
Välkommen till debatt måndagen den 10 oktober 2011 i Café Panorama, plan 5 i Kulturhuset vid 
Sergels Torg. Dörrarna öppnas kl 17.30.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Farligt uppdrag
Martin Shibbye och Johan Persson fängslades på 
reportageresa i Etiopien, men protesterna dröjde. Vem törs 
frilansa i konfliktzoner nu?

18.30 Linda Nyberg – om att vara ankare hos Al Jazeera

19.00 Debatt – Farligt uppdrag
Jens Assur, frilansfotograf
Mattias Göransson, Filter
Urban Hamid, frilansjournalist
Jesper Huor , frilansjournalist
Pia Skagermark, Dagens Nyheter
 
Debattledare: Ulrika Knutson, PK-ordförande

20.15 PK Pub – mingla och träffa kollegor under trivsamma former

Indisk lammgryta med jasminris
Vegetariskt alternativ: Broccolipaj

Mat med glas vin 130,  
glas vin 40, starköl 45. 

Bordsbeställning enbart till 
PK:s kansli tel 08-556 061 49 
(kl 08.30-12.00)

 Bokningar kan inte göras via PK:s 
telefonsvarare.
 OBS! Gäster som bokat bord ska 
vara på plats senast kl 18.00.
 Anländ gärna i god tid. Vi har vid 
flera debatter på senare tid haft 
fullsatt.
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Måndagen den 7 november 2011.

LIVESÄNDNING

www.publicistklubben.se

 Där kan du också följa samtal och 
panel i efterhand.
 Följ oss på twitter med #pkdebatt.

AKTUELLT 
oktober 2011

KRÖNIKA

TVÅ SVENSKA JOURNALISTER, Martin 
Schibbye och Johan Persson, har 
fängslats under pågående 
reportageresa i Etiopien. Utrikes
minister Carl Bildt kommenterade med 
orden ”det här är ju ett område vi har 
avrått från att resa till”. Menar han att 
de två reportrarna får skylla sig själva?

Länge antyddes att Schibbye och 
Persson var oansvariga äventyrare. Det 
är inte sant. De är seriösa journalister.

Deras ärende i Ogaden var att 
undersöka övergrepp mot de mänskliga 
rättigheterna från den etiopiska 
regimen och kopplingarna mellan 
dessa och utvinningen av olja. En fråga 
av stor vikt för Sverige.

Fängslandet av Martin Schibbye 
och Johan Persson passar in i ett större 
mönster världen över, där det blivit 
avsevärt mycket farligare att verka som 
journalist, inte minst som frilans. Det 
är en katastrofal utveckling, som hotar 
yttrandefriheten och demokratin.

PK bidrar med 10 000 kr till 
rättshjälp, och uppmanar alla 
ansvarskännande publicister att 
engagera sig i frågan. 

Ulrika Knutson
Ordförande 
Publicistklubben

Katastrofal utveckling  
som hotar yttrandefriheten


