Livsfarligt vara
journalist i Mexiko
Latinamerikas farligaste land för journalister är utan konkurrens Mexiko. På
en icke hedrande andraplats kommer
Colombia.
Bara under den första månaden
2010 dödades tre journalister i Mexiko.
Ett tecken på den ständigt pågående
våldsupptrappningen i ett land där 48
journalister har dödats och ytterligare
åtta försvunnit på grund av sitt arbete
sedan 2000.
Enligt organisationen Reportrar utan
gränser är Mexiko den västra hemisfärens farligaste land att arbeta i som
journalist.
Många av morden och våldsbrotten
mot journalister kan kopplas samman
med den organiserade brottsligheten
och framförallt drogkartellerna. Enligt
en rapport från CPJ (Committee to
Protect Journalists) är anledningen till
att journalister blir måltavlor att de
sitter inne med information som kan
skada den organiserade brottslighetens
verksamhet.
Colombia sågs länge som Latinamerikas farligaste land att arbeta i som
journalist, men läget där har förbättras
något de senaste åren. Men trots att antalet mord har minskat finns fortfarande
stora problem.
– Morden på journalister har sjunkit
rejält. Men vi har också sett att självcensuren har ökat. Förmodligen har den
ökade självcensuren lett till färre mord.
Men nivåerna av hot mot journalister är
fortfarande mycket höga, säger Adriana
Blanco, colombiansk journalist som arbetar på pressfrihetsorganisationen FLIP.
Även Brasilien är ett farligt land för
journalister. Också här är det framförallt reportrar som bevakar organiserad
brottslighet och knarkhandel som råkar
illa ut.

lördag, som kan skapa ett visst mått av självcensur hos vissa. Men även i den mest regeringskritiska journalistens tv-program förekommer statlig reklam och information. Det visar
på att de inte använder sin reklam som ett sätt
att sanktionera vissa medier, vilket i sin tur är
ett bevis för att regeringen inte utgör något
stort hot mot pressfriheten.
Under 2008 gjorde Fernando Checa en
undersökning om hur ecuadorianska journalister uppfattar pressfriheten. Den visade på att
de flesta hoten inte kom från regeringen, utan
från andra ekonomiskt och politiskt mäktiga
grupper, samt från mediernas egna ägare.
Han tror att det stora problemet i Ecuador
inte är regeringens attacker på journalister
utan det som ligger bakom en del av attackerna, politiseringen av journalistiken.
– En del journalister har börjat spela rollen
som politiska aktörer. Oppositionspartierna
har förlorat mycket styrka i takt med att Correa har skördat triumf efter triumf. Eftersom
det inte finns några politiker som sätter sig
upp mot Correa har det dykt upp vissa journalistiska profiler som gör det istället.
Fernando Checa ser vissa problem i förslaget till ny medielag, men han tycker likväl
att den behövs. Framförallt för att se till att
det skapas vissa institutioner som inte finns i
Ecuador, som till exempel en pressombudsman. Han tycker också att det är ett bra förslag att skapa en granskningsnämnd för all typ
av media, ett förslag som blivit hårt kritiserat
för att öppna upp för censur.
– Jag tror att det behövs en nämnd, men
med en majoritet medborgarrepresentanter,
som övervakar och kontrollerar medierna men
inte sanktionerar.
Han avslutar med en brasklapp till medierna.
– Det finns något som medieägarna brukar
glömma bort. Yttrandefriheten är inte bara
en rättighet utan också en skyldighet att
informera sanningsenligt, balanserat och med
hög kvalitet. Det är så vi bör förstå yttrandefriheten. n
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