Inbjudan till möte med Tidningsutgivarna och Polisen för att öka kunskapen
kring hot och brott mot nyhetsredaktioner, ansvariga utgivare samt
journalister och minska deras utsatthet
Detta är det första i en serie av möten och riktar sig till TU:s medlemmar vid tidningar
och mediehus i Polisregionerna Väst och Bergslagen. Under våren 2023 kommer
ytterligare två-tre tillfällen genomföras tillsammans med resterande polisregioner och
de tidningar och mediehus som återfinns inom dessa geografiska områden.
Missa inte detta unika tillfälle att få kunskap om hur Polisen arbetar och kan stötta vid
hot eller i andra utsatta situationer, förebygga sådana situationer - och för att skapa
direkta kontaktytor med Polisen lokalt och regionalt.
Mötet är kostnadsfritt.
Bakgrund:
Nyhetsredaktioner, ansvariga utgivare och enskilda journalister har en nyckelroll i
relation till det fria ordet och den offentliga debatten. Under 2010-talet har svenska
tidningar, mediehus och journalisters utsatthet uppmärksammats alltmer såväl i
undersökningar som i den offentliga debatten. Ett flertal allvarliga hot riktade mot såväl
mediehus som enskilda journalister har förekommit och olika förslag på åtgärder har
diskuterats. Polismyndigheten tilldelades hösten 2021 ett regeringsuppdrag med titeln
hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Sedan 2015 har Polismyndigheten
arbetat för att bekämpa dessa brott, som även innefattar brott mot journalister inom
ramen för verksamhetsområdet demokrati- och hatbrott. Sommaren 2023 införs
sannolikt en straffskärpande regel som tar sikte på journalisters utsatthet och funktioner
med ett nyhetsförmedlande uppdrag.[1]
Med anledning av detta och att vi behöver dela med oss av kunskap, organisation med
mera tar TU nu ett brett grepp tillsammans med Polisen, på nationell, regional och lokal
nivå, för kunskapsutbyte och för att kunna göra konkreta insatser. Redaktioner i hela
Sverige ska erbjudas regionalt anpassade arrangemang på detta tema. Först ut är Region
Väst och Bergslagen. Tanken är också att skapa förutsättningar för att utveckla lokal
samverkan och utbyte inte minst inom det brottsförebyggande arbetet.

[1] SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa
samhällsnyttiga funktioner

•
•
•

Datum & tid: Fredag den 2 december kl 09.30-12.00. Kaffe och frukt från
09.00
Plats: Scandic Crown Göteborg (Polhemsplatsen 3 Göteborg)
Lokal: Bryggmästaren 1

Målgrupp från TU: regionala och lokala nyhetsredaktioner i områdena polisregion
Väst och Bergslagen samt deras eventuella säkerhetsorganisationer samt HR
Anmälan senast 27 nov: Mejla direkt till Bodil Gidlund på TU, bodil.gidlund@tu.se.
OBS - ange om du deltar digitalt, se nedan.
Vi ser helst att ni deltar fysiskt, i varje fall med någon från respektive mediehus/titel då
detta är ett första steg i att etablera lokala nätverk/kunskapsgrupper. Platserna är
begränsade och kan komma att fördelas i syfte att få så stor spridning som möjligt.
Möjlighet att deltaga digitalt (Teams) kommer att finnas, men vi vill understryka
betydelsen av att vara med på plats.
En bekräftelse och en länk kommer att skickas ut till de anmälda.
Preliminärt schema
09:00 Fika finns uppdukat utanför lokalen
09:30 Välkomna (Tidningsutgivarna och Polismyndigheten)
09:35 Introduktion av deltagarna
09:45 ”Ett nedslag från en ansvarig utgivares perspektiv”
Christofer Ahlqvist chefredaktör och ansvarig utgivare Göteborgs-Posten
10:15 Polisens arbete med området demokrati- och hatbrott/demokratihotande
brottslighet nationellt och regionalt

10:35 ”Innan, under, efter utsatthet – att tänka på”
Marie Johansson Flyckt, nyhetschef Göteborgs-Posten i Borås
10:55 Polisens brottsoffer och personskydd (BOPS)
11:10 Paus
11:20 Panel: Förundersökningsledare gruppen mot demokratihotande brottslighet i
polisregion Väst, Marie Johansson Flyckt, prel. Christofer Ahlqvist, representant från
BOPS svarar på åhörarnas frågor
12:00
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