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Hamas och Fatah idkar censur
mot palestinska tidningar och
har angripit både medieföre-
tag och enskilda journalister.
Pressfriheten på både Västban-
ken och i Gaza hotas när jour-
nalister fängslas och tidningar
förbjuds.

Om man promenerar längs
gatorna i Gaza i dag så slås man av
frånvaron av tidningar. De största
palestinska tidningarna, al-Quds,
al-Hayyat al-Jadiida och al-
Ayyam, lojala till Fatah, saknas.
Varför de är försvunna? Censur.
Och det är inte första gången. 

I juni 2007 förbjöd Fatah-rege-
ringen två Hamas-anknutna tid-
ningar, Falasteen och Al Risalah,
på Västbanken. Den 28 juli 2008,
några dagar efter en explosion som
dödade sex palestinier och skadade
fler än femton, förbjöd Hamas
polis tidningar från att komma in i
Gaza. Som ett svar på det började
Fatah arrestera medarbetare och
journalister på en Hamas-ägd tv-
station i Ramallah.

– De tre tidningarna har publi-
cerat lögner och uppviglat till oro,
säger Taher Al Nounno, talesman
för Gazas de facto-regering, som
också säger att tidningarna är
”långt ifrån yrkesmässiga” när det
gäller att låta olika sidor komma
till tals. Sedan en tid tillbaka tillåts
dock distributionen av al-Quds på
nytt i Gaza.

– Al Risalah och Falasteen är
båda propagandistiska och uppvig-
lande tidningar som uppmanar till
stridigheter, säger Nimer Hamad,
Fatahledare och politisk rådgivare
till den palestinske presidenten
Mahmoud Abbas, som försvar till
förbudet. 

BÅDE FATAH OCH HAMAS har förhind-
rat varandras tv-team från att
arbeta och fängslat journalister,

stängt radiostationer och konfiske-
rat medieutrustning.

Reportrar utan gränser, RUG,
har uppmärksammat att åtminsto-
ne nio medieföretag, varav tre stat-
ligt ägda, har upphört att verka i
Gaza sedan Hamas maktöverta-
gande i juni 2007. RUG hänvisar
till ett stort antal hot mot journa-
lister från palestinska myndighe-
ters sida på både Västbanken och i
Gaza, vilka inbegriper angrepp
och bortföranden som hämnd för
vad som ansetts vara ofördelaktig
rapportering.

1995 inrättade den palestinska
myndigheten, PA, en presslagstift-

ning som kriminaliserade kritik
mot PA och den palestinske presi-
denten. Det ökande antalet attack-
er mot redaktioner, gripandet av
journalister och den stoppade dist-
ributionen av dagstidningar i
Palestina i dag är talande tecken
för att lagen har börjat implemen-
teras.

CENSUR HAR OCKSÅ sedan länge till-
ämpats av Israel. Den israeliska
premiärministern Golda Meir
införde en pressförordning 1971
som raderade Palestina och Gröna
linjen (1967 års gränser) från alla
kartor som tillverkades i Israel.

Och Israel har bland annat använt
sig av arresteringar, misshandel
och konfiskering av presskort som
taktik för att förhindra ofördelak-
tig rapportering. Enligt RUG har
minst nio palestinier skjutits av
israeliska soldater. 

Människorättsorganisationen
Human Rights Watch, HRW,
har i en rapport uppmärksammat
att den nuvarande repressionen
mot palestinska medier inte
skulle kunna ske om det inte
vore för USA:s och EU:s försvar
av och finansiering av PA:s
säkerhetsstyrkor. HRW-rappor-
ten kräver att stater ska upphöra

ge stöd till alla organ som varit
inblandade i allvarliga brott mot
mänskliga rättigheter, oavsett
politisk tillhörighet, och att de
offentligt kritiserar övergrepp
som genomförs av de olika
säkerhetsstyrkorna på Västban-
ken och i Gaza.

Utan ingripande från det inter-
nationella samfundet kommer
Israel, Hamas och Fatah att fort-
sätta sin repressiva mörkläggning
av medierna. 
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Palestinska medier censureras

Palestinska journalister protesterar mot inskränkningarna av pressfriheten i Gaza. 

Miljardbelopp utan tydliga
ändamål. Så kan Åsa Torstens-
sons presentation av infra-
strukturpropositionen på tis-
dagsmorgonen sammanfattas. 

Propositionen, som ska gälla fram
till 2021, innefattar hela 417 miljar-
der kronor. Av dessa ska 217 miljar-
der satsas på driftsunderhåll – 136
på vägar och 64 på järnvägar.

Vid presskonferensen nämnde
infrastruktursministern Åsa Tors-
tensson att transportsektorn i dag
står för en tredjedel av Sveriges
utsläpp av växthusgaser, men också
att det skett en tioprocentig
ökning av tågresandet det senaste
året. Hon var dock vag i frågan om

hur mycket som ska satsas på nya
vägar respektive järnvägar. 

Efter utlysandet av dessa mil-
jardbelopp ska nu de olika myn-
digheterna, såsom Vägverket och
Banverket, säga sitt om vad och
hur mycket nytt som behöver
byggas.

REGERINGEN ÖPPNAR också för priva-
ta medfinansiärer i bland annat
vägar. På frågan om det skulle
kunna medföra att ägandet av
exempelvis en väg privatiseras sade
Åsa Torstensson nej. Men ett före-
tag kan vara med och välja ut en
sträcka, även om den inte skulle
anses vara samhällsekonomiskt
lönsam utan privat finansiering.

Under tisdagen kritiserades
propositionen av oppositionsparti-
erna, men också av miljö- och
klimatorganisationer som Miljö-
förbundet jordens vänner, MJV.

– Propositionen saknar verkliga
styrmedel för att få ner vägtrafi-
ken. Om man menar allvar med att
få ner Sveriges utsläpp av växthus-
gaser måste privatbilismen minska,
säger Lars Igeland, klimatsak-
kunnig på MJV.

– Även om man hade lagt hela
summan på järnvägar hade det
ändå inte räckt. För att möta
befolkningens behov tycker vi i
MJV att 1 procent av BNP ska sat-
sas på järnvägar årligen, vilket
motsvarar ungefär 300 miljarder

per år. Annars kommer vi aldrig att
få till en bra överföring från främst
inrikesflyget till tåget.

Åsa Torstensson påpekade vid
ett flertal tillfällen under presskon-
ferensen att investeringar av infra-
struktur måste vara samhällseko-
nomiskt lönsamt. Vidare skriver
regeringen i propositionen att

”inriktningsunderlagen visar på en
högre samhällsekonomisk lönsam-
het för analyserande vägåtgärder
än för järnvägsåtgärder”. Lars Ige-
land menar att detta lönsamhets-
tänkande har en köns- och miljö-
aspekt.

– Med de modeller som rege-
ringen använt räknar man lönsam-
het i bland annat tid. Då blir det
viktigare att en högavlönad man
som kör bilen ensam till jobbet
kommer fram i tid och börjar
arbeta än att kvinnor som åker
kollektivt med tåg, och som tjänar
mindre än männen i bil, får det
bättre.
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Vaga besked i proposition
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”Propositionen
saknar verkliga
styrmedel för att
få ner vägtrafiken.”
Lars Igeland, klimatsakkunnig på
Miljöförbundet jordens vänner
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