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Sikkerhed for journalister 

Kære Lars Løkke Rasmussen 

 

Jeg skriver til dig for at henlede din opmærksomhed på den bekymrende udvikling, vi har 

kunnet se gennem de seneste år, for så vidt angår sikkerhed for journalister verden over. 

Senest har sagen om drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi på det 

saudiarabiske konsulat i Ankara, Tyrkiet, været meget omtalt. 

 

Men Khashoggi er desværre blot én af mange journalister, der gennem de seneste år er 

blevet dræbt. Op mod 600 journalister har mistet livet gennem de seneste 10 år, mens de 

har udført deres arbejde – og ifølge Reporters Without Borders er 62 blevet slået ihjel 

alene i 2018 (https://rsf.org/en/barometer). 

 

Dette er også i et dansk perspektiv bekymrende. Ikke alene arbejder adskillige danske 

journalister, fotografer og øvrige mediefolk til stadighed i udlandet. Men den gensidige 

opbakning mellem nationerne betyder også, at vi i Dansk Journalistforbund ser med stor 

alvor på denne udvikling. 

 

I solidaritet og samarbejde med Det Internationale Journalistforbund, IFJ, vil jeg derfor 

anmode om, at Danmark som stat støtter det vedlagte forslag fra IFJ om en FN-resolution 

møntet netop på sikkerheden for journalister og øvrige mediearbejdere. 

 

Alle initiativer bør efter Dansk Journalistforbunds opfattelse tages i brug for at stoppe den 

alvorlige og bekymrende udvikling, som den internationale pressefrihed er inde i i disse 

år. Udover drab på mediefolk er de generelle vilkår for presse- og ytringsfriheden nemlig 

også under pres i en lang række lande verden over, hvor myndigheder og magthavere 

truer, intimiderer, arresterer og blokerer journalister og medier i stigende grad. 

 

Derfor opfordrer Dansk Journalistforbund Danmark til at tiltræde forslaget til en ny FN-

konvention. 

 

Jeg vil samtidig opfordre til, at der lægges yderlige kræfter i arbejdet med en national 

handlingsplan for journalisters sikkerhed, som DJ er i dialog med justitsministeren  

og kulturministeren om. 

Venlig hilsen 

 

Lars Werge 

forbundsformand 
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