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FiB/K har försvar av yttrande- och tryckfriheten som en av sina tre 
paroller. I den svenska tryckfrihetens historia finns flera exempel på 
lägen, då utländska makter utövat påtryckningar mot Sveriges regering 
med syfte att förmå regeringen att undertrycka spridning av vissa för 
den främmande makten misshagliga uppgifter och opinionsyttringar. 
Nazitysklands framgångsrika agerande under andra världskriget är 
välkänt och resulterade bl.a. i beslag på tidningar utan rättegång. 
Sovjetunionen försökte, dock utan framgång, under 1970-talet 
introducera nya folkrättsliga principer som skulle göra det förbjudet att 
bedriva solidaritetsarbete i andra länder till förmån för fängslade 
dissidenter i östblocket; man ville att sådant skulle anses som otillåten 
”inblandning” i andra länders inre angelägenheter. 

Det senaste exemplet är Kinas handlande i fallet som rör den i Kina 
frihetsberövade svenske bokförläggaren och författaren Gui Minhai och 
de påtryckningar mot Sverige och svenska medier som den kinesiska 
regeringen utövar genom en synnerligen aktiv "diplomati". Ett axplock ur 
vad som förekommit:

* Svenska medier kallas till möten på Kinas ambassad där de undfägnas 
med nedsättande uppgifter om Gui.

* Ambassaden kräver ursäkt av public service-mediet SVT. 

* Ambassaden hotar att vidta ytterligare åtgärder mot Sverige med 
anledning av att Sveriges kulturminister deltog vid utdelningen av 
Svenska PEN:s Tucholskypris till Gui. 

För närvarande finns det inget som tyder på att Kinas utrikesförvaltning 
kommer att upphöra med försöken att på detta sätt utöva påverkan på 
det svenska samhället på olika nivåer: den politiska, i opinionen och 
(sannolikt) den ekonomiska.

Medieorganisationen Utgivarna har tagit upp denna allvarliga situation 
och nyligen föreslagit att den svenska regeringen nu bör lyfta frågan om 
Kinas agerande till EU-nivå, och tillsammans med övriga demokratiska 
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EU-länder kraftfullt protestera mot alla former av angrepp mot 
pressfriheten. I en debattartikel i DN den 26 januari beskriver 
tryckfrihetsexperten Nils Funcke Kinas agerande mot Sverige på det här 
området som att ”vi hängmöras”. 

FiB/K bör, i mycket högre utsträckning än nu, uppmärksamma och ta 
ställning mot främmande makters, och inte bara Kinas, försök att med 
sådana metoder påverka opinionsbildningen i Sverige. Därigenom 
försvarar vi vår egen yttrande- och tryckfrihet och minskar risken för att 
vi på olika sätt – till exempel genom självcensur – begränsar vårt eget 
utrymme för fri cirkulation av information och yttranden.

Mot bakgrund av det nu sagda yrkar vi att stämman uttalar sitt stöd för 

1) att tidningen under det kommande året i artiklar och annat material 
bör uppmärksamma Gui Minhais situation och inom ramen för sina 
resurser verka för att kraven på hans frigivning får starkt stöd;

2) att tidningen under det kommande året i artiklar och annat material 
bör uppmärksamma och ta ställning mot det slag av försök från den 
kinesiska regeringens sida att påverka opinionsbildningen kring Gui Minhai 
som vi hittills har sett exempel på och som eventuellt kan komma att 
fortsätta framöver;

3) samt att tidningen under det kommande året i artiklar och annat 
material bör identifiera, uppmärksamma och ta ställning mot eventuella 
försök av andra främmande makter att genom påtryckningar mot 
svenska myndigheter och medier påverka opinionsbildningen i Sverige.
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