
 

Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for alle norske medier i etiske og 

redaksjonelt faglige spørsmål. Vi skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, 

pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk 

og åpent samfunn 

 

Stortingets høring 13.februar 2015 

Meld. St. 10 (2004-2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og 

middel i utenriks- og utviklingspolitikken 

 

Innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen   

 

Norsk Presseforbund mener Stortingsmeldingen inneholder flere viktige 

innsatsområder innenfor ytringsfrihet, pressefrihet og uavhengighet (punkt 3.2.1 og 

3.2.2) som vi stiller oss bak og gjerne bidrar med å få iverksatt.   

 

 

1. Punkt 3.2.2: Forslag til nytt «Prioritert innsatsområde»: digitalt kildevern.  

 

Begrunnelse: Kildevern er en forutsetning for at samfunnet får tilgang til viktige 

opplysninger og et premiss for pressefrihet. Internasjonalt opplever vi et økt press fra 

myndigheter som vil hindre muligheter for sikker kommunikasjon, dvs. 

kommunikasjon som myndighetene ikke kan avlytte, nyeste eksempler fra 

Storbritannia og Russland, vedlegg 1 og 2).  

 

Uten sikker kommunikasjon, kan ikke mediene garantere kildevern. Derfor trenger vi 

gode verktøy for å sikre den elektroniske kommunikasjonen, og vi trenger en 

internasjonal standard som trygger i de enkelte land og på tvers av landegrenser.  

 

Vi oppfordrer komiteen til å ta inn digital kildevern som et prioritert innsatsområde slik 

at Norge kan bli et foregangsland internasjonalt i kampen for å sikre elektronisk 

kommunikasjon.  

 

2.  Kommentar til punkt 4.2.2: «Bekjempelse av straffrihet for grove 

internasjonale forbrytelser»»  

Å jobbe med straffrihet («impunity») er et viktig og nødvendig virkemiddel for å styrke 

internasjonale menneskerettigheter. En viktig gruppe som ikke er nevnt i 



Stortingsmeldingen, er angrep mot mediene (vedlegg 3). Angrep mot medier er et 

angrep på grunnleggende demokratiske verdier, og bør derfor være et prioritert 

område innenfor punkt 4.2.2. Å arbeide mot straffrihet på dette området, har videre 

en klar sammenheng med å bedre journalistsikkerheten som er ett av 

satsningsområdene i punkt 3.2.1. Ved å se disse to målene i sammenheng, øker 

man sjansen for gjennomslag. Vi vil oppfordre komiteen til å inn bekjempelse av 

straffrihet mot angrep på medier og journalister, gjerne som et prioritert 

innsatsområde, eller som en del av begrunnelsen i punkt 4.2.2 slik at man sikrer seg 

at dette området tas med.   

Vedlegg 1: https://meduza.io/en/news/2015/02/05/russian-mp-wants-to-block-tor-

without-the-courts 

 

Vedlegg 2: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Vil-forby-Snapchat_-Whatsapp-

og-Facetime-7859792.html 

 

Vedlegg 3: http://cpj.org/reports/2014/10/the-road-to-justice-killing-journalists-

impunity.php  
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