BESLUT DEN 11 DECEMBER 2018

Journalist klandras inte för bevakning av demonstration
Journalistförbundets yrkesetiska nämnd beslutade vid sitt möte den 11 december 2018 att inte
klandra den journalist som anmälts för att ha bevakat och skrivit en nyhetsartikel om en
djurrättsdemonstration mot en gård för djuruppfödning, och enligt anmälaren därmed gett
aktivisterna oförtjänt publicitet.
Bakgrund:
Anmälaren ifrågasätter publiceringens nyhetsvärde, och anser att journalisten genom att
bevaka, skriva om och ta bilder av demonstrationen både har ett ansvar för att
demonstrationen blev av, och för att ha gett demonstranterna den publicitet de eftersträvat.
Vidare ifrågasätter anmälaren att journalisten då hen bevakade demonstrationen dels gått in
på djurfödarens tomt, dels tagit och publicerat bilder av gården.
Anmälaren anser att journalisten överträtt tre av förbundets yrkesetiska regler.
Dels regel 1:
Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning
Dels regel 3:
Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad
publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad.
Och regel 4:
Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen
eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.
Journalisten bestrider anmälan. Hen beskriver att redaktionen tagit emot ett nyhetstips om
demonstrationen, diskuterat det och beslutat att skicka den anmälda journalisten på
uppdraget. Journalisten uppger att hen inte känner någon av demonstranterna, och varken
tidigare eller senare haft någon kontakt med dem. Journalisten medger att hen gick in på
tomten för att ringa på hos djuruppfödaren och be om en kommentar men ångrade sig och
lämnade tomten.
Nämndens bedömning:
Redaktionen har efter ett tips och en diskussion om en djurrättsdemonstration i sitt
bevakningsområde beslutat att skicka den anmälda journalisten att bevaka demonstrationen.
Detta resulterar i den anmälda artikeln som publiceras efter att ha godkänts av nyhetschefen.

Nämndens beslut:
Nämnden finner inte att journalisten i sitt arbete brutit mot yrkesetisk regel 1.
När det gäller brott mot reglerna 3 och 4 kan nämnden inte se att de är tillämpbara.
Nämnden påpekar allmänt att det som journalist är viktigt att vara noga med att inte bli
förknippad med demonstranter som man är utsänd att bevaka. Liksom det är viktigt att inte gå
in objuden på någons tomt.
Vad gäller den publicitetsskada anmälaren tar upp gällande nyhetsvärde och fotografering är
det inte något Yrkesetiska nämnden utan Allmänhetens pressombudsman (PO) behandlar.
Anmälaren har informerats om möjligheten att göra en anmälan till PO.

