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Konsekvenser av å forlate IFJ  

Forholdet til den politiske ledelsen i IFJ har blitt vanskeligere, skriver vi i beretningen til 
landsmøtet. Sammen med våre nordiske søsterforbund har vi i rundt 10 år forsøkt å få større 
åpenhet, mer demokratiske valg, mindre splittelse og konflikt og klarere krav stilt til 
medlemsforbund. Men vi har oppnådd lite. Derfor vurderer de nordiske forbundene å forlate IFJ.   
 
De som vil tape mest på dette, er ikke Norden, men forbund i det globale sør som vi samarbeider 
med i dag. Også IFJ vil svekkes sterkt av å miste rundt 50.000 medlemmer. Det vil gå utover 
medlemsforbund som i dag får støtte gjennom ulike IFJ-prosjekter, samt IFJs arbeid for 
journalistsikkerhet og ytrings- og pressefrihetsarbeid.  
  

Begeret fullt 
På sommerens kongress i Oman – et land med minimal ytrings- og pressefrihet – håpet vi å oppnå 
endringer i IFJ. Vi fikk til en noe bedre valgprosess, men vår fellesnordiske styrekandidat ble ikke 
valgt inn. Flere sentrale kandidater vi ønsket å stemme på, ble presset til å trekke seg rett før 
avstemningen. Valg-kabalen var lagt før kongressen åpnet. 
  
I november krevde et samlet Norden at IFJ-styret ekskluderte det russiske forbundet da RUJ etablerte 
lokallag i de fire russisk-annekterte områdene i Ukraina. I stedet valgte IFJ en lunken fordømmelse og 
utsatte avgjørelsen. Det fikk begeret til å renne over for de nordiske forbundene. 27. januar skal 
Norden møte IFJs president, generalsekretær og visegeneralsekretær i København. Sist september 
hadde vi et liknende møte med den nyvalgte presidenten som vi ikke fikk mye ut av.  
  

Godt forhold i Europa og Norden  
EFJ, Den europeiske føderasjonen, hadde også generalforsamling i 2022. Her fikk flertallet gjennom 
en viktig vedtektsendring: Et forbund kan – med noen forbehold – være medlem av EFJ selv om det 
melder seg ut av IFJ. Det kan trolig gjøre det mulig å melde oss ut av IFJ/EFJ, og deretter inn i EFJ.   
  
En utmelding av IFJ tar, ifølge vedtektene, et halvt år å gjennomføre. Det gir et håp om at IFJ vil forstå 
at vi mener alvor, og at en slik utmeldingsperiode kan brukes av IFJ til å få til eventuelle endringer.  
  
Det kan imidlertid bli et problem for Norden å samle seg om felles krav som må innfris for å unngå at 
vi melder oss ut. Her er meningene litt ulike fra land til land.   
  

Dette mener Norden  
I et brev til IFJ-presidenten – som svar på et brev fra henne – skrev et samlet Norden bl.a.:  
 
We would like to inform you that each affiliate in the Nordic countries is currently in talks with their 
respective members regarding our future affiliation with IFJ, including the option to leave the IFJ, 
which many of our members urge us to do. 



 
 
I de nordiske forbundene er det bred enighet om at noe må gjøres. Situasjonen ser ca. sånn ut i dag:  
 

• Finland: Forbundsleder Hanne Aho vil melde FUJ ut så fort som mulig.  

• Island: Forbundsleder Sigridur Audunsdottir vil melde BI ut, men må ha fullmakt.  

• Danmark: Forbundsleder Tine Johansen har bedt, og fått, mandat fra DJs styre til å fremme 
saken for landsmøtet senere i år.  

• Sverige: Forbundsleder Ulrika Hyllert er nølende til å trekke SJF ut, de har et omfattende 
samarbeid med IFJ gjennom det svenske bistandsprosjektet Union to Union. Men også SJF vil 
trolig be sin förbundsstyrelse om fullmakt til å gå ut.  

 
NJ er den fjerde største bidragsyteren til IFJs journalistprosjekter. Svenske SJF er den tredje største. 
 

Hva betyr en utmelding? 
Det finnes bare én organisasjon for verdens journalistforbund, vi har ikke noen alternativ. Det gode 
arbeidet som kunnskapsrike ansatte i IFJ driver, og som den politiske ledelsen har lite med å gjøre – 
som internasjonal mediefrihet, organisasjonsbygging og journalistsikkerhet – vil bli skadelidende. For 
til tross for problemer med IFJs politiske ledelse, har vi et meget godt samarbeid med IFJs 
medarbeidere i Brussel, Dakar og Sydney i våre internasjonale prosjekter.   
 
Å ikke lenger ha en internasjonal organisasjon å samarbeide med, vil være et problem for 
prosjektene våre. Vi er i det tredje og siste avtale-året med UD, og planen har vært å forhandle fram 
en ny, tilsvarende avtale i løpet av høsten. 1,8 millioner av den årlige bevilgningen på 6,2 millioner 
kroner er satt av til IFJ-ledede prosjekter.  
 

Arbeid i MENA-regionen og Asia i stor fare 
Først og fremst betyr en utmelding at det over 10 år lange sikkerhetsprosjektet vårt i Midtøsten og 
Nord-Afrika (MENA), drevet av IFJ fra hovedkontoret i Brussel, sannsynligvis legges ned. Vi har i dag 
rundt 25 proffe journalister/ kursledere i regionen, som jevnlig holder sikkerhetskurs for kolleger.  
 
Andre MENA-prosjekter styrt av IFJ som trolig må stanses, er arbeidet for å få vedtatt et 
mediefrihets-charter i flest mulig land, et støtteprosjekt for det palestinske forbundet PJS og et 
sikkerhetskurs for journaliststudenter ved universitetene. I tillegg er framtiden usikker for IFJs 
sikkerhetsprosjekt i Sør-Asia (South Asia Media Safety Network), dit én tredel av IFJ-pengene går.  
 
Forholdet vi får til IFJ – og UDs holdning til IFJ etter NJs eventuelle brudd - vil avgjøre om vi kan 
videreføre det asiatiske prosjektet direkte med IFJs Asia-kontor – som vi har et godt og langvarig 
samarbeid med. Det samme gjelder IFJs Afrika-kontor, som vi kjøper tjenester fra og er avhengig av å 
få hjelp fra når vi organiserer kurs og samlinger for våre nesten 70 afrikanske kursledere.  
 
Også samarbeidet med flere titalls journalistforbund i Afrika kan være i fare, hvis IFJ velger en hard 
linje og truer med å fryse dem ut hvis de samarbeider med oss. Noe liknende har skjedd før.  
 

Mister pressekort, sparer kontingent 
NJ vil ikke lenger få rett til å selge IFJs internasjonale pressekort. Løsninger på dette er diskutert i 
Norden, som å etablere et fellesnordisk internasjonalt pressekort. 
 
På den positive siden sparer NJ kontingentpengene, som er i overkant av 30.000 euro i året, 332.000 
kroner etter dagens kurs (5,13 EUR per aktive journalistmedlem).  
 
Til orientering 

https://journalisten.dk/dj-vil-melde-sig-ud-af-internationalt-forbund-i-vrede/
https://www.journalisten.se/nyheter/forbundets-kritik-mot-ifj-ur-ett-svenskt-perspektiv-vill-jag-kalla-det-ett-haveri
https://www.journalisten.se/nyheter/forbundets-kritik-mot-ifj-ur-ett-svenskt-perspektiv-vill-jag-kalla-det-ett-haveri

