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Abstract
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Författare: Martin Edström

Handledare: Jessica Gustafsson

Kursansvarig: Sven Ross

Sammanfattning: Under de senaste årtiondena har Nepal fått utstå gerillakrig,
maktövertagande från flera olika håll samt en liten period av totalitärt styre. Landet har
fler etniska grupper än de flesta andra länder och rymmer flertalet av världens
religioner. I landets politiska sfär finns representanter för extrem höger såväl som
extrem vänster, där både Marxister och Maoister i dag sitter med i regeringen.

Mitt i detta finns journalister och medier, vars förutsättningar till fritt verkande
denna uppsats ämnar undersöka.

Är Nepals press fri att granska makten och fritt informera sina medborgare?
Vilka hinder finns för pressfriheten, och vilka ämnen rapporteras det aldrig om?

Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer med ett antal nepalesiska journalister,
för att komma närmare svaret på dessa frågor samt utröna teman och problem som
vidare borde undersökas.

Studien kommer att visa att Nepals journalister själva känner sig relativt fria, men
kämpar med ett antal frågor och teman vilka det är svårt att rapportera om. Studien
visar vidare att både politiker och kriminella har viss makt/inflytande över mediers
rapportering, samt att Nepals pressfrihet i allt högre grad hotas av kommersialisering
och inflytande från företag och företagsintressen

Nyckelord: pressfrihet, yttrandefrihet, journalistik, sydostasien, Nepal
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Ordlista och förkortningar

FNJ Federation of Nepali Journalists (http://www.fnjnepal.org/)

IMS International Media Support (http://www.i-m-s.dk/)

KTM Kathmandu

MP Member of Parliament (Parlamentsmedlem, -ledamot)

NGO Non governmental organisation (icke-statlig organisation)

RSF Reporters sans frontières (Reportrar utan gränser)

stringer frilansande journalist, får betalt per publicerad text

UCPN Unified Communist Party of Nepal

UML Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist)

[X] censurerat namn (se kapitlet Anonymitet)
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Inledning

Syfte

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om pressfriheten och journalisters

situation i Nepal. Uppsatsen ämnar vara ett avstamp för förståelsen av de olika faktorer

som påverkar yttrande- och pressfrihet i landet, och kan förhoppningsvis leda till en

större och mer omfattande studie av de teman och faktorer som denna uppsats

resulterar i.

Frågeställningar

Vad innebär pressfrihet för en nepalesisk journalist?

Vilka ämnen är känsliga att skriva om i Nepal?

Vilka andra faktorer och instanser begränsar pressfriheten i Nepal?

Material och avgränsning

Intervjutranskriberingar

För att genomföra denna studie har jag valt att genomföra intervjuer med

journalister i Nepal, för att få deras bild av pressfriheten ur ett yrkesperspektiv genom

att göra en kvalitativ analys av deras intervjusvar. Journalister i Nepal har troligtvis

störst insyn i Nepalesisk media, och kan genom sina egna erfarenheter reflektera och

konkretisera kring rådande situation kring pressfrihet.

Avgränsning

För att få en så djuplodande bild som möjligt har jag valt att snarare genomföra färre,

riktigt långa, kvalitativa intervjuer än färre korta. Detta för att komma in på djupet och

hinna ställa samtliga intervjufrågor utan avbrott. Jag har intervjuat totalt 5 journalister,

där varje intervju tog mellan 1,5h och 2h att genomföra. Avgränsningen till 5 intervjuer

motiveras av tidsfaktorn för denna C-uppsats, samtidigt som 5 djupintervjuer torde ge
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en relativt bred och nyanserad bild där många olika perspektiv får utrymme att komma

fram.

Bakgrund

Nepal har en brokig historia, där landets styre skiftat fram och tillbaka mellan

kungahus, militärjunta och politiska partier av diverse övertygelser. Just nu styr ett

Maoistiskt (dvs kommunistiskt) parti landet.

Nepal har en otroligt bred demografi, där nästan samtliga världsreligioner och många

minoritetsgrupper finns representerade Det betyder att landet har en rik kulturflora,

samtidigt som det finns otroligt starka motsättningar mellan folkgrupper i olika delar av

landet. Det finns en stor skara politiska partier som representerar folkgrupper, sekter,

olika ideologier eller rent regionala intressen. (CIA World Factbook, 2012)

För att göra det hela ännu svårare har Nepal just nu ingen grundlag. År 2007

tillsattes en kommission för att ta fram en ny grundlag, som skulle vara klar 2010. Den

blev aldrig klar, och i Maj 2012 upplöstes kommissionen. Just nu befinner sig därför

Nepal i ett “legalt vakuum” - utan grundlag, och utan någon aktuell plan för att ta fram

en sådan. Internationella organisationer uttrycker oro över situationen i Nepal, och det

är oklart vad som kommer att hända. Dessutom lämnar den oroliga situationen kring

grundlagen mer utrymme för extremister, och det finns risk för oreglerat

maktutövande. (International Crisis Group, 2012)

Nepals medielandskap innehåller också en ofantlig flora av medier; det finns över

3500 registrerade tidningar och magasin, varav över 250 publiceras dagligen. Det finns

ca 20 nationella TV-stationer. Det finns också över 50 FM-radiostationer som sänder

över hela landet, samt otaliga små radiostationer som sänder lokalt/regionalt. (Library

of Congress, 2005).
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Teori och tidigare forskning

Det finns inte särskilt många publicerade studier eller böcker om pressfrihet i just

Nepal. Det finns däremot några mindre (och äldre) studier som gjort nedslag i enstaka

delar av Nepals press- och medielandskap. Dessutom finns det självklart fler skrifter om

pressfrihet och yttrandefrihet generellt, vilka jag också tänkt ta hjälp av här. Tanken är

att ge läsaren en generell introduktion till pressfrihet, en specifik introduktion till

pressfrihet i Nepal och lägga en grund för de teoretiska resonemang jag sedan för med

intervjupersonerna och i mitt kapitel Resultat samt Slutsatser.

Pressfrihet

FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, Artikel 19, beskriver press- och

yttrandefriheten med denna enkla mening:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this

right includes freedom to hold opinions without interference and to seek,

receive and impart information and ideas through any media and

regardless of frontiers.”

Trots den dignitet som tillskrivs pressfriheten i FN:s deklaration, finns det en

multitud av teorier kring hur kommersiella, politiska och vardagliga aspekter påverkar

medier - vilket resulterar i att definitionen ovan är svår att uppfylla. Nedan belyser jag

detta påstående med hjäp av flera olika teorier.

Det finns en generell uppfattning bland människor att makten i slutändan ligger i

folkets händer och att pressen på något sätt är självständig nog för att kunna mediera

mellan samhällets övriga maktfaktorer.  Men i mediers vardag fungerar det inte på detta

sätt. Självständighetsprincipen, i de fall de uppnås, är både ett tecken på och en

konsekvens av pressfrihet (Christians, Glasser, McQuail, Nordenstrend & White

2009:92).

En term som frekvent återkommer i tidigare forskning om pressfrihet är den så

kallade “fjärde statsmakten”. Detta namn tillskrivs press och media då de uppnår den
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status och auktoritet där de spelar en aktiv och viktig roll i landets (eller internationell)

politik. Ett viktigt perspektiv här är dock att oavsett om pressfrihet råder eller inte kan

medier uppnå denna status; inte minst om ett mäktigt mediehus agerar megafon åt

staten (Christians, Glasser, McQuail, Nordenstrend & White 2009:144-145).

Förutom pressfrihetens viktiga funktion för att hålla medborgare informerade och

främja demokrati, finns det andra samhälleliga funktioner som gynnas/misgynnas om

pressfriheten är stor. Det finns en direkt korrelation mellan pressfrihet och korruption i

många länder, vilket gör att pressfrihet kan ses som en indikator på korruption. Med en

stark och fri press är det svårare för såväl civila som statliga instanser att arbeta

korrupt (Brunetti & Weder, 2003:1815-1820).

Journalisters olika roll för pressfriheten

Romano (2005) listar flera olika typer av journalister som växt fram i asiens

u-länder: 1) Journalister som nationsbyggare, 2) Journalister som statliga partners, 3)

Journalister som uppmuntrar självständighet och 4) Journalister som vakthundar och

försvarare av transparens. Han menar att dessa olika roller utvecklas under lång tid, och

att den fjärde och sista kategorin är den typ av journalister som främst kan verka för

pressfrihet och verkligen gynna demokrati å medborgarnas vägnar (Xu Xiaoge i

Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009).

Kommersialiering

Eftersom medier idag i allt högre grad ägs och drivs av helt kommersiella företag och

konglomerat, finns det anledning att problematisera det faktum att ägarens intresse kan

smitta av sig på mediets. Trots att en tidning eller radiokanal hävdar sig stå för objektiv

och neutral journalistik finns det många teorier som pekar på att dessa medier faktiskt

inte helt kan avsäga sig samband och intresseområden som de fått via influenser från

sina ägare och överhuvuden. (Christians, Glasser, McQuail, Nordenstrend & White

2009:130).

Detta påstående får vidare stöd av Kovach & Rosenstiel, som menar att sedan

pressfrihet stadgades i grundlagar världen över har ett nytt, och tidigare förbisett, hot

uppstått mot pressfriheten: Korporatism. Även om staten och politikerna inte

kontrollerar medierna på något sätt, spelar företagen (ägarna av medier) en allt större
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roll i hur medierna utformas och hur redaktionell policy efterföljs (Kovach & Rosenstiel,

2001).

De fortsätter resonera kring företagens nya innebörd för journalistiken, och säger att

vi för första gången i historien ser en helt ny marknadsbaserad journalistik växa fram.

Detta koncept av att anpassa journalistiken till marknadens efterfrågan går stick i stäv

med den journalistik som tidigare existerat - vars högsta mål varit folkbildande och

medborgerligt ansvarstagande (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Dessutom är det en sak att se på pressfrihet som något att eftersträva, men en helt

annan sak att implementera den i sin egen organisation eller i sitt arbete. Även

redaktörer och nyhetschefer - som ofta officiellt kämpar för demokrati och förordar en

total pressfrihet - är ju defakto begränsande faktorer i implementeringen av just detta.

För dem innebär demokrati och pressfrihet något på makronivå; demokrati är något

som har med landets styre och dess kontroll över media att göra. Men hur dessa

redaktörer och nyhetschefer sedan implementerar demokrati och yttrandefrihet i sin

egen organisation är en helt annan sak - eftersom det är omöjligt för dem att publicera

nyheter utan att bestämma över innehållet (Christians, Glasser, McQuail, Nordenstrend

& White 2009:92).

Den yttersta formen av pressfrihet kan troligtvis beskrivas som George Seldes har

uttryckt det: “Letting the editorial staff run the newspaper”. Med detta menar han att

den yttersta formen av pressfrihet enbart kan uppnås när den redaktionella personalen

(läs: journalister och redaktören) driver tidningen (eller andra medier) själva (ibid).

Globala förändringar i pressfriheten

På senare år har forskare tagit upp och teoretiserat kring det faktum att den

pressfrihet vi ofta talar om i väst börjar bli allt mer sällsynt. Eftersom mediehus och

företagen bakom medier blir allt mer kommersialiserade (se ovan) har självklart kravet

på lönsamhet ökat; med högre sparkrav har allt färre personer börjat göra en allt större

del av journalistiken. Bara under 2009 sparkades 60 000 journalister från tidningar

runtom i USA, för att ta ett exempel. Detta, och liknande utveckling i de flesta

västländer, tillskrivs främst nya lönsamhetskrav på medier (Peters, 2010).

Samtidigt har medborgare själva tagit en allt större roll i journalistiken. Medborgare
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kan både skapa och distribuera nyhetsmaterial direkt till läsaren genom internets nya

möjligheter. Däremot finns det en del av journalistiken som aldrig kommer kunna göras

av annat än professionella journalister med medier bakom sig; den journalistik som

aktivt granskar makten (på djupet). Det är dyrt och tar lång tid att bedriva granskande

journalistik; på grund av mediers nya sparplaner lämnas alltså mer utrymme för

makthavande instanser att verka utan att någon kontrollerar dem (Peters, 2010).

Nepalesisk journalistik och pressfrihet

Journalistik är generellt något relativt ungt i Nepal, då man jämför med andra delar

av världen. Den äldsta publikationen över huvud taget i Nepal är skriften Sudha Sagar

som utkom varje månad från och med år 1898, vilket betyder att journalistik bara

funnits i Nepal i drygg 100 år. Då var dessutom all press statligt kontrollerad och på

intet sätt fri likt de medier vi eftersträvar idag (Ramprasad & Kelly, 2003).

Först på 1950-talet, då en längre tidsperiod (ca 10 år) av demokrati infann sig under

Rana-regimen, fick Nepal erfara en första period av fri press. Veckotidningar växte

dramatiskt i antal, och den första radiostationen - Radio Sagarmatha - etablerades 1951

(vilket är väldigt tidigt jämfört med många andra länder). Detta årtionde var det väldigt

hetsiga relationer mellan press och regering, och det är första gången i Nepals historia

som journalister började aspirera på att etablera pressfrihet och tillskriva journalistiken

en viktig roll i samhället (ibid).

Under de senaste 20 åren har Nepal upplevt både en totalitär regim under kungen

Gyanendra, och sedan lamslagits av det gerillakrig och det makövertagande som gjordes

av Maoistpartiet (som länge var en militär rörelse). Under denna tid arresterades och

dödades massor av journalister, vilket lever kvar i minnet hos dagens mediearbetare.

Först de senaste 10 åren har Nepals press landat i en något tryggare vardag, där hot och

våld minskat avsevärt (UNESCO, 2008: 14).

Om det finns några regioner som kämpar med införandet av större frihet för pressen

i Nepal, och där det fortfarande sker systematiska övergrepp mot journalister och

medier, så är det regionerna långt ifrån huvudstaden. Den södra Madhes-regionen samt

flera distrikt i östra Nepal har stora problem med att politiska organisationer, eller deras

samarbetspartners, attackerar journalister som direkt svar på deras rapportering om
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den regionala politiken. I dessa regioner har politiska faktioner också bränt upp tidningar

de ansett vara “dålig journalistik” (UNESCO, 2008: 17).

Sedan 1990 har journalistiken i Nepal klassificerats som relativt fri. Landets tidigare

grundlag definierar pressfrihet i likhet med många andra länder, men det finns

fortfarande flera klausuler i grundlagen där journalistik och pressens frihet limiteras

med hänvisning till nationell säkerhet (Aditya, 1996).

Statliga medier vs privata medier

Nepal har idag flera statligt kontrollerade medier, som tillhör de större i landet.

Tidningen Gorkhapatra (på nepalesiska) och Rising Nepal (på engelska) publiceras varje

dag och reflekterar regeringens och de styrande partiernas åsikter och

ställningstaganden (Ramprasad & Kelly, 2003).

Sedan 90-talet är de största tidningarna två privatägda tidningar som aspirerar på

att vara självständiga enligt västerländska mått mätt: Kantipur (på nepalesiska) och

Kathmandu Post (på engelska) (ibid).

Den nepalesiska staten använder sig av flera indirekta sätt att kontrollera

medialandskapet - exempelvis hyr de statligt kontrollerade medierna sina journalister

genom kontaktnät inom de styrande partierna snarare än via kompetens. Staten har

också blivit känd för att försvåra åtkomsten till offentliga dokument. Dessutom

annonserar bara staten i de statliga medierna, vilket blir en sned konkurrenssituation för

andra, privat ägda, medier (Rijal and Paudyal, 1995).

Nepal i förändring

En viktig pusselbit i förståelsen för Nepal är det faktum att landet aldrig varit en

koloni. Trots att Storbritannien hade stor närvaro, eftersom de koloniserat Indien som

ligger intill Nepal, behöll Nepal sin självständighet. Detta medför självklart också att

pressen både erfarit nackdelar och fördelar av att landet inte har varit en koloni.

Självständigheten och intresset för lokala nyheter har varit större, men man har inte

kunnat dra nytta av erfarenheter från Storbritannien (som vid denna tidpunkt hade en

mycket mer välutvecklad press) (Ramprasad & Kelly, 2003).

Nepal har ett väldigt brokigt förflutet, utan några längre perioder av stabilt styre.
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Monarki har bytts mot diktatur, diktatur mot demokrati och sedan till monarki igen. År

2001 beskrevs landet som “labilt på grund av osäker regering, parlamentariska

dödlägen, kungamord, en växande Moaistisk rebellrörelse och nödläge” (Friedrich Ebert

Stiftung, Nepal, 2002a).

Men under 2000-talet kan man klart säga att demokrati har återinförts och faktiskt

börjat rota sig.  Nepal har just nu rört sig från att vara en monarki med statligt

kontrollerad press till att bli en demokrati med en flora av olika politiska rörelser, där

pressen plötsligt fått större frihet och journalister fått sakta anpassa sig till friheten

samtidigt som de kämpat med att frigöra sig från den politiska koppling som länge varit

standard för press i Nepal (Ramprasad & Kelly, 2003).

Metod

Kvalitativa intervjuer

Det finns ett antal perspektiv som kännetecknar den kvalitativa intervjun som

metod. Mest centralt av dessa perspektiv är metodens fokus på att klarlägga

intervjupersonens livsvärld, då forskaren vill förstå och förmedla vidare åsikter och

viktiga teman i den intervjuade personens livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009:44).

Eftersom mitt centrala syfte är att utreda hur journalister i Nepal ser på

pressfriheten i sitt eget land är kvalitativa intervjuer bäst lämpat för min studie. Jag vill

ta reda på hur journalister ser på pressfrihet och hur den tillämpas i Nepal;

frågeställningar som helt och hållet måste besvaras utifrån deras egen livsvärld.

Urval och tillvägagångssätt

För att klarlägga en så bred bild som möjligt i denna uppsats ville jag intervjua

journalister från olika bakgrund och med erfarenheter från olika medier. Eftersom

pressfrihet i Nepal inte är särskilt uppmärksammat (se kapitel Teori) var det extra

viktigt att få med journalister från så många olika medier som möjligt, samt se till att
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samtliga journalister arbetat ett tag i branschen, för att säkerställa en så bred bild av

Nepals pressfrihet som möjligt.

Urvalet var ett strategiskt urval med hjälp av en expert på området. Med hjälp av

Reportrar utan gränsers huvudkontor i Paris, som har väl etablerade kontakter i Nepal,

fick jag en lista på flertalet journalister som arbetat minst 10 år som journalister. Urvalet

inkluderade endast engelsktalande journalister, eftersom jag inte haft möjlighet att

använda tolk under intervjuerna. Detta kan självklart komma att påverka mitt resultat,

då jag inte kunnat tala med journalister som enbart jobbar för nepalesiska medier.

Självklart kan denna grupp ha en annan syn på journalistik och pressfrihet än de som

också talar engelska, vilket måste tas i beaktande av de som läser denna uppsats och

dess resultat.

Från början var tanken att också inkludera medieforskare eller medievetare i Nepal,

men för att ytterligare smalna av studien valde jag att fokusera helt på (aktiva eller

pensionerade) journalister.

Intervjutyp

Med anledning av att pressfrihetssituationen i Nepal skall undersökas, och att denna

situation är svår att överblicka med hjälp av tidigare forskning och studier, har jag valt

att genomföra semi-strukturerade och delvis explorativa intervjuer.

Steinar Kvale beskriver explorativa intervjuer som att de kan ha ett

hypotesprövande syfte, men också kan vara bra att använda då ett område skall

kartläggas. Detta görs bäst genom att introducera en fråga om det område som skall

undersökas (i mitt fall blir detta ett antal generella frågor kring hur intervjupersonerna

upplever pressfriheten i Nepal), och sedan låta intervjun ta den riktning som

intervjupersonen leder in på.

För att inte få en helt flytande intervju, och för att inte få helt vaga svar, är det dock

viktigt att ha ett visst mått av struktur under samtliga intervjuer. Detta är varför mina

intervjuer genomförs som semi-strukturerade intervjuer - vilket betyder att jag

använder en intervjuguide som ramverk för intervjun. Då jag märker att

intervjupersonen halkat in på ett sidospår kan jag antingen följa upp med fler följdfrågor

- om sidospåret är av intresse - eller leda intervjupersonen tillbaka till de

frågeställningar jag har i intervjuguiden.
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I boken Kvalitativa Intervjuer diskuterar Jan Trost de olika sätt man kan

strukturera sina intervjuer. Det finns en problematik i att strukturera alltför mycket;

enligt honom kan en hårt hållen intervjuguide som strukturerar frågor och

svarsalternativ skapa en intervjusituation som mer liknar en enkät än en kvalitativ

intervju (Trost 2009:20). Därför är det viktigt att veta vad som menas med begreppet

“strukturering” - och för mina kvalitativa intervjuer innebär den termen enbart att jag

genom min intervjuguide har möjlighet att styra intervjun till de teman och ämnen jag

ämnar utforska. Frågorna skall förbli öppna, och hela tanken är att min struktur skall

lämna utrymme för individuella reflektioner även kring teman jag inte definierat (eller

vetat om) på förhand. Jag skall dessutom låta frågornas formulering ta form av tidigare

svar, för att enligt Trosts rekommendation låta intervjun mer likna ett samtal än en hårt

hållen utfrågning (Trost 2009:51).

Intervjuerna kommer att ske på individuell basis; jag kommer att intervjua mina

respondenter en och en. Detta för att jag vill undvika att enskilda respondenters åsikter

tar form ur gruppdynamiken - vilket är lätt hänt vid en fokusgruppsintervju eller

gruppintervju (Kvale & Brinkmann 2009:166). Resonemanget bakom detta är främst att

jag vill behålla kontroll över var intervjun tar vägen. Dessutom skulle fokusgrupper leda

till det potentiella problemet att mer pratglada personer tar större utrymme, och jag

skulle troligtvis få höra en och samma åsikt istället för de mer nyanserade svar man får i

enskilda intervjuer (Trost 2009:26).

Dokumentation av intervjuer

De metodböcker jag använt föreslår alla möjliga sätt att dokumentera intervjuer,

däribland papper och penna, bandspelare eller helt enkelt gott minne (Kvale 2009 &

Trost 2009).

Då jag inte litar på varken min egen förmåga att skriva väldigt snabbt eller komma

ihåg allt från en intervju har jag valt att spela in samtliga intervjuer. Det finns ännu ett

skäl till detta: eftersom jag genomför intervjuerna med Nepalesiska journalister som

talar engelska finns det ett problem i förståelsen under själva intervjun. Flera av

journalisterna talar engelska med accent, och risken är stor att de använder engelska

begrepp eller ord som jag inte hört förut. Därför är det självklart bäst att spela in

samtalet, så att jag under utskriften kan reda ut de potentiella missförstånd eller
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missuppfattningar som uppstått.

Förutom förståelsebiten vill jag dessutom kunna vara fullständigt närvarande under

intervjuerna, då min teknik förutsätter väldigt aktivt lyssnande för att kunna ställa

följdfrågor, och med en bandspelare kan jag koncentrera mig helt på att lyssna och

diskutera (Trost 2009:50).

Det finns enligt Trost en hämmande faktor vid bandinspelning - eftersom

intervjupersonen vet att intervjun bandas kan riktigt känsliga saker undkomma att

komma på tal (Trost 2009:52). Jag måste däremot använda inspelning, som jag

motiverat ovan, men skall vara noga med att informera respondenterna om att de alltid

kan be mig stänga av den, då de vill säga någonting känsligt, samt försäkra dem om att

de enbart lagras temporärt för att transkriberas och sedan raderas.

Anonymitet

På grund av ämnets natur, och de konsekvenser som respondenterna skulle kunna

erfara om deras uttalanden kom ut tillsammans med deras namn, genomför jag samtliga

intervjuer helt anonymt. Även om respondenterna vid intervjutillfället säger sig vara

lugna med att så för sin åsikt går det inte att veta vad som händer i framtiden, och

därför tänker jag anonymisera deras identitet till fullo.

Detta innebär självklart att vissa beskrivningar i deras intervjusvar varken kan

transkriberas eller användas i mina resultatresonemang, eftersom det riskerar att röja

deras identitet. Då sådana privata exempel förekommer så kommer jag i utskriften att

antingen byta ut namnen (och notera det) eller helt utesluta den passagen. Detta kan

naturligtvis påverka resultatet på studien, men jag bedömer att risken för det är liten.

Dessutom är säkerställandet av respondenternas säkerhet av yttersta vikt.

Intervjuguide

För att få fram konkreta insikter om pressfriheten och dess potentiella hämmare i

Nepal vill jag både fråga respondenterna om deras åsikter kring den (hur den kan

förbättras, vad som hindrar den etc), men samtidigt få konkreta exempel där de visar

hur den tillämpas och hindras. Jag ska, precis som Jan Trost påpekar, försöka frammana

konkreta exempel med mina frågor - för att inte enbart få abstrakta resonemang (Trost

2009:35). Speciellt viktigt är detta också för att behålla det perspektiv jag ämnar

16



utforska. Mina ursprungliga frågeställningar måste ta formen av mer konkreta

intervjufrågor för att effektivt styra intervjun (samtalet) åt det håll jag vill. Annars är

risken stor att jag under intervjun tappar fokus. Även om sidospår kan vara intressanta,

och rentav senare infogas i studien, är det viktigt att behålla fokus på det jag vill

undersöka i varje intervju. Dessutom är det viktigt att behålla ett vardagligt och enkelt

språk, som skall upprätthålla känslan av ett naturligt samtal (Kvale & Brinkmann

2009:144-148).

Då mina intervjuer kommer att ta en explorativ form är jag helt beroende av att

förhålla mig till respondentens senaste svar, och utifrån dessa utforma följdfrågor. Som

pekpinnar i detta har jag delvis möjligheten att inta en så kallad “Sokratisk position” -

där jag upprepar frågan och ställer följdfrågan “Varför?” för att förhoppningsvis få ett

tydligare svar (Kvale & Brinkmann 2009:52-52) - men också det faktum att jag inte vill

hämma diskussionen genom att ifrågasätta alltför mycket av respondentens svar att

svaret är ifrågasatt (Trost 2009:80). Jag måste balansera mina följdfrågor rätt med

dessa tekniker i åtanke, för att både frammana tydligare och rakare svar men samtidigt

inte hämma diskussionen på grund av mitt ifrågasättande.

Analys

I min analys av intervjuerna ämnar jag använda mig av tematisering av intervjuerna,

för att sammanfatta de olika svaren och åsikterna kring de centrala teman jag

genomgående kan hitta i intervjuerna.

Jag kommer att först och främst sammanställa de centrala teman som flertalet

intervjupersoner tar upp i sina svar (dessa centrala teman ger mina rubriker i kapitlet

Resultat), genom att sammanställa flera citat bredvid varandra och jämföra (visa på

likheter och skillnader) mellan dem. Med detta menar jag visa på återkommande

mönster, och därigenom föreslå att det perspektiv som kommer fram genom dessa citat

troligtvis representerar en generell uppfattning bland Nepalesiska journalister.

Mitt sekundära mål är att visa på de variationer som finns i materialet. Självklart

förekommer polariserade svar i mina intervjuer, och detta är också extremt viktigt att

belysa; om någon motsätter sig ett av de centrala perspektiven som andra yttrat, då

uppstår en intressant konflikt mellan dessa uppfattningar. Dessa polariseringar kommer

jag att belysa i slutet på varje tema/underrubrik i kapitlet Resultat, för att ge en
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tankeställare mot slutet av varje perspektiv.

Genomgående har jag fetmarkerat intressanta formuleringar och viktiga poänger i de

citat jag plockat ut. Detta är för att ge läsaren en genväg att förstå vilka formuleringar

det är som gjort att jag valt citatet, och för att förstå vilken del av citatet jag främst

fokuserar på i min kommentar innan/efter citatet i fråga.

Då jag gjort förtydliganden i citaten, innanför [ och ], är det för att klargöra för

läsaren vad respondenten syftar på eller talar om. Ibland saknas ett nyckelord i citatet,

som kanske nämndes långt tidigare i resonemanget, och då är det av vikt att klargöra för

läsaren vad det är som omtalas.
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Resultat

Pressfrihet i Nepal

Samtliga journalister jag talat med sammanfattar sin syn på pressfrihet, både

teoretiskt och praktiskt, med liknande ord och formuleringar som FN:s deklaration för

mänskliga rättigheter.

FN:s definition ses som idealet

Samtliga journalister talar om pressfrihet och yttrandefrihet som något

grundläggande. Grundläggande både i bemärkelsen att det är en förutsättning för

demokrati, och att det är en rättighet för samtliga individer i samhället.

Ingen av journalisterna nämner FN:s deklaration för mänskliga rättigheter vid namn,

men samtliga kan citeras med formuleringar som i det närmsta överensstämmer exakt

vad Artikel 19 i deklarationen slår fast om pressfrihet:

“Press freedom... It means the tools of democracy...you know; and

by using press....you know....people go different kind of information

without censorship, without control you know. [...] people can get

information without censorship..” (Journalist 3)

“Freedom of media on behalf of people, to report without any

obstacle whatever they see. Pursuit of the people, and pursuit of the

truth. That's press freedom in my opinion.” (Journalist 1)

Det finns också en stor övertygelse om att mediernas frihet inte bara är viktigt för

medierna. Pressfrihet är en av grundpelarna i en fungerande demokrati, och flera av

journalisterna stör sig på att enbart journalister och mediefolk höjer ögonbrynen då

pressfriheten kränks eller någon typ av censur uppfångas av allmänheten.

Flertalet av journalisterna menar att pressfrihet och yttrandefrihet inte har något

med medier att göra; pressfrihet kommer hela folket till gagn, och samtliga individer i
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befolkningen borde försvara pressfriheten som en av sina egna, grundläggande,

rättigheter:

“I believe this is not only the business of media. Freedom of information

is freedom of the people. Only media is there to present it from the

source to the audience. So there's confusion. Even political society, the civil

sociecty, even business - anyone! They think right to information is

the right of the media. This is wrong.” (Journalist 1)

“It’s an empowerment to the people I will call it. It’s a huge

empowerment in democracy, which actually gives the right to the people to

have their....to carry their voices to where it should be heard. It’s just

like water and air, to the democracy. The media should be there.”

(Journalist 4)

Klart är att samtliga journalister ser pressfriheten som något av yttersta vikt; en vital

mänsklig rättighet som alla människor borde värna om.

Frihet från korporatism

Ett återkommande tema, som samtliga journalister påpekar extra noga, är vikten av

frihet från korporatism och företagskrafter. I detta kan anas att de anser detta viktigare

än frihet från staten; de lägger större vikt vid att poängtera företagens och

vinstintressets viktiga roll i hur pressfriheten ter sig.

Viktiga faktorer för pressfrihet

Samtliga journalister har flera olika faktorer de tycker är viktiga för att etablera

pressfrihet, som överlappar varandra. Citaten nedan kommer från den generella frågan

om vilka faktorer som behövs för att etablera pressfrihet (inte enbart i Nepal, utan

generellt).

Stabil demokrati
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Samtliga journalister anser att en stabil demokrati är viktig, om inte essentiell, för att

skapa förutsättningar för en fri press. Flera nämner demokrati och demokratiska

processer genomgående i sina svar och resonemang.

“Political stability. But with democratic political system. Stable

democracy.” (Journalist 1)

Journalist 1 belyser vidare något som de andra journalisterna snuddar vid i sina

resonemang, nämligen vikten av informationskultur för att pressfrihet skall kunna

infrias.

“Culture of information. Once no culture of information, you never

believe press freedom. If you don't believe in transparency, you don't

believe in culture of information. There are lots of stable governments in

the world, like DPRK, North Korea - there are stable systems. But no

culture of information.” (Journalist 1)

Han menar att utan informationskultur (kultur där information delas fritt, och alla

har tillgång till information) går det inte att uppnå pressfrihet. Det finns ju massor av

länder som har en stabil stat - men inte har demokrati, och därför ingen

informationskultur där information delas fritt. Därför blir det i dessa länder omöjligt att

uppnå pressfrihet i någon bemärkelse.

Lagar och regler

“Factors are essentially laws and regulations to start with, and

like I said our constitution was fairly good enough [den gamla

grundlagen, som fortfarande används i brist på en ny].”  (Journalist 2)

 Citatet ovan är en bra sammanfattning av vad samtliga respondenter anser behövs

för att skapa en välfungerade och fri press. Pressfriheten måste vara reglerad i lag, och

även ha så kallade etiska regler definierade. Likt definierat ovan talar de om
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demokratiska sätt att säkra pressfriheten och mediernas funktion i samhället.

Vidare listar de olika typer av lagar som behöver finnas på plats för att säkra

pressfriheten:

“Number one I think is, laws that allow journalist’s access to

information and number two not only laws, actually in practice, be

implemented.” (Journalist 4)

Flera av respondenterna belyser vikten av att inte bara ha regler och lagar, utan att

faktiskt se till att de implementeras och används.

Professionalitet och ansvar

Flera av journalisterna efterlyser även självmedvetenhet och professionalitet, och att

journalister måste fungera professionellt i samhället för att generera den tillit som

journalistiken behöver.

“Next thing would be the selfawareness from journalists to

function professionally.   (Journalist 2)

Political stability.  So stable democracy is important. [...] When you

say democracy, even in this democracy contested world - where you

have accountability, accountable government, not only to the

government. But even a single person have to be accountable. So

transparency, and accountability.

And an aware civil society. For that education. Education is a

must.” (Journalist 1)

Journalist 1 definierar samma saker lite mer detaljerat och listar transparens och

ansvarsskyldighet som vitala delar av demokrati. Men det handlar inte bara om statligt

ansvar eller företags ansvar. Även personer - framförallt journalister - behöver vara

personligt ansvariga för sitt arbete och verkande. Om staten skall vara transparent, då
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skall också personer och journalister leva efter samma princip. Om inte journalister kan

ställas till svars för sitt eget arbete, då kan det bli farligt:

“The most important factor is the capacity of the journalists. Without

capacity you know, if the journalists have no capacity and they are not

accountable in their profession it become dangerous thing...  Capacity

and Accountability.” (Journalist 3)

Kapacitet och ansvarsskyldighet kommer ofta på tal i respondenternas svar om hur

journalisternas egna brister kan påverka befolkningens möjligheter att få åtkomst till en

fri press. Om inte journalister sköter sig professionellt och inte kan ställas till svars så

kommer den generella befolkningen inte ha någon tillit gentemot journalister. Därmed

får också medier ett nedsatt anseende, och sämre förutsättningar att nå ut med viktig

journalistik och information.

Ny teknik sätter journalistik i folkets händer

Ett ytterligare perspektiv som belyses enbart av journalist 5 är det faktum att den

generella befolkningen idag spelar en större roll för journalistik än någonsin förr. Han

menar att befolkningen tar allt större del av journalistiken tack vare ny teknik som

kommit alla människor tillhanda:

“The people. If people are aware, people are educated then only..that

decides the level of freedom of press or freedom of expression.

Everything is decided by the level of awareness, the level of education of

the people. So, we should not take it as the only legal thing, press

freedom is not only a legal thing. It is, now mostly it is the

technology. The technology, such technology has come that the people

can be the journalist - people can put their ideas their information. So

everybody is journalist now. So this situation, whenever the

technology expands  expression of the people then that situation is better,

that is freedom of the press.” (Journalist 5)
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Flera av dem debatterar det moment 22 som uppstår; pressfrihet är beroende av ett

stabilt demokratiskt system, men samtidigt är ett stabilt demokratiskt system beroende

av pressfrihet.

Känsliga ämnen i Nepal

Journalister kan helt fritt rapportera om staten och myndigheterna, berättar

samtliga journalister i denna studie. Det finns inte längre något tabu på detta.

Samtidigt finns det flera ämnen som är känsliga att skriva om i Nepal; flera av dessa

är riktigt känsliga. Flera tabun härstammar i politiken och det som i alla länder är av

yttersta politiska vikt; politik på makronivå. Men flera av ämnena är också mindre, och

anknyter snarare till grupper och ämnen som var svåra att förutspå innan denna studie

genomfördes.

Problemen som tas upp i följande analys är de värre, de ämnen och teman som lett

till våld och hot mot journalister i sitt yrkesutövande.

Bråket om federalism

“One of the problems with the new constitution is that some parties

want the federal state and some don’t.” (Journalist 4)

Flera av journalisterna nämner Nepals eviga bråk om federalism som ett stort

upphov till problem för journalister. Vissa politiska grupper, ofta geografiskt anknutna,

vill skapa ett Nepal bestående av många mindre federala stater, och de är beredda att ta

upp kampen för det. Om du är journalist och rapporterar som dessa lokala, oftast

pro-federalistiska rörelser, då är risken stor att du hamnar i trubbel.

“They don’t care about the press freedom. They want their news

covered in a good manner. Nepal is going to be federal system and what

kind of federalism would it be? Is it based on caste, religion or language?

That is a big question that has not been decided. And if you write
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against federalism, then you will be in threat.” (Journalist 5)

Här uppstår de mönster av etniska, lokala och religiösa konflikter som är typiska för

Nepal. Flera av respondenterna nämner Nepals enorma mångfald som en viktig faktor

vad man än pratar om. Med olika etnicitet och många regionala grupper med vitt

spridda åsikter om Nepals framtid är det svårt att samla alla under en gemensam fana.

Detta behöver inte vara någonting negativt, påpekar flera, utan är en av de stora

anledningarna till att Nepal är ett mångkulturellt och accepterande land. När det handlar

om det potentiella införandet av federalismen blir det dock, som journalisterna påpekar

ovan, problem för journalister då de ofta anklagas för att ta ställning i frågan enbart

genom att rapportera om vad olika instanser tycker.

Regionala grupper som är för federalismen

Samtliga journalister är överens om att regeringen och staten inte utgör något större

hot mot journalister, speciellt inte i Kathmandu. Här kan de stora morgontidningarna

fungera som kritiska observatörer precis som i väst. Däremot blir det värre så fort man

rör sig ut i landet. Följande citat talar väl för flera av respondenterna:

“From the authority, government or state power the Nepali press is...

There's no more tabu now. [...] But there are other tabues out there,

regional forces - particularly the Madhesi armed forces.” (Journalist 1)

Samtliga respondenter tar upp de regionala konflikterna som ett väldigt känsligt

område att rapportera om. Regionen Madhesh i södra Nepal nämner samtliga

respondenter, och det står klart att reportrar som rapporterar om regionen står inför

väldigt stora bekymmer.

“[Madheshi political forces] are the tabu. If you dislike them in your

report, they may come to attack you, to attack your radio station, they

may abduct you. [...] They are the fear factor for press. Even the

Kathmandu based press is affected. How? By the reports. Because local

reporters are there, but can't report what they see there. Once they
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report anything against them [Madhesi political forces], or something

they don't like, then they start working against the local reporter. So in a

way, the press in that particular region has been practicing censorship.

Self-censorship.” (Journalist 1)

Rapporter om attacker på journalister har också samlats in över åren av

journalistorganisationen FNJ. Enligt dessa rapporter har flest journalister hotats och

dödats i samband med just rapportering kring regionala, politiska konflikter - bland

annat just Medhesh-regionen enligt ovan.

Maoistpartiet

Det faktum att det nu största partiet - Maoisterna (UCPN) - besitter mest makt i

landets lagstiftande organ kan vara problematiskt. Flera av respondenterna säger inte

att det går att peka ut fall där Maoisterna gått hårt åt någon journalist på grund av ett

specifikt reportage eller en viss rapportering. Däremot finns det en underliggande

medvetenhet och rädsla för Maoistpartiet; deras våldsamma förflutna har gjort

journalister varsamma och försiktiga i hur de rapporterar nyheter om Maoisterna.

“Like if there was a story on the Maoists party. There could be any

political story, that might not - say - put a certain political party in good

light. In most of the time, Maoists have been very violent, and they

sometimes don't tolerate things. [...] I get a sense of a very subtle

controlling mechanism that's in the works. And there's a lot of self

censorship.” (Journalist 2)

Även om journalister i Nepal väljer att själva rapportera om Maoisternas

förehavanden, så kan det mycket väl vara redaktörer och chefer som sätter stopp för

publiceringen.

“The ruling Maoist  [...] They decended in a decade long armed

struggle [before]. They are not so present, not so good tolerance, to

recieve criticism from the media. So they have not done big harm against
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Nepali press, since few years I can say - but still Nepali press thinks "This

is a Maoist issue, be aware". We have our own phsycological sort of

feeling that Maoist can harm us. Because of that I guess many issues

have been hidden by the Nepali press.” (Journalist 1)

Värst är det för medier ute i landet, där Maoisterna fortfarande är stora. På många

ställen är Maoisterna den enda politiska närvaron som folk har att göra med. Det gör det

självklart värre för journalister.

“In district level, on the countryside [...] they are the only political

force. They have good muscle, good skills of beating and hitting the

people. They were fighting with the army in a decade long armed

struggle, so the local press they feel they are the Moaist - they may do

anything. Without saying anything to the central leaders, they may do

anything.” (Journalist 1)

Ett extra intressant perspektiv kring Maoisterna är att rapporteringen om dem är

känslig på alla sätt: även om rapporteringen är positiv. Flera av journalisterna säger att

de stött på tillfällen då nyheter om Maoisterna strukits ur tidningen/magasinet helt

enkelt för att ämnet handlar om Maoisterna. Exempel:

“I wrote a series of stories in my newspaper [X], and my story now

was giving the human side of Maoist war. They were returning people's

ornaments to the people. [...] Which they had looted from the bank. That

was really a positive story for the Maoist. Congress was in power,

Maoist were fighting for their cause and that sort of thing happened. I

remember this story. I wrote, and my editor stopped. There's a minister

who's currently in jail because of corruption. At this time he was also a

journalist, before politics. When I wanted to publish my report, he

threatened my media house: "If you don't stop publishing that kind of

political story, government will lock your media house". Personally he

also threatened my editor-in-chief, so they had to stop.” (Journalist 1)
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Denna berättelse, och flera liknande, tyder dels på att politiker helt och fullt

interagerar med - och försöker kontrollera - medier, men också på det faktum att

Maoistpartiet har en särskild ställning i Nepal. På grund av sin våldsamma historia och

sin långa bana från gerillarörelse till politiskt parti har UCPN fått en politisk roll som

särskiljer sig från andra partiers, iallafall utifrån journalisters perspektiv betraktat.

Kriminalitet; smugglare och kriminella nätverk

Enligt FNJ (enligt utsago från en av respondenterna), som samlat in rapporter kring

vilken typ av rapportering som leder till hot om våld eller attacker på journalister, leder

som sagt rapporteringen om regionala konflikter (se ovan) oftast till våld. Näst efter

regionala konflikter är kriminalitet ett väldigt känsligt ämne, där många journalister

hotats eller attackerats på grund av sina reportage om ämnet.

“Reporting on smugglers and criminals is really dangerous.

Because no one knows who is run by whom. Some criminals may be run

by politicians, might have been run by the business people, business

leaders. So there is a danger.” (Journalist 1)

På frågan om vilka instanser en journalist behöver vara rädd för att rapportera om

står svaret klart från flera av respondenterna:

“From the criminals. Criminals directly attack physically.”

 (Journalist 5)

Kriminella nätverk, och speciellt smugglarligor som smugglar varor genom Nepal

mellan Indien och Kina, är ett riktigt känsligt ämne enligt flera av respondenterna.

Samtliga nämner kriminalitet som ett farligt ämne att rapportera om, på grund av att

journalister hotas till följd av rapporteringen. Flera nämner också just smugglare som

underkategori till kriminella.

“[...] Nepal and in between India, we have more than 1500 Km is open
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border. So if you write the cross-border issue, like the smuggling, like the

trade... [...] this is the sensitive issue for us.” (Journalist 3)

Journalist 4 specificerar ytterligare detaljer om smuggligen, på frågan om vad som är

de mest underrapporterade ämnena i Nepal, och varför de är det. Han berättar om

smugglingen av Red Sandalwood (ett träslag) från Indien till Kina, och om ett specifikt

område där all denna smuggling sker. Journalister rapporterade om detta först, men

idag har rapporteringen helt försvunnit. Han berättar vad som händer med de som

försöker rapportera om smuggligen:

“You’ll probably get targeted..they’ll probably start with threatening

calls and then it could even lead to abduction, threatening could also lead

to getting yourself killed.” (Journalist 4)

“If you look at the FNJ records, among that the highway belt [där

smugglingen sker] there was a lot of journalists who were reporting

the issues of threat and then it has almost led to sort of... Sort

of a self-censorship. You don’t get to hear of those stories anymore.

But you know it’s still there. It is taking place.” (Journalist 4)

Samtliga respondenter hävdar att smugglingen är ytterst känslig att skriva om i

Nepal. Flera av respondenterna berättar dessutom att det systematiska sätt som

kriminella karteller och smugglarligor utövar hot om våld och våld mot journalister

skapat en stor rädsla för ämnet, där självcensur blivit en konsekvens. Smugglare har

effektivt lyckats tysta ned rapporteringen kring deras affärer.

Faktorer som hotar pressfriheten i Nepal

Professionell säkerhet och anställningsvillkor

“Journalism is one of those professions where people get paid very,

very badly, especially in the districts, [so] they do different things to
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make a living.” (Journalist 2)

Samtliga journalister som deltagit i studien oroar sig över de nutida och framtida

villkoren för att jobba som journalist i Nepal, oavsett om man är ung eller gammal. Det

står klart att villkoren är otroligt tuffa. Många journalister tar på sig ett extraarbete

utanför journalistiken för att ha råd med sitt leverna. Detta påverkar självklart

förutsättningarna för journalistiken att utvecklas och hållas på topp.

“I think professional security... There is no professional security.

If he is skilled and he has fame... Name and fame, then he can do other

jobs and just like your print medium, from print media, he can go to your

radio, he can go to television, other organisations will accept it [but]

economically there is no security. Those who have earned money and

have invested in the same business house, then he has little security.

No.. not the normal [journalists]. Editors and top level journalists.

Some have invested in media houses.”

 (Journalist 5)

Många arbetar som journalister på tidningar och magasin utan någon som helst

anställningskontrakt, vilket lett till att det är väldigt lätt för medier att göra sig av med

journalister på kort varsel. Både om det går dåligt för tidningen och om journalisten

anses vara motstridig.

Journalist 1 berättar om att han själv lyckats ta sig bra fram, och genom en

betydande position på sin arbetsplats kunde han komma undan med mycket; han kunde

kämpa för att få ut de reportage han ansåg viktiga, även om ägarna kämpade emot

honom. Men han menar att de flesta journalister i Nepal lever i en helt annan vardag än

han gjorde:

“But this is not the main story of Nepali media. Journalists cannot do

like that. You are immediately fired if you do like that. So that is

happening. Media is owned by the business people, and they have their

own interests. If you don't fulfill their interest, you will be no
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more over there.” (Journalist 1)

Förutom behovet av bättre arbetsvillkor nämner flera respondenter behovet av

bättre fackföreningar och organisationer som arbetar för journalisters villkor och

pressfriheten i stort. Men även dessa organisationer måste bli bättre - annars leder det

ingenstans.

“For example when we talk of press freedom... you see we only focus

on journalists but never focus on the organisations that is

actually managing the journalists, for example FNJ. For example,

when I came here the secretariat was in such like... The professional staff

was’nt here.” (Journalist 4)

Journalist 4 menar att internationella NGO:er inte bara kan fokusera på att utbilda

enskilda journalisters kapacitet, utan att även föreningar och organisationer -

fackförbund och liknande - måste få hjälp att utvecklas i Nepal. Utan organisationer som

själva kan stå på benen och hjälpa journalister kommer pressfriheten inte kunna

förbättras avsevärt.

Självcensur

De dåliga arbetsvillkoren drabbar samtliga journalister, och leder i värsta fall till

självcensur, enligt flera av respondenterna. Det gäller att hålla arbetsgivaren glad,

eftersom även de anställda journalisterna, som har fått ett så kallat anställningsbrev,

sitter väldigt löst.

“He has to write very carefully. He has to leave something that

he wants to write. Self censorship.” (Journalist 5)

Dessutom finns det ännu ett problem kring anställningsvillkoren, för de stora

mängder journalister som arbetar på frilansbasis.

“Most reporters in KTM are stringers, that get money from each
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report. So if the story is not published, why do it? He automatically

leaves the reporting. Otherwise you don't get paid.” (Journalist 1)

Eftersom väldigt många reportrar är så kallade “stringers”, som bara får betalt då

deras texter publiceras, finns det ett stort utrymme för självcensur av ekonomiska skäl.

Om man skriver reportage som ingen vill publicera, för att de handlar om ett känsligt

ämne, då får man inte betalt.

Ägarnas ekonomiska intressen, Indiska investerare

“There is a code of ethics for journalists, but there is no code of

ethics for the media owners.” (Journalist 3)

Respondenterna är ense om det stora inflytande medieägarna har på det

redaktionella materialet. Väldigt ofta nämns Indiska företag, på grund av den stora

betydelse Indiska annonsörer har för tidningars ekonomi.

“The Indian industries, factories in Nepal like Real, Real juice, Dabur

and they give advertisement of... People say it is 4 crores or 5 crores per

year... you known crore? Hundred lakh. [Väldigt mycket pengar,

miljontals Nepalesiska Rupees] So, they don’t want to lose that

business, so they don’t report against those companies.”

(Journalist 1)

Speciellt juiceföretag nämns av flera av journalisterna, då det nyligen hände en

skandal kring ett indiskt juiceföretag vilket skapade en kontrovers på flera medier

mellan redaktionen och annonsavdelningen. Juicen visade sig vara hälsovådlig, vilket

journalisterna ville rapportera - medan annonsavdelningen och ägarna sade nej,

eftersom annonserna från samma företag i så fall skulle riskera att gå förlorade.

“So, what happened that there was some sort of creepy insect that

was found in the juice, inside the packing. So, there were a few media
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houses that reported it. So the first move taken by the Dabur [the juice

company] was to remove advertisements. It’s a major company so, it

removed its advertisements. Kantipur [largest newspaper] also came up

with that news and then the second tactic it [the juice company] adopted

was that it sought help from the Indian Embassy.

And then Kantipur [...] published this news and then made it public

and then some sort of agreement was put in between the Kantipur

paper and the Indian embassy and the owners are still silent. We

don’t know what happened. But something, a deal was made

and then paper was released.” (Journalist 4)

Hela denna historia genomsyras av ett starkt redaktionellt deltagande från ägarnas

håll. Då det uppdagades att tidningarna rapporterade om juiceföretagets skandalprodukt

drog företaget tillbaka sina annonser, och Indiska ambassaden hotade till och med att

stämma tidningarna i fråga; tidningsägarna insåg att de höll på att förlora viktiga

annonsörer och ingrep därför snabbt genom att genomföra någon typ av deal med

ambassaden (och troligtvis juiceföretaget i fråga). Vad denna deal innehöll kan man bara

spekulera om, men troligtvis innebar det någon typ av uppoffring från tidningens sida -

som i så fall tyder på ett starkt inflytande från ägarna på det redaktionella materialet.

Denna historia nämns av flera respondenter som den värsta på senare tid, men tas

som ett exempel på någonting vanligt förekommande i Nepals press.

(Den nya) grundlagen

Nepals fallerade försök att skapa en ny grundlag under de senaste fem åren har

skapat möjlighet för både förbättring och försämring. Flertalet journalister tar inte upp

detta som något vidare hotfullt på frågan om hur grundlagen kan påverka framtidens

pressfrihet, men Journalist 2 är väldigt orolig:

“[...] like I said our constitution was fairly good enough [before]. But

this time when they made a draft, they put in some things that were

a little dangerous.

For example: "You can't write things that would harm the
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relationships between two federal states". That would mean you are

banning political speech!” (Journalist 2)

Journalist 2 menar att de försök som gjordes till en ny grundlag var extremt farliga,

eftersom de innehöll formuleringar som skulle skada pressfriheten ordentligt, genom att

ställa upp villkor på vilka pressfriheten inte gällde. Exempelvis skulle journalister

under denna grundlag inte få skriva om saker som “kan skada relationen mellan två

federala stater” i Nepal, vilket han menar är rakt upp och ned inskränkande av

pressfriheten.

Trots att detta förslag skrotades menar Journalist 2 att risken finns att processen

fortsätter där den slutade:

“It's part of the parliamentary record, and the political parties are

discussing how to move on from here. They might say "Okay, let's take

what was agreed and move on". If they do that, this was agreed, so that

moves on.”  (Journalist 2)

På vidare frågor om varför inte fler journalister delar hans mening berättar

Journalist 2 att det krävs ordentlig förståelse av både journalistik och juridik för att

förstå riskerna med dessa nya förslag i grundlagen, vilket han inte tror att någon stor del

av Nepals journalistkår besitter:

“It's just that for that understanding, you need the awareness and the

capacity that some might have. But the majority, we're talking

about thousands of journalists - people who are just out of

college. Not even college, high school. And they're doing

journalism.

So even MP's, who put that clause in there [in the proposed

constitution] said ‘Oh, we did not realise it should mean that’.“

(Journalist 2)

Denna oro delas som sagt inte av de andra journalisterna, vilket skapar en skarp
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skiljelinje mellan Journalist 2 och de andra.

“I don’t see any danger or any risk. It may be an opportunity for the

press freedom also.” (Journalist 5)

Enbart Journalist 1 delar Journalist 2:s oro någorlunda, även om hen inte alls är lika

orolig för framtiden som Journalist 2.

“We are still suspecting, if there is a politics u-turn we may have to

fight for press freedom again. In the constitution. That sort of

uncertainty is still prevailing. So Nepali press is still sceptical

whether our current right is appliable or not.” (Journalist 1)

Journalisterna skämtar om att den enklaste lösningen är att situationen får vara kvar

som den är just nu, eftersom pressfriheten är någorlunda nöjaktig för tillfället.

“The 3rd thing [option] is not having a constitution. That might be the

best thing!” (Journalist 2)

Pressfriheten i dagens Nepal

Samtliga journalister som deltagit i studien anser att det råder pressfrihet i Nepal.

Vissa har reservationer emot det, men menar ändå att Nepal har en fri press - speciellt

jämfört med grannländer.

“I think the Nepal's press if free. At least in terms of comparison

with many countries in the world, actually - if not better. If you look at

the interim consitution.” (Journalist 2)

“I think journalists are free to write anything. Only in some

cases like I told you.. Some issues like insurgency, federalism, big

business houses. To write directly against them, they have to think about

it. Otherwise, they are free.” (Journalist 5)

35



Journalist 4 säger samma sak, men sätter mer ödesdiger prägling på sin jämförelse:

“In terms of South-Asia, I think our case is completely different from

that of the Pakistan or Bangladesh for example. [...] and I think that I’ll

still put Sri Lanka as worst than us because like... In Nepal if you are

a journalist, the criminal groups will think twice before killing

you. But in Sri Lanka I think it’s easily possible, based on my

conversations with friends working there. “(Journalist 4)

Även om jämförelsen kan tyckas hård, representerar den Journalist 4:s syn på de

yttersta riskerna. Och enligt honom finns det iallafall någon typ av respekt för

journalister i Nepal; man blir inte dödad på direkten om man skriver något negativt om

kriminella.

Slutdiskussion

Vad innebär pressfrihet för en nepalesisk journalist?

Journalisterna jag talat med i Nepal har en syn på press- och yttrandefrihet som

mycket liknar den jag erfar från journalister och kollegor i väst. Med utgångspunkt i den

officiella definitionen som FN givit yttrandefriheten talar samtliga journalister i denna

studie om press- och yttrandefrihetens vikt för en fungerande demokrati. Jag får en

känsla (både under intervju och analys) av att journalister i Nepal vördar pressfriheten

väldigt högt, och anser att det är en av de viktigaste principerna för ett fungerande

samhälle och för medborgerligt deltagande.

På frågan om vad som är de viktigaste faktorerna för att etablera pressfrihet - om de

får peka ut de absolut viktigaste faktorerna - är samtliga journalister överens om att

tillgång till information, transparens och ett stabilt demokratiskt system är vitala
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faktorer.

Av detta drar jag slutsatsen att respondenterna i denna studie i hög grad hör till

kategori 4 av de kategorier Romano (2005) delar in journalister i (se kapitlet Teori);

Journalister som vakthundar och försvarare av transparensen. Med detta menar jag att

dessa respondenter, och troligtvis många av de journalister de representerar i Nepal,

uppnått den högsta nivå som journalister kan nå - då de slår vakt om den självständiga

journalistikens viktiga roll för en demokrati och är noga med att poängtera

transparensens vitala roll för att etablera pressfrihet.

De har kommit långt från den tid i Nepal då journalister arbetade för nationens bästa,

och där journalister inte såg något problem i att verka sida vid sida med

regeringstjänstemän.
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Vilka ämnen är känsliga att skriva om i Nepal?

Staten och regeringen inget hot...

Det är tydligt att ingen av journalisterna på något sätt är rädda för regeringen, eller

för det samlade politiska styret i Kathmandu, huvustaden.

...men Maoistpartiet har en särställning även i Kathmandu

Däremot har ett av de större partierna, Maoistpartiet, en särställning bland

journalister. Samtliga nämner dem i olika ordalag; alla antyder vagt att man bör passa

sig för vad man skriver om Maoistpartiet. Ingen av respondenterna kan peka på exakt

vad som händer, eller om någonting ens har hänt, då en journalist skriver om partiet.

Men rädslan finns där, och förklaras enligt dem själva av Maoistpartiets historia av våld

och gerillakrigföring. Journalister vet vad Maoisterna är kapabla till, och aktar sig därför.

Denna slutsats styrks av UNESCO:s rapport Voices from the field, som konkluderar

att den långa tidsperiod då Maoistpartiet hade en väpnad gren fortfarande finns färskt i

minnet hos journalister. Denna mörka tidsperiod då journalister kidnappades och

dödades för vad de skrev har påverkat journalisternas rädsla för Maoisterna idag, även

om det inte finns någon liknande, specifik, händelse att peka på de senaste åren

(UNESCO, 2008: 14-18).

Självklart kan detta faktum antas vara värre ute i landet, där journalisterna bevakar

lokalnyheter i regioner där Maoistpartiet har all, eller nästan all, makt.

Regionala krafter är farliga

Trots att staten och politiken i Kathmandu bevakas noggrant av medier i

huvudstaden finns det flera politiska instanser som är mycket svårare - farligare - att

bevaka, nämligen de regionala partierna ute i landet. Dessa måste man ta i med

silkesvantar, vilket tyder på ett tydligt maktutövande från partiernas sida. Många

journalister brottas med problemet att det politiska parti de skall rapportera om har

majoritet i regionen de befinner sig; rapporterar man fel har man därmed också den

politiska majoriteten emot sig. Precis som i UNESCO:s rapport nämner respondenterna

detta som ett av de största problemen för pressfriheten i Nepal idag (UNESCO, 2008:
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14-18).

Smugglare och kriminella dödar journalister

Mest makt över journalister verkar nästan kriminella ha, utifrån vad respondenterna

berättar för mig. De ses som otroligt farliga att ha att göra med, och det finns många

konkreta exempel på hur journalister attackerats och dödats efter att ha rapporterat om

kriminellas förehavanden.

Investerare måste hållas nöjda

Kommersiella krafter påverkar nepalesiska medier i hög grad, både genom

annonsernas enorma betydelse för mediers ekonomi men även ur ett rent politiskt

perspektiv; vänner vill hålla varandra om ryggen. Ägare av medier vill främja sina andra

intressen, och sina vänners intressen, vilket gör att de lägger sig i det redaktionella

arbetet som så krävs för detta ändamål.

Från flera historier jag får berättat för mig såt ett mönster klart; Indiska och

multinationella företag som annonserar i nepalesiska medier har också stort inflytande

på redaktionellt material.

Vilka andra faktorer och instanser begränsar pressfriheten i Nepal?

Ekonomi

Det står helt klart att ekonomi - såväl mediers som enskilda journalisters, har en

enorm innebörd för hur pressfriheten ser ut i Nepal idag. Från jämförelser och

berättelser går det att dra slutsatsen att journalistyrket är fruktansvärt svårt att livnära

sig på i Nepal, och att de som gör det tvingas till mycket uppoffringar för sitt yrke.

Dessutom är det extremt få medier som går med vinst, och precis som tidigare forskning

visar under kapitlet Teori har också Nepal drabbats av en nedåtgående trend vad gäller

tidningsbranschen; färre betalar för tidningar, och allt fler tidningar stänger ned.

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoren är, då de över huvud taget finns, otroligt dåliga. De flesta journalister

arbetar utan någon säkerhet över huvud taget, vilket betyder att de kan få sparken när
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som helst. Detta leder självklart till en svag position att stå upp för pressfrihetens och

journalistikens kärnvärden; få är de journalister som orkar kämpa för att medierna skall

bedriva viktig, granskande journalistik trots hårt motstånd från politiker och kriminella.

Allt fler nöjer sig med det arbete de kan uträtta inom ramen för vad ägare - och därmed

redaktörer - tycker är acceptabla nyheter. Annars kan de få sparken.

Än värre är det för de tusentals journalister som arbetar som stringers. De kan aldrig

rapportera om något som är det minsta känsligt, eftersom de inte får betalt om tidningen

inte publicerar.

Professionalitet

Det finns en brist på välutbildade (och allmänbildade) journalister i Nepal. De

instanser som skall stötta journalister (fackförbund etc) är inte särskilt starka trots att

de har många medlemmar. Dessutom finns det ingen stark tro på etiska regler, iallafall

är det få som tillämpar dessa etiska riktlinjer. Detta i kombination med den svaga

struktur som finns på plats för att granska journalister (en pressombudsman eller

liknande) har lett till att den nepalesiska befolkningen i allt högre grad misstror

journalister på grund av de individer som inte arbetar enligt professionell standard.

Råder det pressfrihet i Nepal?

Samtliga journalister svarade ja på frågan, när det ställdes på sin spets. Samtliga

tycker att Nepal klarar sig hyggligt på den journalistik och dess förutsättningar som

landet har idag. Samtidigt som de allihop har massor av förslag på vad som måste

förbättras - inom såväl lagstiftning som journalisternas professionella övertygelse och

medvetenhet - jämför flertalet journalister med andra länder i Asien, och ser Nepal som

ett av de bättre exemplen.

De får medhåll av den nepalesiske forskaren Aditya, som menar att Nepal har haft en

relativt fri press sedan 1990 (Aditya, 1996). Vad som menas med “relativt” är svårt att

urskilja i hans resonemang, men klart är att pressfriheten inte är total.

Jag håller inte helt med om respondenternas resonemang, utan håller med UNESCO

om att Nepal i nuläget omöjligen kan sägas ha en fri press (UNESCO, 2008: 48). Precis
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som respondenterna säger är Nepals press någorlunda fri, speciellt i jämförelse med

andra länder i närheten (där exempelvis Bangladesh och Sri Lanka lider av mycket

värre inskränkningar), men det finns alldeles för många undantag.

De problem som respondenterna tar upp avskriver de själva som undantag; exempel

på ämnen som av någon anledning “råkat” bli känsliga genom åren, och det idag inte

rapporteras om lika mycket. Men enligt mig berör dessa ämnen några av de viktigaste

frågorna en demokrati har framför sig. Om man inte kan skriva om sitt lands möjliga

övergång till federalism, eller rapportera om den smugglingsverksamhet som

genomsyrar landets alla nivåer - hur kan man då kalla sin press fri? Om man inte helt

fritt kan rapportera om det parti som besitter stor del i koalitionsregeringen

(Maoistpartiet) då man räds dem på grund av deras våldsamma historia, kan man då

säga att journalister har möjlighet att fritt granska makten?

Jag ställer mig frågande till att respondenterna å ena sidan talar om pressfriheten i

ordalag som närmast liknar FN:s resolution för mänskliga rättigheter - som talar om

total frihet att sprida information - och sedan reserverar sig med ett antal undantag till

denna frihet. Hur fri är man, om undantagen är så klart definierade - och så viktiga? Jag

anar en underliggande stolthet hos respondenterna jag talat med, som gärna skryter

med det som är bra i Nepals press- och medielandskap, men som tycker att problemen

enbart är enstaka undantag. Klart står dock motsatsen; Nepals pressfrihet brottas med

ett antal svåra frågor - där flera av dem berör ämnen och frågor av yttersta vikt för

medborgare och främjandet av en stabil demokrati.

Dessutom nämner ingen av respondenterna ett faktum som känns väldigt viktigt för

pressfrihetens förutsättningar. Ingen av dem nämner att staten äger flera tidningar, som

enligt Ramprasad & Kelly enbart agerar megafon åt den nepalesiska regeringen och de

officiella ställningstaganden denna gör.

Dessutom finns det ytterligare tecken på att pressfriheten inte är så välfungerande

som flera av respondenterna påpekar. Flera av dem talar om Nepals press som

välfungerande, men talar samtidigt om Nepals politiska samhälle som väldigt korrupt.

Respondenterna kanske menar att detta inte påverkar journalistiken, men om man skall

tro Aymo Brunetti och Beatrice Weder i A free press is bad news for corruption är just

närvaron av korruption ett starkt tecken på frånvaron av pressfrihet (Brunetti & Weder,

2003:1815-1820).
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Den kommersiella faktorn är inte heller någonting att sticka under stol med. Nepals

medier påverkas i hög grad av vad ägarna vill, tycker och tänker - och vad deras

annonsörer anser vara brukligt. Dessa tecken på kommersialisering finns nog även att

påvisa i västerländska medier och mediehus, men framstår utan tvivel som markanta

inslag i Nepals journalistiska vardag. Nepals utveckling är som hämtat ur Kovach &

Rosenstiels beskrivning, att medier i allt högre grad anpassas till en marknadsbaserad

journalistik (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Dessutom går det att ana hur lätt det är att uttala sig om vad pressfrihet och

demokrati är och bör vara, men samtidigt hur svårt det är att implementera i sin egen

sfär - precis som Christians, Glasser, McQuail, Nordenstrand & White skriver. Av mina

respondenter går det att urskilja en stark tro på pressfriheten som yttersta mål,

samtidigt som de på sin egen redaktion kanske inte alltid sett sitt eget ansvar. Några av

respondenterna har själva innehaft redaktörs- eller chefsrollen, men samtidigt som de

klagar över statens och företags brist på respekt för pressfriheten är möjligheten stor att

de själva någon gång limiterat sina reportrars rapportering av just samma skäl

(Christians, Glasser, McQuail, Nordenstrend & White 2009:92).

Dessutom är journalister i Nepal extremt ekonomiskt utsatta, och samtidigt som

tidningarna kämpar för att gå runt kämpar journalister med privatekonomin. Många

måste ha ett arbete vid sidan av för att klara vardagen; flertalet undviker att rapportera

om känsliga ämnen eftersom detta oftast bara leder till avsked eller minskad inkomst.

Enklare journalistik och journalistik som inte stöter sig med några instanser över huvud

taget är den säkraste journalistiken att syssla med. Vilka negativa följder detta får för

den granskande journalistiken i Nepal kan man bara spekulera om.

Men detta problem kan också ses i en global kontext. Precis som Bettina Peters

konstaterar i sitt paper The future of journalism and challenges for media development

är det i dagens svaga ekonomi oklart vem som i framtiden kommer att spela rollen som

vakthund om de verkligt viktiga ämnena.

Att bedöma pressfrihet är svårt, och det är många faktorer som skall bedömas.

Vidare är denna studie inte stor nog för att komma till några definitiva slutsatser. Men

från de svar jag fått och de insikter jag fått kan jag konstatera följande:
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● Journalister i Nepal haren väldigt stark tilltro till pressfriheten och dess

roll för en fungerande demokrati. De värnar väldigt mycket om

pressfriheten, och är medvetna om brister och förbättringsmöjligheter.

● Nepals pressfrihet är varken säkrad i grundlag eller i praktiken.

● Nepals journalister kämpar med ett antal svåra ämnen som det knappt går

att rapportera om, vilket skapat signifikanta “hål” i den rapportering som

medborgarna dagligen kan ta del av.

● Det finns klara exempel på politiker som aktivt utövar sitt inflytande för

att ändra på rapporteringen, direkt eller genom ombud i form av

medieägare.

● På grund av kommersiella krafter som är starka nog att påverka

journalisternas vardag limiteras möjligheterna att ägna sig åt granskande

journalistik, även om jag inte kan bedöma hur mycket.

Grundlagen största skiljelinjen

Vad gäller Nepals just nu fallerade och avbrutna försök till att skapa en ny grundlag

finns en stor skiljelinje mellan de journalister jag intervjuat, vilket därför kan antas vara

en klyfta mellan journalister i Nepal i övrigt.

Flera av journalisterna talar om situationen som allvarlig, men deras resonemang

landar ändå i att det inte spelar så stor roll för journalisters vardagliga arbete. De

nämner heller inte att detta “legala vakuum” som landet befinner sig i skulle utgöra

något större hot mot pressfriheten, utan talar snarare om andra saker som hot mot

(fortsatt) pressfrihet i landet.

Journalist 2 går tvärt emot detta, och talar om de väldigt farliga möjligheter som

uppstått i samband med den nya grundlagens osäkra framtid. Han nämner flera

exempel på hur grundlagen skulle kunna komma att ändras om vissa partier i

parlamentet fick som de ville. Eftersom processen inte är klar, och mycket väl kan

komma att fortsätta i samma anda, utesluter han inte möjligheten att dessa farliga

paragrafer kan komma att inkluderas i en framtida grundlag, vilket skulle få stor

innebörd för pressfriheten i Nepal. Han menar att om dessa partier fortsätter att utöva

lobbying för sin sak, och om andra - både politiker och journalister - inte förstår
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innebörden av  dessa ändringar i grundlagen, då finns det stor risk att Nepals

journalister snart får helt andra (värre) förutsättningar för att utöva sin journalistik som

de kan idag.

Journalist 2 är den enda i studien som tycks ha insyn i specifika lagförslag och

processerna bakom dessa, vilket är varför jag erkänner hans oro med större tyngd än de

andras belåtenhet med den nuvarande situationen. Utan att röja hans anonymitet kan

det klart sägas att han har stor erfarenhet av yttrandefrihetslagstiftning i Nepal och

internationellt, från arbete som reporter och många år i branschen. Därför talar hans

oro, och framförallt det faktum att de andra är till synes ovetande om dessa skeenden,

mycket för att Nepals framtida pressfrihet i mångt och mycket hänger på hur den

framtida grundlagen kommer att utformas, och hur press- och yttrandefrihet regleras.

Flera av journalisterna har samma enkla svar på vad som borde hända med

grundlagen: det bästa vore om de inte hade någon. Det må vara skämtsamt sagt, men

det finns ett mönster i detta. Just nu är lagstiftningen  tilfredställande för journalistiskt

arbete i Nepal; med en grundlagsändring finns det stor risk att situationen rakt av blir

sämre.

Förslag på vidare forskning

Denna uppsats har enbart skrapat på ytan av pressfrihetssituationen i Nepal. Det

finns en lång lista på saker som jag inte hunnit ta upp, och perspektiv som måste vidare

utforskas; gärna genom ännu mer detaljerade och specifika studier.

Ett generellt perspektiv som kommit fram i flertalet av intervjuerna är den oerhört

stora grad i vilken mediahusets ägare, eller tidningen/radiostationens ägare, lägger sig i

det redaktionella arbetet. Detta tyder på att ekonomiska intressen i hög grad

genomsyrar Nepals medier, vilket är oroande. Detta perspektiv på Nepals pressfrihet

borde undersökas ytterligare, kanske med en studie vars enda fråga att besvara är

följande: “Vem äger vilka medier i Nepal, och hur påverkar det rapporteringen?”
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Bilagor

Intervjuguide

Personal life

What's your name?

Why did you become a journalist?

Tell me about your professional life in journalism?

-Where have you worked?

What subjects are you most interested in?

Personal relation to press freedom

What does press freedom mean to you?

What does press freedom mean in terms of democracy?

-Why is it important?

What factors are needed to establish press freedom?

-Do you have these factors in Nepal?

Personal experience of press freedom limitations

Can you write about anything?

Are there any sensitive subjects in Nepal, that you cannot write or report about?

-What subjects?

-What is hard to report about?

-What do you think needs more reporting?

Who decides what you can and can't write about?

-Does it matter at which newspaper/media you work?

Does everyone respect (stay away from) sensitive subjects?

-Are there journalists who write about it anyway?
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Does government or companies ever try to silence journalists that report on sensitive

subjects?

What happens when journalists or a newspaper go against the norm?

Does journalists in Nepal have anything to be afraid of upon publication of an article

on a sensitive article?

Have you ever written something that was not published? (Do you know of some

other journalist who experienced this?)

-Why?

-What factors do you think made this not published?

-Who had the power to decide to publish/not publish?

Sources

Tell me about how you work with government sources, when you want their

comment on something?

-transparency?

-Do you have access to all sources you need/want within the government/state?

Yes/no

When you want to ask critical questions to politicians and government staff - how

does this work out?

-Can you always ask critical questions to politicians and government staff?

What do you think about publishing critical comments on official government policy?

Is there a law protecting sources, people who give you sensitive information, in

Nepal?

-Tell me about this law.

-If yes, is this law ever breached? Does the government look for people giving

information?

-If no, how do you protect people who give you sensitive information?

What happens to people that secretly give information to journalists?
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Opinion about Nepal's press freedom and freedom of speech

What do you think about the current press situation in Nepal?

-Would you say there is currently press freedom?

     -If yes: Is there total press freedom in Nepal?

     -If no: Why not?

Is there an ongoing discussion about press freedom?

If you compare to other countries you've been to/heard of, what is the difference

with Nepal?

Is there anything you would like to add or develop?

Some perspective I have missed asking?
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Intervjutranskriberingar

Se separat dokument.
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