten för mänsk-
liga rättigheter, värdighet och försvagar rättsstaten.

För det tredje måste alla intressenter arbeta till-
sammans för att stärka säkerhetsarbetet. Det måste 
ske både under konflikter och i fredstid, exempelvis 
genom att inkludera det i journalistutbildningar 
och löpande arbeta med frågan från alla perspektiv.

Sist, men inte minst måste vi reagera varje gång 
journalister dödas och kräva rättvisa. Unesco är det 
enda FN-organ som har i sitt mandat att försvara 
pressfriheten och gör därför offentliga uttalanden 
varje gång en journalist dödas i sitt arbete. 

Varje gång vädjar Unesco till myndigheter att 
genom föra snabba och omsorgsfulla undersök-
ningar och kommer så fortsätta att göra. 

För att stödja ett brett arbete inom området har 
Unesco varit med och tagit fram en FN-plan för 
journalistsäkerhet och mot straffrihet (the UN Plan 
of Action on the Safety of Journalists and the Issue 
of Impunity). Planen är den första systematiska 
mekanis men för FN-organ, regeringar, civil-
samhälle, forskningsvärlden och medierna. Varje 
del har en viktig roll att spela i arbetet för säkerhet. 
Den planen förankras nu även på nationellt plan. 

Globalt konkretiseras FN-planen genom program 
för att skapa ett brett stöd för frågan. Forskning och 
utbildning i Nepal, Sydsudan, Tunisien, Pakistan, 
Somalia och Mexiko initieras. Även i Sverige görs 
insatser för att stärka samarbetet mellan olika 
medie aktörer för ökad säkerhet mot hot och brott 
mot journalister.

Under de tre senaste åren har åtta olika resolutio-
ner om detta ämne antagits av Unesco, FN:s 
general församling, MR-rådet, Europarådet och 
FN:s säkerhetsråd.

Vi måste fortsätta och vi måste intensifiera vårt 
arbete kopplat till dessa överenskommelser. Rege-
ringar måste skapa bättre lagar och hitta metoder 
för att öka efterlevnaden av bland annat resolutio-
nerna. Mediehus behöver fortsätta bedriva ett 
effek tivt säkerhetsarbete. Vi måste alla stå emot 
hatpropagandan som sprids, den fungerar som 
bränsle för våldet.

Den 2 november är den internationella dagen 
mot brott mot journalister och den kan tjäna som 
inspiration för oss alla att aktivt ta ställning mot 
straffriheten.

När ett brott mot en journalist sker blir vi alla 
 lidande. Vi måste höja våra röster tillsammans och 
sända ett tydligt budskap: Våldsattacker mot det 
fria ordet tolereras ej. 

Alice BAh KuhnKe 
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Möt alla angrepp 
på det fria ordet
MORD PÅ  JOURNALISTER  När ett brott mot en journalist sker 
blir vi alla  lidande. Vi måste reagera varje gång journalister dödas 
och kräva rättvisa. Unesco har mandat att försvara pressfri heten och 
gör därför offentliga uttalanden varje gång en journalist dödas i sitt 
arbete, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och Irina Bokova, Unesco.

Enbart under 2015  
har 70 journalister  
i världen dödats när  
de utfört sitt arbete. 

”

Den 2 november 2013 dödades Ghislaine Dupont och Claude Verlon av 
våldsverkare i Mali. Bland annat för att påminna om dådet har FN utsett 
den 2 november till den internationella dagen mot brott mot journalister. 
Foto: Vadim Ghirda/aP
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