Motion om att uppvakta riksdagen för att lagstiftning om våld och hot mot tjänstemän även
ska omfatta journalister
Svenska journalister utsätts idag för hot och våld i yrkesutövningen på ett sätt vi aldrig sett
förut. Vare sig dessa övergrepp kommer från kriminella eller religiösa och politiska
extremister, ser vi en hotbild mot vår yrkeskår växa fram i Sverige som vi tidigare associerade
med totalitära regimer. De journalister som utsätts för hot eller våld kan idag heller inte
förvänta sig den solidaritet och uppslutning från samhället som en gång i tiden var en
självklarhet, då extrema rörelser aktivt arbetar på att undergräva journalistikens trovärdighet.
Detta gäller i ännu större utsträckning frilansjournalister, som kanske saknar den support från
kollegorna som en redaktionsplats medför.
En fri, oinskränkt journalistik är en förutsättning för en fungerande demokrati. Att tillåta att
journalister skräms till tystnad leder till ett ofritt samhälle. Ändå betraktas de journalister som
utsätts för hot och våld till följd av sitt yrkesutövande som privatpersoner i lagens mening.
Det är inte rimligt. Det ska inte ligga på den enskilde journalisten att tvingas välja mellan sin
säkerhet och att skriva om just de grupper som har mest att dölja och de frågor som är
viktigast att diskutera. Svenska journalister behöver idag ett förstärkt skydd mot de
antidemokratiska krafter som vill hindra oss från att utföra vår samhällsfunktion.
Därför vill vi att riksdagen fattar beslut om att inkludera vår yrkeskår i lagstiftningen om hot
och våld mot tjänsteman – eller annan, motsvarande lagstiftning. Ett sådant ställningstagande
fyller två funktioner: den första är att hot och våld mot en journalist på grund av dennas
yrkesroll får en hårdare straffsats och prioriteras i rättsväsendets utredningar. Den andra är att
sända en signal till samhället i stort – journalister har en samhällsbärande funktion! Vi ska
erbjudas skydd därefter.
Eftersom journalistiken och dess utövare förändras till följd av digitaliseringen och det nya
medielandskapet, kan man vidare tänka sig att en sådan lagstiftning skulle kunna utökas till
att även omfatta grupper som inte är journalister i ordets konventionella bemärkelse, men som
skriver om, debatterar eller kommenterar samhället på andra vis, såsom författare, konstnärer
och andra. Ifall de möter en liknande hotbild, av samma skäl, så torde även de erbjudas detta
utökade skydd och att SJF kämpar även för deras sak är ett uttryck för solidaritet.
Vi är medvetna om att SJF redan idag uppvaktar beslutsfattarna i relaterade frågor. Denna
motion är en uppmaning till att intensifiera, prioritera, utveckla och konkretisera det arbetet.
Därför yrkar vi på:
…att motionen skickas vidare till Frilans Riks årsmöte
…att Frilans Riks gör motionen till sin egen och skickar den vidare till SJF:s förbundsstyrelse
…att SJF tar fram ett statistiskt underlag från trovärdiga källor om journalisters hårdnande
arbetssituation ur detta perspektiv, eller arbetar för att ett sådant underlag tas fram
…att SJF uppvaktar riksdagen med detta förslag och arbetar för att det ska bli verklighet

…att SJF skriver debattartiklar och på andra sätt arbetar för att frågan om hot och våld mot
svenska journalister ska få bred spridning
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