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Summary 

The purpose of this essay is to examine the protection afforded to journalists 

in armed conflict under IHL. The essay will explore IHLs legal instruments 

and juridical precedent in order to establish the current regulation. 

Furthermore, it will scrutinize and review weaknesses in the protection 

afforded to journalists. Lastly the essay will analyze presented proposals to 

enhance the protection of journalists in armed conflict. The essay concludes 

that the current protection is strong and that compliance with the law is one 

of the biggest threat against journalists. The best way to enhance the 

protection would be to introduce a special protective status for journalists, 

similar to the status afforded to humanitarian personnel in armed conflicts. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka det skydd som erbjuds journalister 

i väpnade konflikter enligt IHLs reglering. Uppsatsen kommer att utforska 

IHLs rättsliga instrument och judiciella avgöranden för att fastställa gällande 

rätt. Utöver det kommer uppsatsen granska och kritisera svagheterna i 

journalisters skydd. Slutligen kommer uppsatsen att analysera presenterade 

förslag för på förbättring av skyddet för journalister. Slutsatsen är att det 

nuvarande skyddet för journalister är starkt och att efterlevnaden av 

regleringen är ett av de största hoten mot journalister. Det bästa sättet att 

förbättra skyddet är att införa en särskild skyddsstatus för journalister, likt 

den status som humanitär hjälppersonal erhåller i väpnade konflikter.  
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Förkortningar 

CPJ The Committee to Protect 

Journalists 

ECHR The European Convention on 

Human Rights  

GK          Genèvekonventionen 

IAC   International Armed Conflict/ 

   International Armed Conflicts 

ICCPR International Covenant on Civil and 

Political Rights  

ICJ   The International Court of Justice 

ICRC The International Committee of the 

Red Cross   

ICTR  The International Criminal Tribunal 

for Rwanda  

ICTY The International Criminal Tribunal              

for the former Yugoslavia 

IHL   International Humanitarian Law  

IPDC  The International Programme for 

Development Communication 

NIAC   Non-International Armed Conflict/ 

   Non-International Armed Conflicts  

TP   Tilläggsprotokoll 

UN    United Nations 

UNGA The United Nations General 

Assembly 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Journalister spelar en central roll i att tillhandahålla allmänheten med 

information och denna funktion blir mer betydelsefull under konflikter, då 

staten försvagas. I fredstid kan ett fungerande civilsamhälle övervaka lagbrott 

och kontrollera starka aktörers agerande, såsom militär och regering. Krigstid 

innebär emellertid försvagade institutioner och frånvaron av ett fungerande 

civilsamhälle som kan tillgängliggöra information.1 Detta kallas 

”krigsdimman” där krigets inneboende kaos gör det svårt att uppfatta vad som 

händer. Journalisternas jobb är att bryta igenom dimman och skapa klarhet i 

komplexa situationer samt att använda informationen för att hålla 

beslutsfattare ansvariga.2 För att få tillgång till information som kan 

dokumenteras och publiceras för vidare spridning krävs att journalister är på 

plats.3  

Bilden som media målar är avgörande för krigets aktörer. Lyckas man styra 

mediebilden kan man påverka attityder, berättiga sitt agerande och vinna 

förtroende och sympati.4 Stater, militär och andra aktörer lägger alltmer 

resurser på att styra informationen som sprids i en positiv riktning för det egna 

syftet. Media är därför en politisk spelbricka och inte sällan försöker aktörer 

att främja vissa nyheter och tysta ner andra.5 

Media har även en viktig uppgift i att utreda och rapportera om brott mot 

internationell säkerhet samt krigsbrott. Journalister är ofta den enda källan till 

insyn i konflikter som inte sällan utspelar sig långt ifrån institutionerna som 

 
1 Se Kagan och Durham s. 96 f.   
2 Se Carruthers s. 8 f.  
3 Se Kagan och Durham s. 96 f.   
4 Se Mukherjee, ‘Protection of Journalists’ s. 28 f.  
5 Se Carruthers s. 7 ff; Jfr Tumber och Palmer s. 64 ff.  
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reglerar den internationella rätten.6 Eftersom efterföljandet av den 

internationella rätten är svår att upprätthålla under konflikter blir medias 

rapportering viktig för att se till att normer följs.7 Konfliktens parter förstår 

konflikten på olika sätt, vilket leder till att det internationella samfundet blir 

beroende av journalisters arbete för att få tillgång till relativt opartisk, 

trovärdig och verklighetsförankrad information som de kan agera utifrån.8 

Det ska påpekas att medieföretag har ett egenintresse av att befinna sig på 

plats i krigsområden. Efterfrågan på nyheter om krig är stort, särskilt om det 

utspelar sig i närheten av nyhetskonsumenten.9 Media och parter till en 

väpnad konflikt har på detta sätt en invecklad och ömsesidig relation.10 

Informationsfrihet och yttrandefrihet är ett fundament till en välfungerande 

demokrati och rättigheter som är gediget skyddade inom den internationella 

rätten i bland annat ICCPR, ECHR och The Universal Declaration of Human 

Rights.11 Det finns en tydlig koppling mellan journalisters skydd och 

upprätthållande av yttrandefriheten. Attacker mot, och fängslande av, 

journalister kan ses som en attack på yttrandefrihet.12 Journalister jobbar ofta 

under en tydlig hotbild då krigets aktörer är rädda för den politiska kraft som 

medias ord och bilder kan medföra.13 

Sedan 90-talet har 31 journalister som rapporterat om krig fängslats utan att 

bli åtalade för brott. Inkluderat olika brottsåtal stiger den siffran till 161.14 

Journalister löper även stor risk att bli föremål för attacker enbart på grund av 

deras yrkesroll. Motiv kan innefatta att journalister rapporterar om nyheter 

 
6 Se Kupfer Schneider s. 1.  
7 Se Detter s. 354.  
8 Se Mukherjee, ‘Protection of Journalists’ s. 28 f.  
9 Se Carruthers s. 5 f.  
10 Se Düsterhöft s. 5.  
11 Se ICCPR artikel 19; ECHR artikel 10; The Universal Declaration of Human Rights 

artikel 19; Lisosky och Henrichsen,’War on Words’ s. 5 ff.  
12 Se Burri s. 211 ff; Lisosky och Henrichsen, ‘Don’t shoot the messenger’ s. 129 ff.  
13 Se Kirkby och Jackson s. 1 f.  
14 Se Committee to Protect Journalists, ‘CPJ Data’, <https://cpj.org/data/> (besökt 2021-05-

20). 

https://cpj.org/data/
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som skadar den egna sidan eller att journalister ses som en spelbricka i ett 

propagandakrig.15 Dödandet av journalister nådde en topp 201216 då 108 

journalister dog, varav det är fastställt att 40 av dessa rapporterade om krig. 

Av dessa 40 journalister är det klarlagt att 15 blev mördade.17 Statistiken 

indikerar att journalisters uppdrag har blivit allt farligare sedan 90-talet. Cirka 

42% av journalisterna som dödats sedan 1992 rapporterade om väpnade 

konflikter.18 

Hotbilden mot journalister är inget som undgått det internationella 

samfundet.19 Detta ledde till ett förslag om en konvention med införande av 

specialstatus för journalister under 1970-talet som skrotades i och med att det 

infördes en särskild skyddsbestämmelse för journalister i GK TP I.20  

I samband med Israels attacker mot palestinska och internationella 

mediaredaktioner den 12 maj 2021 skrev ordföranden för reportrar utan 

gränser att detta var en av de största attackerna på pressfrihet i modern 

historia.21 Många experter på området, samt en uppsjö av ideella 

organisationer, menar att skyddet behöver förstärkas.22 

 
15 Se Kirkby och Jackson s. 1 f.  
16 Denna topp sammanföll med den arabiska våren.  
17 Se Committee to Protect Journalists, ‘CPJ Data’, <https://cpj.org/data/> (besökt 2021-04-

13).  
18 Se Committee to Protect Journalists, ‘CPJ Data’, <https://cpj.org/data/> (besökt 2021-04-

13). 
19 Se FN:s säkerhetsråds resolution 1738, <https://securitycouncilreport.org> (besökt 2021-

04-20) s. 1ff;  IPDC, ‘Intergovernmental Council of the International Programme for the 

Development of Communication Draft Final Report’, <https://unesdoc.unesco.org>. 

(besökt 2021-04-20) s. 12ff; UNGA resolution A/RES/74/157, 

<https://undocs.org/en/A/RES/74/157> (besökt 2021-05-13).  
20 Se Gasser, ’Protection of Journalists’; GK TP  I artikel 79.  
21 Se Halkjaer, <https://www.dn.se> (besökt 2021-05-17).  
22 Se Düsterhöft s. 6 f. De ideella organisationerna som har ställt sig bakom nya och 

förbättrade regleringar är: Committee to Protect Journalists, The International Federation of 

Journalists, Reporters Without Borders, The Press Emblem Campaign, The International 

Press Institute och The International News Safety Institute.   

https://cpj.org/data/
https://cpj.org/data/
https://securitycouncilreport.org/
https://unesdoc.unesco.org/
https://undocs.org/en/A/RES/74/157
https://www.dn.se/
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1.2 Syfte och frågeställning 

Arbetet syftar till att kartlägga IHLs reglering för journalister i väpnade 

konflikter samt att utvärdera om skyddet är tillräckligt starkt. Uppsatsen 

kommer även analysera några förslag på utökat skydd. Syftet har 

konkretiseras i följande frågor:  

- Hur är IHLs reglering för journalisters skydd i väpnade konflikter 

utformat? 

- Är skyddet för journalister i väpnade konflikter inom IHL tillräckligt?  

- Vilka förslag på utökat skydd för journalister i väpnade konflikter kan 

förbättra skyddet?  

1.3 Forskningsläge 

Under 1970-talet fanns det förslag på bordet för att införa specialstatus för 

journalister i väpnade konflikter. Efter det kan man se att området började 

utforskas i den juridiska litteraturen.23 Det har tillkommit juridisk litteratur på 

ämnet som en konsekvens av journalister i allt större utsträckning föll offer 

för riktade attacker mot journalister under 2000- och 2010-talet.24 Trots att 

det finns juridisk litteratur som behandlar området fyller uppsatsen ett viktig 

funktion då problemen kvarstår till dags dato utan några konkreta förslag på 

utökat skydd uppe till beslut.  

1.4 Metod och material 

Arbetet syftar dels att fastställa det folkrättsliga skyddet för journalister i 

väpnade konflikter varför jag har valt en metod med utgångspunkt i 

rättskällehierarkin.25 Metoden kan betecknas som rättsvetenskaplig då jag i 

vissa fall kommer att hitta stöd för argumentation utanför traditionella 

rättskällor. Efter att ha fastställt gällande rätt kommer jag tillämpa ett kritiskt 

 
23 Se bland annat Kirkby och Jackson; Gasser; Mukherjee, ‘Protection of Journalists’. 
24 Se bland annat Düsterhöft; Burri; Kagan och Durham.  
25 Se Kleineman s. 21 f.  
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perspektiv på folkrätten, där jag analyserar svagheter i det nuvarande 

skyddet.26  

 

Med utgångspunkt i den presenterade kritiken mot gällande reglering kommer 

jag slutligen att tillämpa konstruktiv rättsvetenskap, även kallat de lege 

ferenda27, där jag analyserar några förslag för förbättrat skydd och vad 

förslagen kan få för konsekvenser. 

 

Då IHL är en del av folkrätten bör rättskällehierarkin inom folkrätten 

kortfattat klargöras. Artikel 38(1)(a-d) i stadgan för ICJ uttrycker de olika 

rättskällorna som ska beaktas i folkrättsliga avgöranden. Artikeln utgör en 

uppräkning av folkrättens rättskällor trots att denna funktion inte framgår av 

artikeln. Överst i rättskällehierarkin står internationella överenskommelser 

samt internationell sedvanerätt28. Det ska poängteras att många av IHLs 

traktat i sin tur är kodifiering av internationell sedvanerätt.29 Judiciella 

avgörande och doktrin räknas enbart som stöd för att fastställa gällande rätt 

och utgör därmed inte primära rättskällor.30 I artikeln står det; “[...] subsidiary 

means for the determination of rules of law”.31 Doktrin och judiciella 

avgörande placeras som en konsekvens av detta längst ner i 

rättskällehierarkin, men har trots det en relevant funktion i att fastställa 

primärkällornas innebörd.   

 

Valet att, i stor utsträckning, bygga uppsatsen på subsidiära rättskällor är en 

konsekvens av bristande definitioner och detaljrikedom i de folkrättsliga 

primärkällorna. Detta kräver analys av den juridiska litteraturen för att utröna 

gällande reglering.  

 

 

 
26 Se Kleineman s. 40 f.  
27 Se Olsen s. 122 ff.  
28 Se Linderfalk s. 33.  
29 Se Linderfalk s. 203.  
30 Se Linderfalk s. 32 f.  
31 Se ICJ Statute artikel 38(1)(a-d). 
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1.5 Avgränsningar  

Denna uppsats utforskar och analyserar IHLs reglering för skydd för 

journalister. Jag kommer därför inte att ge någon detaljerad beskrivning av 

hur mänskliga rättigheter påverkar detta skydd trots att mänskliga rättigheter 

i viss mån har en inverkan på skyddet.32 IHLs reglering utgör den reglering 

som främst används under väpnade konflikter, även om man inte kan påstå 

att IHLs reglering utgör lex specialis.33  

 

I kapitel 5 har jag valt att utelämna vissa förslag för förbättrat skydd som förts 

fram av olika aktörer. Bland annat införandet av ett nytt krigsbrott för attacker 

mot journalister.34 Urvalet har jag gjort för att skapa utrymme till att mer 

djupgående analysera vissa förslag. Jag har även valt att utelämna diskussion 

om hur väl skyddet efterlevs för att ge mer utrymme åt den rent juridiska 

argumentationen.  

1.6 Disposition  

Kapitel 2 utgörs av en redogörelse för definitioner som resten av uppsatsen 

vilar på. Kapitel 3 består av en framställning av det skydd inom IHL som 

journalister idag erhåller och hur skyddet förhåller sig till olika typer av 

konflikter. I kapitel 4 kommer jag redogöra för den kritik som har förts fram 

mot nuvarande reglering i den juridiska litteraturen. Kapitel 5 består av en 

utvärdering av några förslag på förbättrat skydd. I kapitel 6 kommer jag 

analysera skyddets nuvarande styrka samt bästa tillvägagångssättet för att 

förbättra skyddet.  

 

 

 

 

 
32 Se Burri s. 134 ff.  
33 Se Detter s. 178 f.  
34 För ytterligare förslag på ny reglering se Düsterhöft s. 17 ff.  
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2 Definitioner  

2.1 Oberoende journalister  

Oberoende journalister är journalister som verkar i konfliktområden utan att 

vara sanktionerade av regering eller militär.35 Artikel 79 till GK TP I, som 

behandlar skydd för journalister, definierar inte begreppet “journalist” 

ytterligare. Därmed får man utgå från en allmän tolkning av begreppet. 

Dagens användning av ordet “journalist” är brett och kan innefatta en mäng 

olika yrkesgrupper som arbetar inom media.36 

 

Man kan även hitta ledning i utkastet till International Convention for the 

Protection of Journalist engaged in Dangerous Missions in Areas of Armed 

Conflict som föregick införandet av artikel 79 i TP I. Där definieras 

journalister som; “[...] any correspondent, reporter, photographer, and their 

technical film, radio and television assistants who are ordinarily engaged in 

any of these activities as their principal occupation [...]”.37 Huvudfokuset är 

att yrket ska vara personens huvudsakliga sysselsättning, och en bred grupp 

av personer inom media innefattas.   

2.2 Krigskorrespondenter  

Krigskorrespondenter definieras inte ytterligare i GK TP I artikel 79.  Enligt 

ICTY definieras krigskorrespondenter som individer som rapporterar, eller 

undersöker i syfte att rapportera, från en konfliktzon om frågor relaterade till 

konflikten.38 En smalare tolkning verkar vara föreligga i FN:s säkerhetsråds 

resolution 1738 som betonar att krigskorrespondenter är ackrediterade till en 

 
35 Se Burri s. 7 f.  
36 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-04-29).  
37 Se UN, ‘The Protection of Journalists Engaged in Dangerous Missions in Areas of 

Armed Conflict’, <https://digitallibrary.un.org> (besökt 2021-04-28).  
38 Se ICTY, Prosecutor v. Brdjanin and Talić, IT-99-36-AR73.9 (11 December 2002) punkt 

29.  

https://ihl-databases.icrc.org/
https://digitallibrary.un.org/
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stridande styrka som journalisten medföljer.39 Vikten av ackreditering är även 

något som den brittiska militären tar fasta vid, vilket kan ge uttryck för 

internationell sedvanerätt.40 I den juridiska litteraturen finns en bred 

sammanslutning bakom tolkningen att krigskorrespondenter är journalister 

som följer med militära styrkor utan att vara en del av den stridande styrkan. 

Doktrinen tar även fasta på att krigskorrespondenter är sanktionerade av 

militären, till skillnad från oberoende journalister.41 

2.3 Väpnad konflikt 

IHLs regler är tillämpliga när det föreligger en väpnad konflikt. Vad en 

väpnad konflikt är definieras inte särskilt utförligt i Genèvekonventionerna. 

Vad som kännetecknar en väpnad konflikt är ett fortsatt hett ämne i 

doktrinen.42   

2.3.1 International Armed Conflict (IAC)  

Genèvekonventionernas gemensamma artikel 2 stadgar; “[...] the present 

Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed 

conflict which may arise between two or more of the High Contracting 

Parties, even if the state of war is not recognized by one of them [...]".43 

 

Genom detta kan man utläsa att en IAC föreligger när en, eller flera, stater 

har tillgripit vapen mot en annan stat. IAC föreligger oavsett intentionerna 

med konflikten eller dess intensiteten. Det krävs inte att staterna själva 

formellt har deklarerat krig. Den juridiska litteraturen bekräftar att om någon 

motsättning mellan två stater leder till användandet av väpnade styrkor ska 

det räknas som en väpnad konflikt enligt Genèvekonventionens gemensamma 

artikel 2, även om någon av parterna förnekar att krig råder. Det spelar det 

 
39 Se FN:s säkerhetsråds resolution 1738, <https://securitycouncilreport.org> (besökt 2021-

04-27) s. 1 ff.  
40 Se United Kingdom Ministry of Defence, ‘Working Arrangements with the Media’, 

punkt 31 <https://www.gov.uk> (besökt 2021-05-24).  
41 Se Balguy-Gallois s. 39; Verschingel punkt 31.  
42 Se Linderfalk s. 16 f.  
43 Se GK II artikel 2; Se GK III artikel 2. 

https://securitycouncilreport.org/
https://www.gov.uk/
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ingen roll hur länge konflikten varar eller hur många offer konflikten för med 

sig.44 Denna syn har även stöd i praxis där ICTY har definierat IAC som; “[...] 

an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between 

States [...]".45 

 

Sammanfattat kan man konstatera att en IAC föreligger om en konflikt mellan 

två eller flera stater leder till användandet av väpnade styrkor.  

2.3.2 Non-International Armed Conflict (NIAC)  

Enligt gemensamma artikel 3 uttrycks en NIAC som; “[...]armed conflict not 

of an international character occurring in the territory of one of the High 

Contracting Parties[...]”.46  

 

I ICTYs rättsfall Prosecutor v. Dusko Tadic definieras NIAC som; “[...] 

protracted armed violence between governmental authorities and organized 

armed groups or between such groups within a State”.47 Genom rättsfallet har 

de så kallade Tadickriterierna utarbetats som sedan har utvecklats i senare 

rättsfall. Kriterierna bygger på att en NIAC karakteriseras av en viss intensitet 

samt organisation. Intensiteten bedöms utifrån vilken typ av vapen som 

används, vilken kaliber vapnen har, hur många som deltar i stridigheter, hur 

omfattande den materiella förstörelsen är och hur många personer som sårats 

och dödats i konflikten.48 Stridande parters organisation bedöms utifrån hur 

befälsstrukturen är organiserad, om parterna har ett högkvarter, parternas 

tillgång till vapen och militär utrustning, om parterna använder sig av 

disciplinära regler, parters territoriella kontroll och om parterna har 

befogenhet att ingå fredsavtal.49 

 
44 Se ICRC, Kommentar till GK II artikel 2, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-

05-17).  
45 Se ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A (15 Juli 1999) punkt 70. 
46 Se GK II artikel 3; Se GK III artikel 3.  
47 Se ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A (15 Juli 1999) punkt 70.  
48 Se ICTY, Prosecutor v. Fatmir Limaj, IT-03- 66-T (30 November 2005) punkter 135-

170; Linderfalk s. 219.  
49 Se ICTY, Prosecutor v. Fatmir Limaj, IT-03- 66-T (30 November 2005) punkter 94-134; 

Linderfalk s. 219.  

https://ihl-databases.icrc.org/
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Sammanfattat kan man fastslå att en NIAC föreligger vid långvariga väpnade 

konfrontationer som förekommer mellan statlig militär och styrkorna från en 

eller flera väpnade grupper, alternativt mellan väpnade grupper. De väpnade 

konfrontationerna måste ha en viss nivå av intensitet och de involverade 

parterna måste ha en viss nivå av organisation.  
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3 Journalisters skydd i 
väpnade konflikter  

3.1 Grundläggande regler i IHL  

Fyra grundläggande bestämmelser i Genèvekonventionerna reglerar hur 

parter till en konflikt får agera. (1) De måste göra skillnad på civila och militär 

samt civila mål och militära mål. (2) Kombattanter som inte längre har 

möjlighet att medverka i krigsföringen ska skyddas och behandlas humant. 

(3) Militärens enda legitima krigföring är sådan som syftar till att försvaga 

motståndarens militära styrka. (4) Vissa kategorier av människor och 

områden erhåller ytterligare skydd.50 

3.2 Skydd av civila i IAC  

Inom IHL finns principen om civil immunitet som innebär att civila inte får 

bli föremål för militära attacker.51 Immuniteten bygger på tanken att civila är 

de svagaste medlemmarna i ett samhälle, att det får antas att civila inte vill 

delta i stridigheterna och att civila utgör den största delen av befolkningen.52 

 

Under krigstid kan det emellertid vara svårt att göra distinktionen mellan 

civila och militär.53 Artikel 50 i GK TP I definierar civila é contrario. Alla 

som inte är kombattanter är civila. Kombattanter definieras enligt GK TP I 

artikel 43(2) som väpnade styrkor som tillhör någon part i konflikten. Om det 

uppstår tveksamhet om en person tillhör en väpnad styrka eller är civil ska 

personen betraktas som civil.54 Den civila statusen inkluderar även personer 

som har varit krigförande men som inte är det längre, till exempel till följd av 

att de blivit sårade eller deserterat.55 Det enda sättet att förlora sin civila status 

 
50 Se Verschingel punkt 24.  
51 Se Detter s. 311. 
52 Se Detter s. 318.  
53 Se Detter s. 317 f.  
54 Se Detter s. 318 f.  
55 Se Detter s. 319. 



 15 

är att direkt delta i fientligheter. Så fort fientligheterna avbryts är man dock 

att betraktas som civil.56  

 

Artikel 51 i GK TP I behandlar civilas skydd. Artikeln fastslår att civila ska 

skyddas från krigets faror57 samt att civila inte får utsättas för direkta 

attacker.58 

 

GK TP I artikel 57 behandlar försiktighetsåtgärder vid militära attacker. 

Artikeln stadgar en skyldighet för parter till en väpnad konflikt att vidta 

åtgärder som säkerställer att så få civila som möjligt blir negativt påverkade 

vid militära attacker. Skyldigheten kallas distinktionsprincipen och innebär 

att civila och militära mål ska åtskiljas vid attacker.59 

 

I GK TP I artikel 85(3)(a) framgår det att attacker som riktas mot civila utan 

att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder, i enlighet med GK TP I artikel 57, 

är en allvarlig överträdelse av tilläggsprotokollets reglering och ska anses 

utgöra ett krigsbrott. Attacker som skadar civila är enbart legitima om 

försiktighetsåtgärder har vidtagits och om de indirekta skadorna mot civila 

står i proportion till vikten av att attackera det militära målet.60  

3.3 Skydd av civila i NIAC  

Artikel 13(2) i GK TP II förbjuder våld mot den civila populationen i NIAC. 

Detta följer även av internationell sedvanerätt som har uttryckts i bland annat 

militära manualer och nationell lagstiftning.61 Det följer även av internationell 

sedvanerätt att attacker med syfte att skada civila är att betrakta som 

krigsbrott.62 IHLs regleringen är därmed tydlig på denna punkt trots att 

regleringen är utförligare i IAC.  

 
56 Se Duffy s. 230.  
57 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-04-22).  
58 Se Detter s. 319.  
59 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-05-17).  
60 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-05-17). 
61 Se Henckaerts och Doswald-Beck s. 9 f.  
62 Se Henckaerts och Doswald-Beck s. 10.   

https://ihl-databases.icrc.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
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3.4 Journalisters skydd mot direkta 
attacker 

3.4.1 Journalisters skydd mot direkta attacker i 
IAC  

Den viktigaste bestämmelsen för journalisters skydd i väpnade konflikter är 

GK TP I artikel 79 som explicit behandlar det skyddet för 

krigskorrespondenter och oberoende journalister. Både krigskorrespondenter 

och oberoende journalister ska enligt GK TP I artikel 79(1) betraktas som 

civila enligt GK TP I artikel 50. I artikeln står det; “Journalists engaged in 

dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be 

considered as civilians within the meaning of Article 50 [...]”.63  

 

Detta ytterligare skydd är en konsekvens av att journalister utsätts för större 

hot i krigsområden, jämfört med övriga civila.64 Att det uttryckligen framgår 

att krigskorrespondenter ska betraktas som civila beror på att 

krigskorrespondenter ses som närmre sammankopplade med parters 

krigföring, jämfört med oberoende journalister. Krigskorrespondenters status 

som civil har därför ansetts vara särskilt viktigt att understryka.65 Det ska 

påpekas att ackrediterade krigskorrespondenter ska tilldelas ett identitetskort 

från den stridande styrkans myndigheter som styrker krigskorrespondentens 

status som journalist och därmed civil.66 

 

Attacker mot civila är strikt förbjudet i IHLs regelverk. Krigskorrespondenter 

och oberoende journalister erhåller allt skydd som är relevant för civila vilket 

inkluderar skyddet i artikel 51 och 57 i GK TP I samt skyddet som återfinns 

i GK IV.67 

 

 
63 Se GK TP I artikel 79(1).  
64 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-04-22).  
65 Se  Balguy-Gallois s. 39.  
66 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-04-22). 
67 Se Düsterhöft s. 10.  

https://ihl-databases.icrc.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
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Det ska betonas att skyddet som civila erhåller genom GK TP I artikel 51 

samt GK TP I artikel 79 enligt GK TP 1 artikel 51(3) och GK TP 1 artikel 

79(2) gäller så länge journalisten inte deltar i direkta fientligheter. I GK TP I 

artikel 51(3) står det; “Civilians shall enjoy the protection afforded by this 

section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities”.68 

 

Journalister tillåts agera inom ramen för sitt yrke men så fort de överskrider 

sina befogenheter och direkt deltar i fientligheter tappar de skyddet som civil. 

Om en journalist direkt deltar i fientligheter kan hen legitimt fängslas samt 

bli föremål för militära attacker.69 Då journalister inte räknas som en del av 

en stridande styrka kan de bli åtalade för förrädiskt förfarande enligt GK TP 

1 artikel 37(1)(c) om de direkt deltar i fientligheter, till skillnad från 

kombattanter.70 

3.4.2 Journalisters skydd mot direkta attacker i 
NIAC 

Trots att GK TP II, som är tillämplig i NIAC, inte har några uttryckliga 

bestämmelser som reglerar journalisters skydd är journalister skyddade i 

egenskap av deras civila status. Detta skydd baseras dels på artikel 13 i GK 

TP II, dels den gemensamma artikel 3 i de andra och tredje 

Genèvekonventionerna.71 GK TP II artikel 13(2) stadgar att civila inte får bli 

föremål för militära attacker, så länge de inte direkt deltar i fientligheter.72 

Artikel 3 i andra och tredje Genèvekonventionerna stadgar vissa 

grundläggande rättigheter för alla personer som inte är kombattanter.73 Bland 

annat innefattas rättigheten att behandlas humant och att inte utsättas för våld 

mot liv eller person.74 

 

 
68 Se GK TP I artikel 51(3); Jfr GK TP I artikel 79(2).  
69 Se Düsterhöft s. 10.  
70 Se Kagan och Durham s. 102; Balguy-Gallois s. 43.  
71 Se Balguy-Gallois s. 40.  
72 Se GK TP II artikel 13(3).  
73 Se ICRC, kommentar till GK II artikel 2, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-

05-17). 
74 Se GK II artikel 3.  

https://ihl-databases.icrc.org/
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ICRC har genomfört en studie av den internationella sedvanerätten inom IHL. 

Enligt regel 34 i studien framgår det att internationell sedvanerätt uttrycker 

att journalister på farliga uppdrag ska respekteras och skyddas. Detta gäller 

oavsett klassificering av konflikten vilket innebär att skyddet är likvärdigt i 

både IAC och NIAC. Det är därför irrelevant att tilläggsprotokollen inte har 

blivit universellt ratificerade då journalisters skydd i egenskap av civila 

alltjämt utgör internationell sedvanerätt.75 

3.5 Journalisters skydd i fall av 
fängslande  

Utöver direkta attacker är ett annat hot mot journalister som verkar i väpnade 

konflikter behandling vid häktning eller fängsling. Det är viktigt att påpeka 

att traktat gällande mänskliga rättigheter som den relevanta staten är part till 

utgör ett skydd utöver IHLs reglering. Mänskliga rättigheter komplimenterar 

och förstärker IHLs reglering i detta sammanhang.76 

3.5.1 Journalisters skydd i fall av fängslande i 
IAC  

Journalister som blir tillfångatagna av myndigheter till en part i den väpnade 

konflikten är skyddade av de rättigheter som stadgas i GK TP I artikel 75.77 

Bestämmelsen gäller oavsett om journalisten klassas som krigskorrespondent 

eller inte. Rättigheterna som stadgas är bland annat; förbud mot mord, tortyr, 

kroppsstraff samt rätt till en rättvis rättegång. Syftet med bestämmelsen var 

att stadga grundläggande rättigheter för alla som blir tillfångatagna av en 

stridande part oavsett tillämplighet av specialstatus eller inte.78 

 

Utöver det grundläggande skyddet i GK TP I artikel 75 finns det en särskild 

reglering för krigskorrespondenter. GK TP I artikel 79(2) hänvisar till GK III 

artikel 4(A)(4) och fastslår att vissa grupper av civila som medföljer militära 

 
75 Se Henckaerts och Doswald-Beck s. 114 ff.  
76 Se Gasser, ’Protection of Journalists’; Mukherjee, ‘Protection of Journalists’ s. 37.  
77 Se Düsterhöft s. 11.  
78 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-05-06). 

https://ihl-databases.icrc.org/
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styrkor utan att vara medlemmar i den militära styrkan, där ibland 

krigskorrespondenter, ska anses vara krigsfångar om de blir tillfångatagna av 

fientliga styrkor. Detta medför att krigskorrespondenter som blir 

tillfångatagna av motståndarsidan erhåller det välutbyggda skyddet som 

stadgas för krigsfångar i GK III79 som på en detaljerad nivå reglerar hur 

krigsfångar ska behandlas.80  

3.5.2 Journalisters skydd i fall av fänsglande i 
NIAC  

I NIAC är journalister skyddade av de grundläggande rättigheterna som 

återfinns i den gemensamma, för tredje och fjärde Genèvekonventionerna, 

artikel tre.81 Dessa liknar och förstärker bestämmelserna som stadgas i GK 

TP I artikel 75 men utformningen av rättigheterna är vagare och av mer 

begränsad art. Bland annat återfinns ingen rätt att få status som krigsfånge 

och rätten att inte bli orättfärdigt frihetsberövad är begränsad. Dock ska 

fångar behandlas humant och inte diskrimineras utifrån ett antal uppställda 

diskrimineringsgrunder. Bestämmelsen innehåller även förbud mot alla typer 

av våld mot liv eller person, tagande av gisslan, förnedrande behandling och 

förnekande av rätten till en rättvis rättegång.82  

 

 
79 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-05-17). 
80 Se Detter s. 361 ff för en mer utförlig beskrivning av de rättigheter som tillfaller 

krigsfångar.  
81 Se GK III artikel 3; GK IV artikel 3.  
82 Se Gasser, ‘The journalist's right to information’ s. 376.  

https://ihl-databases.icrc.org/
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4 Problem med nuvarande 
reglering  

4.1 Kritik mot GK TP I artikel 79 

En tanke när artikel 79 infördes var att utöka skyddet för alla journalister.83  

Det har ifrågasatts om bestämmelsen inte i själva verket främst bekräftar det 

som stadgas i GK TP I artikel 50-51, det vill säga att civila ska skyddas från 

krigets faror och inte utsättas för direkta attacker.84 Samtidigt har det ansetts 

vara viktigt att förtydliga att journalister inte tappar sin civila status när de 

befinner sig i väpnade konflikter. I synnerhet för krigskorrespondenter då de 

ska anses vara civila trots att de är nära sammankopplade med stridande 

styrkor och tar hjälp av militärens logistik.85   

 

Av GK TP I artikel 79 framgår det att journalister; “[...] shall be considered 

as civilians within the meaning of Article 50 [...]”.86 Bestämmelsen har 

kritiserats för den missvisande formuleringen att journalister är att anses som 

civila när de i själva verket är civila och skyddas i egenskap av deras civila 

status och inte deras status som journalister.87 En  mer korrekt formulering 

hade emellertid inte gjort någon skillnad för skyddet då IHL enbart gör en 

distinktion mellan kombattanter och civila.88 

 

Slutligen har artikel 79 kritiserats för att inte innehålla en definition av vem 

som räknas som journalist. Det gör det svårt att skapa en distinktion mellan 

vem som faller in under begreppet journalist och andra civila som är aktiva 

inom media eller på sociala medier.89 Samtidigt kan man konstatera att IHL 

 
83 Se Gasser, ’Protection of Journalists’; Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-

databases.icrc.org> (besökt 2021-05-17).  
84 Se Verschingel punkt 34.   
85 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-05-17) 
86 Se GK TP I artikel 79(1).  
87 Se Mukherjee, ‘Protection of Journalists’ s. 34 f.  
88 Se Düsterhöft s. 12.  
89 Se Verschingel punkt 35.  

https://ihl-databases.icrc.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
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inte åtskiljer civila och journalister, utöver det ytterligare skydd som 

krigskorrespondenter har. Därmed skulle en sådan definition inte få några 

betydande konsekvenser för skyddet.90 

4.2 Skillnad på skyddet i IAC och NIAC  

Den folkrättsliga regleringen är generellt sett svagare och mindre detaljerad i 

NIAC jämfört med IAC.91 Detta gäller även journalisters skydd i NIAC som 

en konsekvens av ett relativt oreglerat folkrättsligt område.92 

 

GK III gäller inte i NIAC93 och därmed kan varken oberoende journalister 

eller krigskorrespondenter erhålla krigsfångestatus. Dock är avsaknaden av 

krigsfångestatus i IAC logisk. Först och främst är regleringen mindre 

ingående då länder har mindre incitament att ingå detaljerade traktat om 

nationella angelägenheter. En annan viktig aspekt är att det finns ett visst mått 

av reglering i IAC om än inte lika ingående jämfört med NIAC.94 

Tillfångatagna journalister från ett icke stridande land är skyddade av 

nationella lagar, diplomatiska avtal mellan länderna och mänskliga 

rättigheter. Journalister som är medborgare i det land där den väpnade 

konflikten utspelar sig är skyddade av nationella lagar och mänskliga 

rättigheter.95  

 

För att öka journalisters skydd i form av krigsfångestatus i NIAC skulle det 

krävas att den generella regleringen i NIAC utökas rejält genom nya 

folkrättsliga traktat, vilket det finns litet stöd för. Den juridiska litteraturen 

menar att en mer framkomlig lösning är att sprida medvetenhet bland världens 

militär och regeringar kring faktumet att journalister i NIAC har samma 

 
90 Se Düsterhöft s. 12.  
91 Se Detter s. 51.  
92 Se Düsterhöft s. 14.  
93 Se GK III artikel 2.  
94 Se Detter 366 f.  
95 Se Düsterhöft s. 14 f.  
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folkrättsliga skydd som i IAC till följd av sin status som civila96, bortsett från 

möjligheten till krigsfångestatus.97 

4.3 Skillnad på skyddet mellan 
journalister och krigskorrespondenter 
i IAC  

Argument som har förts fram för att krigskorrespondenter ska erhålla 

krigsfångestatus är att krigskorrespondenter utsätter sig för större risk för 

tillfångatagande då de medföljer militära styrkor till frontlinjen och är närmre 

sammankopplade med en parts krigföring jämfört med oberoende 

journalister.98 Svagheten i detta argument är att många oberoende 

journalister, i jakt på unika lukrativa nyheter, numera har stora möjligheter att 

rapportera från krigszoner med hjälp av privat säkerhetspersonal eller lokal 

personal. Det ska även nämnas att riskerna som journalister utsätts för inte 

bara är relevanta vid frontlinjen. Oberoende journalister löper även risk att bli 

tillfångatagande när stridigheter letar sig in mot lättillgängliga tätbefolkade 

civila områden.99  

 

I den juridiska litteraturen har det diskuterats om det är rimligt att ha separat 

reglering för olika typer av journalister, eller om det hade varit mer befogat 

att ha samma reglering för olika typer av journalister utifrån ett 

riskperspektiv.100 

4.4 Brist på definition av ”direkt 
deltagande i fientligheter” 

Den civila statusen, och därmed det folkrättsliga skyddet mot riktade attacker, 

förloras om en journalist direkt deltar i fientligheter.101 

 
96 Se avsnitt 3.4.2 och 3.5.2. 
97 Se Düsterhöft s. 15.  
98 Se  Balguy-Gallois s. 39. 
99 Se Düsterhöft s. 15.  
100 Se Düsterhöft s. 15.  
101 Se avsnitt 3.4.1 och 3.4.2. 
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Tilläggsprotokollen och Genèvekonventionerna innehåller ingen definition 

av vad direkt deltagande i fientligheter är, vilket ger upphov till gråzoner som 

journalister kan komma att verka i. Enligt ICRC ska en direkt attack uppfattas 

som en krigshandling som till sin natur eller syfte skadar motståndarens 

personal eller material.102 Tydliga exempel på att direkt delta i fientligheter 

kan vara att döda eller skada fiendestyrkor eller att aktivt sabotera militär 

utrustning. Mer osäkra exempel kan handla om rätten att använda vapen i 

självförsvar, att bidra till underrättelseinformation och vad som utgör 

skiljelinjen mellan spioneri och nyhetsrapportering.103 Jag har valt att 

fokusera på hur spridning av propaganda förhåller sig till direkt deltagande i 

fientligheter för att illustrera problematiken med brist på tydlig definition av 

begreppet.  

 

Att sprida propaganda utgör generellt inte direkt deltagande i fientligheter och 

ger därmed ingen rätt till att attackera eller tillfångata journalister.104 ICTY 

har i en rapport gällande NATOS bombning av Jugoslavien klargjort att 

attacker mot media som sprider propaganda inte är legitima måltavlor enbart 

med motivet att propagandan är viktig del av en parts krigföring.105 Detta 

gäller så länge media inte uppmanar till folkmord genom hets mot folkgrupp 

i likhet med radiosändningar under folkmordet i Rwanda.106 Detta har även 

stöd i fall från ICTR där flera personer inom media blev dömda för brott mot 

internationell straffrätt på grund av sin delaktighet i att egga på folkmordets 

våldsgärningar.107  

 

 
102 Se Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-databases.icrc.org> (besökt 2021-05-05). 
103 Se Kagan och Durham s. 102 f; Düsterhöft s. 12 ff.  
104 Se Kagan och Durham s. 103; Balguy-Gallois s. 48 f.  
105 Se ICTY, ’Nato Bombings against Yugoslavia’, punkter 47, 55, 74, 76, 

<https://www.icty.org> (besökt 2021-05-10). 
106 Se ICTY, ’Nato Bombings against Yugoslavia’, punkt 55, <https://www.icty.org> 

(besökt 2021-05-10). 
107 Se ICTR, Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze, 

ICTR-99-52 (3 December 2003).  

https://ihl-databases.icrc.org/
https://www.icty.org/
https://www.icty.org/
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Samtidigt menar ICRC att politisk propaganda utgör; “[...] war-sustaining 

activities [...]” som skulle kunna falla in under direkt deltagande i 

fientligheter.108 Det ska poängteras att det kan vara svårt att dra en skiljelinje 

mellan generell propaganda och propaganda som är straffbar genom 

internationell straffrätt, särskilt då retoriken är uppskruvad i väpnade 

konflikter.109  

 

Forskare på området är generellt sett eniga om att journalisters ordinarie 

arbetsuppgifter aldrig kan konstituera direkt deltagande i fientligheter.110 

Trots detta har experter ifrågasatt om stridande parter kan se skillnad på en 

professionell journalist, med starkt folkrättsligt skydd, och en journalist som 

direkt deltar i fientligheter och därmed legitimt kan bli föremål för direkta 

attacker och fängslande.111  

 

 
108 Se ICRC, ‘Direct Participation in Hostilities’, <https://www.icrc.org> (besökt 2021-05-

10).  
109 Se Düsterhöft s. 13.  
110 Se Balguy-Gallois s. 42.  
111 Se Düsterhöft s. 14.  

https://www.icrc.org/
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5 Förslag på förbättrat skydd  

5.1 Ökad ratificering av GK TP I  

Jämfört med de universellt tillämpade Genèvekonventionerna har GK TP I ett 

snävare tillämpningsområde. För det första tillämpas GK TP I enbart i IAC. 

För det andra är Genèvekonventionerna mer obestridda än GK TP I och 

tilläggsprotokollet har därför inte lika stort stöd av världens stater.112 Just nu 

har 175 stater ratificerat tilläggsprotokollet. USA, Israel, Iran, Pakistan och 

Turkiet är anmärkningsvärda exempel på stater som inte har ratificerat 

protokollet.113 

 

Det har argumenterats för att en ökad ratificering av instrumentet hade 

förbättrat journalisters skydd. Detta bygger på utgångspunkten att skyddet 

som återfinns i GK TP I enbart är bindande för stater som ratificerat det. Som 

tidigare nämnt bygger en stor del av journalisters skydd inom IHL på 

internationell sedvanerätt när det kommer till direkta attacker mot journalister 

och regleringen ska därmed tillämpas konsekvent och universellt oavsett typ 

av konflikt.114 Detta innebär i praktiken att skyddet inte kommer att utvidgas 

med ökad ratificering. 

5.2 Införandet av ett internationellt 
instrument  

IHL professorn Balguy-Gallois påpekar nödvändigheten med att införa ett 

nytt internationellt instrument för att öka journalisters skydd i väpnade 

konflikter. Han argumenterar för att det skulle kunna bekräfta och betona den 

bindande naturen som den befintliga regleringen har, men även att reda ut 

vissa oklarheter med den nuvarande regleringen.115 

 
112 Se Burri s. 125.  
113 Se ICRC, Treaties, State Parties and Commentary, <www.icrc.org> (besökt 2020-12-

05) 
114 Se avsnitt 3.4.2. 
115 Se Balguy-Gallois s. 67.  

http://www.icrc.org/
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Balguy-Gallois menar att ett nytt instrument skulle kunna användas som 

tolkningsunderlag och tydliggöra vissa oklarheter. Exempel på efterfrågade 

klargöranden är; vad som utgör direkt deltagande i fientligheter, gränsen för 

skyddet för media som arbetar med propaganda och klargörande av skyddet 

som alla journalister erhåller, oavsett typ av konflikt och om journalisterna 

klassificeras som oberoende journalister eller krigskorrespondenter.116  

 

Kritiska röster har ifrågasatt om ett sådant instrument skulle få status som en 

rättskälla. Det har även ifrågasatts om stater är villiga att ratificera ytterligare 

ett instrument, särskilt med tanke på osannolikheten att instrumentet skulle 

bli universellt tillämpbart. 117 

5.3 Införandet av särskild status för 
journalister inom IHL  

Ett förslag för förbättrat skydd är att införa en särskild skyddsstatus likt den 

som medicinsk personal, civilförsvarets personal och religiös personal har 

genom artiklar i Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll.118 

Kortfattat innebär denna specialstatus rätten att utföra sitt arbete i väpnade 

konflikter, skydd mot direkta attacker och mer förmånliga bestämmelser 

skulle de falla i fiendens händer.119 

 

Argumenten som har förts fram för att införa specialstatus även för 

journalister är att journalister spelar en viktig roll för samhället under 

konflikter, likt grupperna som redan har specialstatus.120 Vissa forskare går 

så långt att de menar att journalister har en bidragande effekt till att 

upprätthålla internationell fred vilket påkallar utökat skydd.121 En väg att 

 
116 Se Balguy-Gallois s. 67.  
117 Se Düsterhöft s. 17 f. 
118 Se Mukherjee, ‘Problem, Practice and Prospects’ s. 343 f. 
119 För en mer utförlig beskrivning av vad denna status innebär se Detter s. 354 ff.  
120 Se Mukherjee, ’Problem, Practice and Prospects’ s. 343 f; För mer utförlig diskussion 

om journalisters roll under väpnade konflikter se avsnitt 1.1. 
121 Se Mukherjee, ‘Problem, Practice and Prospects’ s. 344. 
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implementera ett sådant skydd är att införa specialstatus för journalister i 

väpnade konflikter.122 Ytterligare ett argument för utökat skydd för 

journalister är att de, på grund av naturen i sitt arbete, befinner sig närmare 

stridens hetta jämfört med vanliga civila. Därmed utsätter de sig också för 

större risker.123 

 

Andra menar emellertid att det inte går att jämföra journalisters uppdrag med 

det arbete som humanitär personal utför. Att humanitär personal erhåller en 

särskild skyddsstatus beror på att de är utsatta för stora risker när de, på plats 

i väpnade konflikter, hjälper civila och tar hand om sårade.124 Denna särskilda 

status bör enligt synsättet vara förbehållen just humanitär personal.125 

 

En idealistisk bild av journalistyrket är att alla journalister jobbar med 

objektiv och sanningsenlig nyhetsförmedling. Utöver ärliga journalister finns 

journalister med helt andra motiv såsom att sprida propaganda, medvetet 

feltolka nyheter eller publicera nyheter för egen vinning. Det går alltså inte 

att utgå ifrån att alla journalister har goda motiv. Utifrån detta kan man även 

argumentera för att journalister inte är en yrkeskår som förtjänar en särskild 

status, då yrkets funktion undergrävs av omoraliska journalister.126  

 

Ett annat argument emot specialstatus är att statusen är beroende av att man 

kan identifiera journalister genom ett särskilt emblem. Tanken är att stridande 

styrkor skulle kunna se ett “P” (förkortning för press) tydligt markerat på ett 

armband och därmed avhålla sig från att angripa.127 Identifikationsemblemet 

skulle mycket väl kunna innebära att journalister enklare blir identifierade 

därmed utsatta för attacker i högre utsträckning snarare än tvärtom, vilket 

även kan utsätta övriga civila för fara.128  

 
122 Se Düsterhöft s. 18.  
123 Se Lisosky och Henrichsen,’War on Words’ s. 195 f.  
124 Se Detter s. 354 f.  
125 Se Düsterhöft s. 18.  
126 Se Mukherjee, ‘Problem, Practice and Prospects’ s. 345.   
127 Se Gasser, ’Protection of Journalists’.  
128 Se Gasser, ’Protection of Journalists’; Jfr Pictet, kommentar till GK TP I, <https://ihl-

databases.icrc.org> (besökt 2021-05-17).  

https://ihl-databases.icrc.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
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Slutligen har det internationella samfundet incitament att bevara 

skyddsstatusen för den personal som redan har den. Denna skyddsstatus 

skulle kunna försvagas om man väljer att inkludera även andra grupper av 

civila och därmed riskera att devalvera statusens styrka. Det skulle även 

kunna innebära mer förvirring kring vem som erhåller skyddsstatus med fler 

emblem som uttrycker skyddsstatus och därmed mer missförstånd vid 

militära beslut.129 

 

 
129 Se Gasser, ’Protection of Journalists’.  
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6 Analys  

Som det framgår av avsnitt 5.1 har inte ökad ratificering av GK TP I betydelse 

för skyddets styrka i praktiken. Jag kan därmed konstatera att detta förslag 

inte hade förbättrat journalisters skydd i väpnade konflikter. 

 

Den nuvarande regleringen är komplex och svåröverskådlig. Det finns 

skillnader i skyddet av krigskorrespondenter och oberoende journalister samt 

skillnad i skyddets struktur när det kommer till IAC och NIAC. Relevanta 

regleringar är dessutom utspridda bland Genèvekonventionerna, 

tilläggsprotokollen samt internationell sedvanerätt. Med bakgrund av detta 

skulle det kunna vara positivt med ett precist instrument som med en mer 

överskådlig systematik kunde ge förnyad auktoritet till det befintliga 

regelverket. Införandet av ett nytt instrument som har till huvudsyfte att 

understryka vikten av den nuvarande regleringen kommer inte ha effekt på 

skyddets styrka. Det skulle däremot kunna öka kunskapsnivån hos regering 

och militär samt bidra till en mer levande debatt kring journalister skydd och 

därmed förbättrad implementering av nuvarande reglering.     

 

Att det inte finns en tydlig definition för vad ”direkt deltagande i 

fientligheter” innebär är ett problem som ett nytt instrument hade kunnat 

åtgärda. Journalister ses ofta som en del av en parts krigföring och skiljelinjen 

mellan att direkt delta i otillåtna fientligheter och att utföra en rent 

professionell journalistisk gärning är svårbedömt, särskilt utifrån stridande 

styrkors perspektiv. Begreppet innebär oklarhet dels för journalister som inte 

vet var gränsen för deras agerande går, dels för stridande styrkor som inte 

säkert kan veta vad som utgör en legitim måltavla. Ett klargörande på denna 

punkt, i form av en folkrättslig primärkälla, hade gynnat båda parter.  

 

När det gäller skyddets uppdelning mellan olika grupper av journalister kan 

man konstatera att både krigskorrespondenter och oberoende journalister 

befinner sig på farliga platser med risk att bli tillfångatagna av stridande 
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styrkor. Trots detta är skyddet starkare för krigskorrespondenter som erhåller 

krigsfångestatus. Tanken att krigskorrespondenter är närmre 

sammankopplade med en stridande part och därmed erhåller krigsfångestatus 

tycker jag ett rimligt övervägande, då det är enklare att uppfatta 

krigskorrespondenter som del av en stridande styrka trots att de enbart är 

medföljare, jämfört med oberoende journalister. Enligt mig är det därför 

rimligt att krigskorrespondenter behandlas som kombattanter och inte som 

civila om de skulle falla i fiendens händer. Min slutsats kring oberoende 

journalister är att de är civila och därmed borde behandlas som civila även 

vid tillfångatagande. För mig framstår det som främmande att framhålla 

oberoende journalister civila status men samtidigt erbjuda dem 

krigsfångestatus som vanligtvis tillfaller kombattanter.  

 

Även om journalisters yrkesutövning inte går ut på att hjälpa sårade i väpnade 

konflikter kan deras arbete innebära att opinionen kring väpnade konflikter 

svänger när krigets fasor uppenbaras. Deras nyhetsförmedling kan bidra till 

att regeringar och humanitära organisationer agerar och att krigsförbrytare 

ställs inför domstol. Uppgiften som journalister har i krig är inte lika direkt 

påtaglig som till exempel en läkare som syr ihop en sårad soldat men på längre 

sikt kan journalister bidra till att liv skonas och att ödesdigra misstag inte 

upprepas.  

 

Jag anser därför att det finns goda skäl till att likställa journalister med 

humanitär hjälppersonal och införa en särskild skyddsstatus för journalister i 

väpnade konflikter för att riskminimera deras arbete. Detta måste dock vägas 

både mot risken att journalister utsätts attacker och att civila kan hamna i 

korseld samt ökad risk för fängslande när det blir synligt vem som är 

journalist. En svårighet med denna lösning är att det bygger på att det 

etableras en tydligare folkrättslig definition av begreppet journalist. Utöver 

en distinkt definition av journalist skulle en specialstatus vara beroende av 

ackrediteringssystem där ackrediterade journalister får tillgång till emblemet 

som intygar deras status. Här finns det svåra överväganden att göra kring vem 
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som utfärdar intyget och därmed ger vissa journalister rätt till specialstatus 

och andra inte.   

 

Mot bakgrund av att journalister i hög utsträckning fortsatt är utsatta för 

direkta attacker samt illegitim fängsling tycker jag att en skarpare reglering 

med bättre skydd borde införas. Enligt mig är det bästa sättet att göra detta på 

att införa en specialstatus för journalister som befinner sig i väpnade 

konflikter, men enbart om det kan antas minska att journalisters risk för 

direkta attacker och bättre skydd vid fängsling. En utgångspunkt för detta 

förslag bör även vara att journalistkåren kollektivt efterfrågar denna lösning.  

 

Jag vill slutligen poängtera att journalisters skydd inom IHL är starkt trots att 

jag anser att det finns utrymme att förstärka det. Journalister är inte bara att 

anses som civila som det uttrycks i den olyckliga formuleringen i GK TP I 

artikel 79, utan de är civila. Därmed är de skyddade från direkta attacker 

alldeles oavsett hur konflikten folkrättsligt klassificeras. Om en journalist 

faller i fiendes händer så finns det reglering på plats inom IHL som ställer upp 

grundläggande rättigheter för journalisten oavsett typ av konflikt och om 

journalisten klassas som krigskorrespondent eller oberoende journalist. Det 

går därmed att konstatera att ett av de främsta hotet mot journalister idag inte 

är bristande reglering utan bristande efterlevnad. 
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