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”Varje gång en journalist mördas, skadas också samhället och 
blir lite mer dövt och lite mer blint.” - Adela Navarro Bello, 
redaktör på Zeta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

1. Inledning 
Mitt examensarbete består av två delar, en gestaltande del: ett radioreportage och en 

vetenskaplig del: en uppsats. Reportaget handlar om de olika situationer och hinder 

som journalisterna i Mexiko ställs inför. I uppsatsen redogör jag för både konkreta 

och teoretiska metodproblem. De metoderna jag har använt mig av är intervjumetoden 

som är vanlig i journalistiska sammanhang, samt enkätmetoden som är vanlig inom 

medie- och kommunikationsvetenskap. Dessutom har jag gjort en grundlig 

informationssökning. Jag har inte använt mig så mycket av vetenskapliga källor utan 

istället använt mig av en mer journalistisk researchmetod för att samla in material till 

min undersökning om journalisters arbetsvillkor vid “den mexikansk-amerikanska 

gränsen”. 

2. Den amerikansk-mexikanska gränsen 
Gränsen mellan USA och Mexiko är ungefär 300 mil lång. Den utritade linjen mellan 

de två länderna är inte bara en gräns som skiljer två länder, utan också en gräns som 

skiljer den tredje och första världen åt. Det är en gräns som många vill korsa, men 

som få kan göra. 90% av allt kokain som kommer till USA smugglas över just den här 

gränsen. Colombia är fortfarande den största kokaintillverkaren men Mexiko har 

blivit ett nav för själva transporten1. Konsekvenserna är förödande.  

I början på 90-talet gjordes ett tillslag och man stängde av alla vägar genom 

västindien som var den väg smugglarna tog kokainet till USA från Colombia. Mexiko 

blev den nya inkörsporten till USA. Mexikos små drogkarteller växte sig starka och 

fick mer och mer makt, idag styr ett fyrtal stora karteller drogflödet genom landet2. 

Mexikos befolkning är mycket fattigt medan kartellerna är rika och använder alltmer 

sofistikerade metoder i droghandeln. Detta har gjort att drogkungarna lätt kan köpa 

vem de vill, poliser, politiker, journalister, chefer på företag- i stort sett vem som 

helst. Alla är mutbara. Vissa kanske inte vill ta emot mutor, men pga. rädslan för 

dessa karteller, som kan göra i princip vad de vill med dig eller din familj, gör att folk 

går med på samarbete. Det finns ingen gräns för brutaliteten, barn, kvinnor, män, hela 

                                                        
1 Dagens nyheter, http://www.dn.se/nyheter/varlden/kokainkriget-1.471092, 2009-01-10 
2 Reporters without borders, http://www.rsf.org/en-rapport184-Mexico.html, 2009-05-25 
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familjer mördas. Och de skyldiga går dessutom fria eftersom de redan köpt sig ur 

knipan3.  

Mord har blivit det mest effektiva sättet att undanröja hinder i vägen. Victor Clark 

Alfaro, ansvarig för det Binationella centret för mänskliga rättigheter i Tijuana, 

beskriver situationen som ett osynligt krig där ingen kan vara säker på vem som är på 

vems sida. På många olika ställen, speciellt längs gränsen där situationen är 

alarmerande, har den federala militären satts in för att ta över de fall där det finns risk 

för att den lokala korrupta polisen inte kan agera korrekt. Men frågar man 

mexikanerna om militären så skakar de hopplöst på huvudet och säger att man inte 

kan lita på dem heller4.  

Ett av Mexikos största problem är den allmänna säkerheten, om något går fel finns det 

ingen som kan hjälpa. I denna situationen är flera om inte alla grupper i samhället 

utsatt för någon sorts risk. Några av de grupper som löper störst risk, är enligt Victor 

Clark Alfaro, poliser, politiker och journalister. Under de senaste åren har 49 

journalister mördats enligt Reportrar utan gränser. För att överleva vardagen och sina 

yrken har journalister varit tvungna att använda självcensur och vidta andra 

säkerhetsåtgärder. Men vilka säkerhetsåtgärder tas egentligen? Hur rädda är 

journalisterna i sin vardag? Hur vanligt är det att man som journalist blir hotad? Hur 

förberedda är journalisterna på faran som den organiserade brottsligheten innebär?  

Tijuana och Juarez 

Längs gränsen ligger ett antal städer som knyter samman över gränsen. Två sådana 

exempel är San Diego i Kalifornien och Tijuana samt El Paso i Texas och Juarez. Det 

bor ungefär 1,5 miljon invånare i vardera städer5 och tiotusentals människor passerar 

gränsen mellan dessa städerna dagligen. I båda städerna är kriminaliteten hög och 

drogkartellerna konkurrerar om de olika fördelaktiga områdena med närhet till USA. 

                                                        
3 Alfaro, Clark Victor, Binationella centret för mänskliga rättigheter i Tijuana, intervju 2008-
12-22 kl. 13.00 
 
4 Alfaro, Clark Victor, Binationella centret för mänskliga rättigheter i Tijuana, intervju 2008-
12-22 kl. 13.00 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tijuana/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Juárez 
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Städerna präglas också av enorm invandring från de inre delarna av Mexiko samt 

Centralamerika6.  

 

Många åker till norra Mexiko för att hitta jobb, söka lyckan och leva ett bra liv. För de 

flesta blir det inte så. Många kvinnor slutar i prostitution eller får jobb i s.k. 

maquiladoras som är utlandsägda fabriker som Electrolux och Bosch där de jobbar 

hårt, ibland utan rast och utan att få lov att gå på toaletten, för väldigt lite pengar7. En 

tredje dimension är kvinnomorden i Juarez. Ungefär 400 kvinnor har mördats sedan 

1993 och lika många är försvunna. Ingen vet säkert vad som hänt med kvinnorna och 

de skyldiga går ostraffade8.  

3. Självcensur 
I Bonniers svenska ordbok från 2001 finns inte ordet självcensur. Det enda ordet som 

påminner om det är ordet censur. Det definieras såhär: 

 

”Censur 1 myndighets förhandsgranskning av tryckta skrifter, filmer, brev etc. 2 den 

psykiska processen att vissa impulser trängs undan till det undermedvetna.” 

 

I Sverige hör vi inte talas om självcensur alltför ofta. Kanske är det därför ordet inte 

dyker upp i min ordbok. Utifrån min egen uppfattning befinner sig journalister i 

Sverige inte i en så utsatt situation så att de måste ta till självcensur för att skydda sig 

själva. På det sättet är vi priviligerade. Vi lever i ett fungerande samhälle där vi 

skyddas av ett rättsväsen. Vi lever också i ett samhälle där de mänskliga rättigheterna 

är starkt förankrade och där de flesta av oss följer lagar men också moral och etik. 

Anledningen till vårt fungerande samhälle har med vår goda ekonomi att göra. Vi har 

på grund av vår goda ekonomi kunnat utvecklas och vi har idag ett samhälle som är 

mer eller mindre jämställt. Journalister i Sverige upplever inte att de måste ta hjälp av 

självcensur på samma sätt som de mexikanska journalisterna.  

                                                        
6 Alfaro, Clark Victor, Binationella centret för mänskliga rättigheter i Tijuana, intervju 2008-
12-22 kl. 13.00 
7 Alfaro, Clark Victor, Binationella centret för mänskliga rättigheter i Tijuana, intervju 2008-
12-22 kl. 13.00 
8 http://www.amnestyusa.org/violence-against-women/justice-for-the-women-of-
juarez-and-chihuahua/page.do?id=1108394 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De mexikanska journalisterna behöver inte längre trycket ovanifrån som driver till 

självcensur. Idag implementerar de censuren helt själva för att överleva. 

Journalisterna i Mexiko står ensamma, som en av de som svarat på min enkät skrev. 

De som mördar journalister åker sällan eller aldrig fast. Korruptionen är djupt 

inborrad i samhället. En journalist mördas, mordet anmäls till polisen, polisen blir 

betald av förövaren eller hotas till livet och ”tappar bort” bevisen och gör utredningen 

långsam. Detta ger intrycket av att det går bra att mörda journalister (och andra som 

står i vägen för den delen också) och sedan komma undan med det. Journalisten står 

alltså ensam, hans/hennes liv är inte värt mycket.  

 

 

4. Tidningarna som utgjorde viktiga källor 
I Tijuana har jag besökt två tidningar: La Frontera och Zeta. Den förstnämnda 

tidningen är en dagstidning som använder ganska utbredd självcensur och den andra 

är ett veckomagasin som är känt som ett av de mest kritiska i landet. I Juarez besökte 

jag den största tidningen i staden: Dagstidningen i Juarez (El diario de Juarez) som 

säger att de inte använder självcensur. Som ett tredje komplement har jag också pratat 

med en journalist från tidningen Proceso i Mexico city, för att se hur han upplever 

skillnaden mellan att jobba i huvudstaden och åka upp till gränsen och jobba. 

 

På La Frontera pratade jag med redaktören för allmänreportrarna, Ariel Montoya, 

samt kriminalreportern Luis Gerardo Andrade. Där fick jag följa Gerardo och hans 

fotograf under en hel dag för att se hur deras arbete verkligen går till.  

På Zeta pratade jag med redaktörerna Adela Navarro Bello och Cesar René Blanco för 

att se hur de ser på journalistiken och sina jobb. Speciellt eftersom deras före detta 

redaktör mördades för fem årsen.  

Jag träffade också reportern José Gil Olmos, i Tijuana, från veckomagasinet Proceso 

för att höra om hur han kände inför att komma upp till gränsområdet och rapportera 

därifrån.  

 

På Dagstidningen i Juarez fick jag prata med informationschefen och reportern Rocio 

Gallegos samt följa med kriminalreportern Martin Orquiz och fotografen Mario 
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Bañuelos Caldera under en dag för att se hur deras verklighet såg ut. Detta var ett 

viktigt möte i den aspekten att deras kollega mördades för bara ett par månadersen. 

Jag ville se hur detta hade påverkat journalisterna i fråga om deras säkerhet och deras 

syn på journalistiken.  

Andra viktiga källor 

De mest betydelsefulla källorna är såklart ovanstående journalister eftersom det är de 

som är ute på fältet och vet hur saker och ting går till. Redaktörerna har varit viktiga 

eftersom de alla jobbat som reportrar mycket länge och som nu också ser 

organisationen uppifrån. Jag har också pratat med Victor Clark Alfaro som är 

ansvarig för det Binationella centret för mänskliga rättigheter i Tijuana, han kunde ge 

en allmän bild av säkerheten i Tijuana ur ett annat perspektiv än journalisterna. Detta 

gav mig en mer nyanserad bild av läget längs gränsen.  

 

Övriga källor är CEPET (Centro de Periodismo y Ética Publica, Centret för 

journalistik och etik), CPJ (Committee to Protect Journalists) och Reportrar utan 

gränser som är organisationer som kämpar för journalisters rättigheter och säkerhet. 

Samtliga organisationer jobbar globalt förutom CEPET som finns till enbart för 

undersökningen av Mexikos journalisters levnads- och jobbvillkor. Jag har också 

använt mig av boken Newsroom in conflict som handlar om medias utveckling i 

Mexiko.  

5. Metod  
Jag har valt att använda den hypotetisk-deduktiva metoden. Den passar bra eftersom 

jag har en viss bild av situationen för journalister i Mexiko och jag ville ta reda på om 

den stämmer och kanske få ytterligare nyanser i min bild. Metoden har vissa brister 

som exempelvis att resultatet aldrig kan stämma helt, men det är ändå bra att pröva 

hypotesen för att se om den klarar testet.  

 

Målet med det här examensarbetet är att ta reda på om mina hypoteser stämmer 

överens med verkligheten, genom intervjuer, enkäter och egna observationer.  

För att ta reda på om hypoteserna jag har stämmer har jag intervjuat journalister på 

tidningarna: Zeta, Proceso, La Frontera och Dagstidningen i Juarez. Jag följde med 
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reportrar på de två sistnämnda tidningarna för att se hur deras vardag ser ut. Jag har 

också delat ut en enkät på två av tidningarna där reportrarna fick svara på frågor om 

hur de uppfattar sin säkerhet. Detta har gett mig en aning om den allmänna 

uppfattningen bland journalister på de tidningar jag besökt.   

 

Min hypotes är att journalister i Tijuana och Juarez måste använda självcensur om de 

inte vill känna sig oroliga för sin egen och sin familjs säkerhet. De som inte använder 

självcensur riskerar mycket och känner sig rädda och upplever hot. Som konsekvens 

av korruptionen och den organiserade brottsligheten kan inte journalisterna räkna med 

något skydd från polisen och litar följaktligen inte på den myndigheten.  

 

Den ovanstående bilden har jag av Tijuana och Juarez grundat på det jag läst i 

tidningar och den allmänna bilden som media framställer. För att ta reda på om denna 

hypotes verkligen var relevant gjorde jag mycket research. Jag kollade upp 

grundläggande fakta och historia om Mexiko, samt medias utveckling i landet. Jag 

kollade upp alla fallen då journalister mördats och läst artiklar, reportage och 

rapporter skrivna av mänskliga rättighetsorganisationer och journalistorganisationer 

samt dagstidningar.  

 

6. Frågeställningar 
Min huvudfrågeställning från början var hur en allmän fara kan påverka en journalist i 

hennes/hans arbete. Ju mer jag läste och researchade om ämnet journalister i Mexiko 

insåg jag att jag behövde smalna av frågan och ställa den mer specifikt. Då blev 

frågeställningen istället hur den organiserade brottsligheten och laglösheten i Tijuana 

och Juarez påverkar journalister i deras arbete och liv. 

 

Även om jag hade tagit reda på mycket genom böcker och fakta så visste jag 

fortfarande inte hur korruptionen märktes i en journalists vardag. Är de flesta rädda? 

Har de flesta blivit hotade? Eller gäller det bara ett fåtal journalister? Är det vanligt 

med mutor? Är journalister öppna med det, är det något som är allmänt känt? Eller är 

det ovanligt/något man håller tyst om? Det fanns många frågor som behövde riktiga 

svar av någon som är ute på fältet och hanterar dessa problem vardagligen. Det var 
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här intervjuerna kom in. Dem hjälpte mig att förstå och undersöka mina hypoteser. De 

kvantitativa undersökningarna var till hjälp för att komplettera med ytterligare 

information och eventuellt siffror för att se om det var fler än de jag intervjuade som 

kände på samma sätt.  

 

7. Produktion av reportaget  
Från början tänkte jag göra en rad olika reportage, men på grund av tidsbrist blev det 

istället ett 10 minuter långt reportage där vinkeln blev att journalister i Juarez 

fortsätter jobba trots hot och faror. Reportern Martin Orquiz, fotografen Mario 

Banuelos och informationschefen och reportern Rocio Gallegos från Dagstidningen i 

Juarez är med i inslaget. När jag var i Juarez spelade jag in miljöljud från redaktionen, 

från Martin Orquiz kontor när han skriver på datorn, från bilen då vi åkte ut på 

nyhetsuppdrag och från en brottsplats. Dessa ljud är med i reportaget och ger en mer 

intressant bild och underlättar lyssnandet.  

 

Under en dag åkte jag med Martin och Mario ut på nyhetsuppdrag, redan då började 

jag fråga om hur deras jobb går till och hur de känner sig angående hot och 

osäkerheten de befinner sig i. På eftermiddagen kom vi tillbaka till redaktionen och då 

satte jag mig ner med Martin och senare med Rocio för en intervju. När jag kom hem 

igen spelade jag in prator och satte in Martins och Rocios citat därimellan.  

 

8. Metodproblem 
Problemen jag stötte på var ganska många och har såklart påverkat utgången av 

reportagen och rapporten. Det fanns en språkbarriär i början som var ganska svår. I 

Mexiko pratar vissa med en ganska grov dialekt vilket var svårt stundtals. Men ju mer 

tid jag spenderade i Mexiko desto bättre gick det med språket. Att åka till Mexiko 

innebar en mindre kulturchock. De flesta jag pratade med var män som var, med 

undantag för Luis Gerardo på Frontera, minst tio år äldre än mig. Det var en situation 

jag var tvungen att vänja mig vid och anpassa mig till. Det tog ett tag att vinna deras 

respekt. Men när de väl insåg att jag kunde mycket och var påläst på ämnet och visade 
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mitt intresse förstod de att jag jobbade seriöst och krävde seriösa svar som jag också 

fick sen.  

 

Under intervjuerna så kan intervjupersonerna ha varit påverkade av yttre och 

kulturella faktorer. När jag var med flera journalister samtidigt så svarade de 

annorlunda än när jag var med dem enskilt. Ett exempel var på Frontera, där jag 

frågade om de någonsin var rädda pga. Sitt arbete. När de andra journalisterna var 

närvarande svarade de nej. När vi satt enskilt svarade de att de faktiskt kände ”oro” 

ibland. Att jag var tjej och att de var män kan ha varit ett problem i Mexikos samhälle 

som jag personligen tycker präglas mycket av machoattityder.  

 

Jag insåg ganska snart att jag egentligen inte kan lita på någon av mina 

intervjupersoner fullt ut. Det är på grund av de känsliga frågorna och den utbredda 

korruptionen, som också sagts finns inom journalistkåren. Detta är såklart ett stort och 

avgörande problem för resultatet av mitt arbete och jag inser att jag inte kommer 

komma fram till mer än att konstatera labiliteten inom journalistiken och inom 

samhället i stort. Men jag kanske ändå kan ge ett ”hum” om hur journalisters villkor 

ser ut.   

 

Enkäterna var också lite problematiska på det sättet att det inte var alla gånger som 

mina frågor tolkades rätt. Svaren utgjordes av alternativen ja och nej med möjlighet 

till kommentarer. Vissa var väldigt engagerade och skrev kommentarer på allt medans 

andra inte skrev något. Många nyanser kan gömma sig som inte kommit fram helt.  

 

Sedan kom de mer tekniska problemen in i bilden. Det var till exmepel väldigt svårt 

att hitta bra ställen att intervjua personerna på. Det var mer eller mindre störljud 

överallt. Ibland kom det mest intressanta fram när jag stängde av ljudinspelningen 

vilket var synd. Jag har aldrig producerat inslag där jag måste översätta vad som sägs, 

detta var jobbigt i början när jag inte riktigt visste hur jag skulle ta mig an 

redigeringen och sätta ihop det hela.  

 

Ett annat problem var när jag hade samlat på mig alla intervjuer och skulle sätta mig 

ner och redigera allt och komma fram till vinklar. Jag hade så mycket material att det 

var svårt att se allt klart. Det var också svårt att hitta distans till allt jag upplevt, sett 
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och hört tillsammans med journalisterna. Det var kanske den största utmaningen 

under arbetets gång.  

 

9. Slutsats utifrån mina hypoteser 
Min hypotes är att journalister i Tijuana och Juarez måste använda självcensur om de 

inte vill känna sig oroliga för sin egen och sin familjs säkerhet. De som inte använder 

självcensur riskerar mycket och känner sig rädda och upplever hot. Som konsekvens 

av korruptionen och den organiserade brottsligheten kan inte journalisterna räkna med 

något skydd från polisen och litar följaktligen inte på den myndigheten. 

  

Jag har kommit fram till att mina hypoteser stämmer i stort. Med tillägget att 

självcensur inte alltid hjälper. Ibland kan medlemmar ur den organiserade 

brottsligheten ändå ta illa upp och känna sig hotade. Denna vetskap gör att 

journalister ändå inte kan känna sig trygga. En journalist svarade i en enkät: Vill de 

skada en så gör de det. Martin Orquiz på Dagstidningen i Juarez sa att mördar de 

poliser och militärer så är det klart att de mördar en journalist om de vill det.  

 

De som inte använder självcensur känner sig inte nödvändigtvis rädda. Jag upplevde 

att det fanns en sorts vana vid det överhängande hotet. Detta gjorde att de inte gick 

runt och var rädda hela tiden. Luis Gerardo Andrade på tidningen Frontera sa att hade 

man gått runt och varit rädd så hade det inte gått att jobba som journalist.  

De flesta journalister sa/skrev att de inte litade på polisen. Några sa att det finns några 

som är bra, som de kan lita på. Någon skrev i enkäten att det finns säkert någon ärlig 

polis men han hade inte träffat på en enda.  

 

Möjligtvis stämmer de bättre in på journalisterna i Juarez där osäkerheten verkar vara 

mer kritisk och påtagande än i Tijuana.  

 

10. Enkätundersökningen 
Jag utförde en enkätundersökning på Dagstidningen i Juarez och på Zeta i Tijuana för 

att komplettera intervjuerna jag gjort. Detta var för att i någon mån se hur omfattande 
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de intervjuade journalisternas uppfattning var. Fjorton personer svarade på enkäten, 

åtta kvinnor, 4 män och två uppgav inget kön. På Dagstidningen i Juarez svarade åtta 

personer och på Zeta i Tijuana svarade sex personer.  

 

Påstående nr. 1: Jag känner till något jag skulle kunna skriva om men avstår 

pga. faran det skulle innebära. 

Fyra svarade ja och nio svarade nej. Någon skrev att tidningen har speciella regler 

som handlar om vad man får skriva om och inte och att det speciellt gäller den 

drogrelaterade informationen och att det då är tidningens regler som begränsar 

journalisterna. En annan skrev ”ingen kan garantera vår säkerhet”. En tredje skrev 

”jag skriver allt”. En reporter från den självständiga tidningen skrev ”att jobba på en 

självständig tidning har sina fördelar” och syftade då på att han/hon kunde skriva och 

undersöka precis det han/hon ville.  

 

Påstående nr. 2: Jag har någon gång blivit hotad pga. vad jag skrivit. 

Fem av de tillfrågade svarade ja och nio svarade nej.  

 

Påstående nr. 3: Trots hot fortsatte jag att skriva på reportaget/artikeln det 

rörde. 

Här svarade bara sex stycken direkt ja på frågan. Sedan följde ett antal kommentarer 

som ”Jag blev hotad en för tio årsen i Mexicali” en annan kommentar var ”den typen 

av journalistik som jag håller på med gör att hot är oifrånkomligt”. Någon berättade 

att hoten han/hon fått gällde prostitution, problem på landsbygden och drogtrafik. En 

annan skrev ”det är mitt jobb att fortsätta skriva vilka hot jag än får”.  

 

Påstående nr. 4: Jag är orolig för min och min familjs säkerhet pga. något jag 

skrivit. 

Tre stycken svarade att de kände oro ungefär en gång om året. Sju svarade att de 

aldrig kände oro för sin familj. Sedan hade någon kommenterat ”ibland känner jag 

mig orolig” en annan svarade att det beror på vilket tema han/hon skriver om och vad 

det är för typ av gräv. En tredje svarade att han/hon tror att det finns en rädsla hos alla 

men att intensiteten av den rädslan beror på vad man skriver om för tillfället. Någon 

skrev att vilken information man än publicerar kan det vara farligt och att det bästa är 
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att prata med anhöriga och inte leva med oro. En annan skrev ”på ett år har två 

artiklar publicerats som har gjort att jag känt mig orolig för min familj”.  

 

Påstående nr. 5: Jag vidtar säkerhetsåtgärder. 

Fem svarade nej och nio svarade ja. Många kommenterade även på detta påståendet. 

Någon skrev ”om de vill komma åt dig och skada dig så gör de det”. En annan tyckte 

att han inte var mindre utsatt än övriga medborgare i Juarez och skrev att han/hon 

vidtog åtgärder precis som vilken annan Juarez-bo. En annan skrev något liknande 

”jag vidtar primärt åtgärder för att inte bli rånad eller kidnappad”. Någon skrev att 

han/hon var uppmärksam på omgivningen. En skrev att han/hon var noga med att 

konfirmera fakta från flera källor för att säkra sin egen situation.  

 

Påstående nr. 5: Jag tror att korruptionen som finns i samhället också existerar 

bland journalister. 

Två svarade nej och tolv svarade ja. En av de tillfrågade skrev att han lyckligtvis 

aldrig träffat på en korrupt journalist. En annan skrev att ”samarbete mellan 

myndigheter och journalister är vanligt i staden Tijuana”. En tredje skrev att han 

känner till många korrupta journalister.  

 

Påstående nr. 6: Jag använder självcensur. 

Två svarade ja och tolv svarade nej. Någon hade skrivit ”ibland finns ingen där för att 

hjälpa dig, du står ensam som journalist i Mexiko”. En journalist på den självständiga 

tidningen Zeta skrev att det är en garanti för journalisterna på tidningen att inte 

behöva använda självcensur.  

 

Påstående nr. 7: Jag har förtroende för polisen. 

Samtliga 14 svarade nej. En journalist skrev att han inte känner en enda ärlig polis. En 

annan skrev att möjligtvis går det att lita på någon procent av poliserna. En tredje 

skrev ”relationen mellan kriminella och polisen kvarstår”.  

 
 
Påstående nr. 8: Jag behöver gå fler kurser för att rapportera nyheter som kan 

innebära fara för mig.  
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Nio svarade ja, tre svarade nej och en svarade inte. Någon kommenterade att kurser 

alltid är bra att gå. En annan skrev att de är nödvändiga för att hålla sig uppdaterad. 

Medan någon inte alls tyckte att han/hon behövde några extra kurser. En annan skrev 

”jag tror det behövs fler säkerhetsstrategier för journalister rent allmänt”. Den sista 

kommentaren var att man alltid måste vara redo att skydda sig som journalist.  

 

Längst ner på enkätundersökningen lämnade jag plats åt journalisterna att skriva valfri 

kommentar. En skrev ”de låga lönerna och bristen på förmåner har gjort att 

journalisterna i Tijuana har övergett sitt yrke, de limiterar sin proffessionalitet och blir 

inblandade i korruption.” 

 

11. Etiska frågor 
Det finns många problem inom journalistiken i Mexiko. Det är en följd av de stora 

problemen landet har med korruption och droghandel. Vad som är sant och inte sant 

blir ibland svårt att avgöra. Vem som är på vems sida och i vilket syfte personen säger 

en sak gör reporterns jobb komplicerat.  

Oberoende källor 
På samtliga tidningar, Zeta, Frontera, Proceso och El diario de Juarez, uppger de att 

det måste finnas flera olika oberoende källor som ger samma uppgift. 

Uppgiftlämnaren är ofta anonym om det handlar om känslig information, vilket det 

ofta gör. Reportern går till chefredaktören och visar upp sina källor som sedan 

bedömer om informationen har betydelse, tyngd och verkar vara sann. Ofta 

förekommer det långa diskussioner om de olika idéerna. Är publiceringen av en 

artikel värd risken? De måste hela tiden väga sanningen mot risken för tidningens 

reportrar. Vad som än skrivs, utsätter sig reportern för risk. En journalist kan skriva 

om saker och trampa någon på fötterna utan att veta om det. Därför är det, som också 

många av de reportrarna jag har pratat med sagt, farligt att jobba som journalist i 

Mexiko, vilken avdelning du än är på. Utbildar man sig till journalist i Mexiko, vet 

man riskerna och är villig att leva det livet.  



  16 

Att tumma på sanningen eller inte 
Ett annat dilemma i journalistvärlden beskrevs för mig när jag var på Frontera i 

Tijuana. Tidningen måste rapportera om alla skottlossningar. Det hamnar så klart på 

första sidan varje dag, för vilken nyhet är större än den? Detta når ut till medborgarna 

som köper tidningen för att bli informerade. Men det går också ut till andra ställen, 

tidningen säljs också på andra sidan gränsen i USA.  

Tijuana har länge varit beroende av turismen från Nordamerika, nu måste de hitta 

annat att livnära sig på. Drogkriget har skrämt bort turisterna och därmed har de också 

förlorat pengar. Staden reser sig som en spökstad. Stängda affärer och tysta och 

mörka nattklubbar. Tiggarna är kvar dock, kanske har de till och med ökat i antal.  

Tidningen Frontera är beroende av annonsintäkter från stadens företag. I företagens 

ögon är tidningarna de, som till stor del, skrämmer bort turisterna. Det här resulterar i 

att företagen inte vill annonsera mer i tidningen så länge drogkrigets olika törnar 

hamnar på framsidan. Frontera svarade på kritiken från företagen med att prova en ny 

idé. De lade nyheter relaterade till drogkriget i en röd banner längst upp på sidan. En 

annan sorts nyhet fick dominera första sidan med bild. Företagen ställde sig positiva 

till förändringen men inte medborgarna. Försäljningen av tidningen gick ner. Det här 

gör att tidningen måste tona ner allvarliga nyheter, en falsk bild förmedlas då och 

färre tidningar säljs. Eller så tonar tidningen inte ner nyheterna men då försvinner 

annonsintäkterna, försäljningen går upp. 

Senast jag besökte Frontera hade de varit tvungna att säga upp hälften av 

redaktionsmedarbetarna.  

Stadens rika poserar som måltavlor 
I Mexikos tidningar finns en skvalleravdelning där man kan läsa om stadens rika och 

vackra. Dessa avdelningar blir allt tunnare. Anledningen? Jo, det börjar bli farligt att 

vara rik och synas. Kvinnorna och männen som hamnar på bild ökar risken för att bli 

kidnappade.   
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12. Uppsatsförfattarens egna brister och förutsättningar 

samt utveckling under arbetet 
Jag har spenderat nio månader i San Diego och har åkt till Tijuana minst en gång i 

veckan. Detta är på grund av att jag har haft en kurs som har ägt rum i Tijuana. Även 

om jag har lärt mig jättemycket om staden och gränsområdet de senaste månaderna, 

så tar det nog flera år att förstå sig på allt som händer där och för att förstå 

journalisternas situation. Det kan finnas dolda faktorer som jag inte vet om, och som 

jag kanske inte kan se eftersom jag inte kommer från den kulturen. Korruption är 

något som är gömt och som är svårt att förstå sig på. Mycket komplexa situationer 

och problem finns i Tijuana och Juarez som man antagligen bara kan förstå om man 

vuxit upp där.  

 

Förutom det tror jag att jag har bra förutsättningar att göra den här rapporten ur en 

svensks perspektiv. Rapporten tror jag kommer att bli omfattande eftersom jag har 

ägnat mycket tid till den. Min motivation till att skriva göra det här examensarbetet är 

också en enormt bra förutsättning. Genom att jag kommer spendera tid med 

journalister i Tijuana och Juarez ger det mig också bättre förutsättningar att skriva den 

här rapporten på bra grunder.   

 

13. Forskningens relevans för yrket 
Forskningen jag har gjort tror jag är mycket viktig för förståelsen av journalister som 

jobbar i farliga områden. Den hjälper oss att förstå hur och varför självcensur måste 

användas. Forskningen säger också en hel del indirekt om yttrandefriheten i vissa 

länder och hur begränsad den är antingen av staten eller av andra grupper, som i det 

här tillfället är en mix av både stat och en organiserad brottslighet. Framtida 

forskningsområden kan vara att jämföra artiklar från en tidning i Mexiko och en 

tidning i Sverige och se exakt hur självcensuren yttrar sig. Hotet journalister möter 

idag är korruptionen från grunden, sedan är det resultatet av korruptionen, nämligen 

att journalister inte kan känna sig säkra från drogkarteller och annan organiserad 

brottslighet.  
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Jag tror att det kommer forskas mer om detta allteftersom journalisters situation 

förvärras. Det blir mer och mer intressant, om inte viktigt, för resten av världen att 

förstå vad journalister i vissa länder utsätts för. De journalister som befinner sig i den 

mest kritiska situationen är kriminalreportrar som skriver om de olika rörelserna i 

samhället. Enligt Luis Gerardo, på tidningen Frontera, tror han att det kommer bli 

farligare att jobba som journalist, de kommer att behöva ändra sättet de jobbar på. 

Kanske utöka självcensuren. Allt beror på om staten lyckas kväva korruptionen. Men 

fortsätter det såhär kommer situationen bara att bli värre enligt många journalister. 

Organisationer som CPJ och reporteros sin fronteras jobbar febrilt för journalisters 

rättigheter och säkerhet.  

 

14. Sammanfattande diskussion 
Det är ingen överdrift att Reportrar utan gränser betraktar Mexiko som ett av världens 

farligaste länder för journalister. Det finns ingen säkerhet. Av enkäten framgår det att 

förtroendet för polisen är i princip obefintligt. Många journalister har blivit hotade 

och känner sig oroliga för sig själva och sina familjer. Ingen går säker i städerna 

Tijuana och Juarez. Minst av allt journalister. Min hypotes att journalister känner sig 

oroliga för sin egen säkerhet har bekräftats och förstärks. Anledningen till att 

hypotesen är förstärkt är för att det har visat sig att självcensur inte räcker som skydd. 

Det spelar ingen roll att vissa reportrar försöker att skriva om ”säkra” ämnen. Min 

uppfattning är att det inte spelar någon roll vad de skriver om. Det kan hända att de 

trampar någon på fötterna ändå. Jobbar man som reporter kan man inte gå runt och 

vara orolig hela tiden man måste koppla bort rädslan.  

 

Genom enkätsvaren har min hypotes stärkts ytterligare genom antalet ja och nej svar 

som har gett mig ett hum om hur det kan vara för journalister i Mexiko. Jag kan 

genom enkätsvaren se åt vilket håll den allmänna uppfattningen lutar åt. Men 

framförallt har kommentarerna spelat stor roll. De har satt färg på siffrorna. 

Journalisten som skrev ”ingen kan garantera vår säkerhet” sammanfattar den här 

rapporten på ett tragiskt och tyvärr verklighetsförankrat sätt. Nu när jag är färdig med 

rapporten kan jag inte annat än att konstatera att journalisterna i Mexiko verkligen är 

på farligt uppdrag, ständigt på gränsen mellan liv och död. 
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