BIDRAG GULDSPADEN : Den fula fisken
"De journalister - verksamma i svenska medier - som genom engagerad och kunnig
journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte
kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomfört"

Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda 9 september, kl.17.00
Bidrag publicerade 1 juli‐31 dec skall vara FGJ tillhanda 10 januari, kl. 17.00
För varje inlämnat bidrag tas det ut en avgift på 250 kronor. Detta betalas in senast
samma dag som bidragen ska vara inlämnade till pg: 618 45 04 - 6 Döp betalningen
med rubriken på det inlämnade bidraget. Om betalning inte kommer in till FGJ
diskvalificeras bidraget.
VILKEN KLASS AVSER BIDRAGET?
Riksradio
DESSA PERSONER ANMÄLS: (DESSA BLIR DE NOMINERADE ‐ DE SKALL HA GJORT EN BETYDANDE INSATS.)
(Observera att för arbetsledare finns priset Gyllene dynamon)
Malin Olofsson, Daniel Öhman bägge på Sveriges Radio Ekot
FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER: (DESSA BLIR EJ NOMINERADE)
PUBLICERAT/PUBLICERADE DATUM:
6,7 och 8:e februari 2011 samt 19 april 2011
VAR PUBLICERADES JOBBET?
SR P1 Matens Pris, Ekot, Studio Ett och P1 morgon
BESKRIV RESULTATET AV GRÄVET KORTFATTAT! (GÄRNA I FORM AV RUBRIK OCH INGRESS (MAX 7 RADER)
Odlingen av den nya storsäljade matfisken pangasius orsakar stora miljöproblem i Vietnam. En hög
antibiotika‐användning leder till resistenta bakterier, och matfisk som är viktig för landets fattiga fiskas ut
för att bli foder till pangasius som exporteras. Efter påtryckningar och hot från Vietnams regering plockade
WWF bort fisken från sin rödlista. Coops löften om att de bara köpte från en kontrollerad leverantör visade
sig inte stämma. Tvärtom hade de en stor reklamkampanj för fisk från okontrollerade odlingar. Sverige
skulle kunna odla större mängder fisk själv i näringsfattiga sjöar och mata fisken med musselmjöl från
musselodlingar som skulle minska övergödningen i havet.
PÅ VILKET SÄTT ANSER DU/NI ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN? (MAX 7 RADER)
Granskningen avslöjade hur en av världens mäktigaste miljöorganisationer givit efter för krav från en
enparti stat, något som gav genklang i hela världen. Den avslöjade hur exportörers, importörers och
handlares försäkran om att fisken var en bra och etisk ersättning till den utfiskade torsken i själva verket
var tomma ord genom på ett engagerande vis på plats vid fiskdammarna och fiskbåtarna genomskåda den
officiella fasaden. Att lyckas avslöja den här typen av missförhållanden i en enpartistat som Vietnam där
kontrollen av medborgarna är hård och där vi tvingades hantera en övervakare från utrikesdepartementet
är svårt, och kräver en mycket stor detaljkunskap.

HUR FICK DU/NI URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
Vi fick idén till projektet under arbetet med programserien Matens Pris på Sveriges Radio där vi bland annat
skildrade hur Sverige exporterar miljöproblem genom en ökad import av lågprismat producerad på ett sätt
som skadar miljön. Reportaget ingick också i researchen till ”Matens Pris‐boken som matindustrin inte vill
att du ska läsa” som kom ut i september 2011 och nomineras i separat nominering.
VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADE DU/NI?

Vi läste oerhört mycket forskning, för att överhuvudtaget lyckas ta oss in på de annars stängda
vietnamesiska företagen upparbetade vi ett kontaktnät i forskarvärlden .Med hjälp av det här nätverket
lyckades vi ta oss in. Vi synade kritiskt alla uttalanden.
Ett exempel. Branschen påstod att det inte fanns fiskmjöl i fodret: Vi åkte till dammarna och kontrollerade
vad det var i påsarna som fisken matades i. Företagen sa att det var skräpfisk i fodret. Vi åkte till hamnen
och frågade fiskarna vart den nyttiga matfisken de fångat var på väg.
Efter att på plats besökt produktionen och förstått vilket miljöhot insåg vi att wwfs omsvängning där man
nu rekommenderade fisken inte kunde vara baserad på fakta och via hemliga källor fick vi höra talas om
hoten, som vi till sist lyckades få den högst ansvarige på wwf att bekräfta.
VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDE DU/NI?
Alla typer av källor.
STÖTTE DU/NI PÅ NÅGRA PROBLEM? VILKA?
Myndigheterna i landet upptäckte att vi planerat att resa till landet och vi tvingades ha med oss en ”tolk”
från utrikesdepartementet som i själva verket var där för att övervaka oss. Det var ett mycket komplicerat
arbete att lyckas göra den kritiska granskningen utan att han satte stopp för den.
Flera gånger hade han samtal med personer som vi visste var kritiska till produktionen och som därefter
tonade ner sin kritik. Vi fick hitta vägar att träffa kritiker när han inte var uppmärksam eller hade gått och
lagt sig.
HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
2‐3 månader.
VILKA REAKTIONER HAR NI FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Mycket positiv kritik från kollegor. Granskningen blev en stor nyhet i Sverige såväl som utomlands. (sändes
bla i Danmarks Radio) Vietnams regering skulle inleda en granskning om några hot uttalats mot WWF.
Naturskyddsföreningen slutade använda sig av wwfs fiskguide eftersom de anser att den inte längre går att
lita på och butikskedjorna har skärpt sina rutiner.
HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Nej inte vad vi vet
ANGE WEBBLÄNK TILL ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=13824&artikel=4330538
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=13824&artikel=4334427
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=14832&artikel=4462258

Om anmälan består av fler än tre delar skall innehållsförteckning över artiklarna/inslagen bifogas anmälan.
OM FLER ÄN TRE DELAR: ANGE VILKA TRE ARTIKLAR/INSLAG SOM BÄST BESKRIVER/GER EN BILD AV
GRÄVET, SÅ SOM DE STÅR I INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN. INGEN MOTIVERING BEHÖVS.
CD 2 Med de långa reportagen ger den bästa bilden av granskningen. (Tre reportage)

BIDRAGET HAR ANMÄLTS AV:

TELEFON/E‐POST TILL ANMÄLAREN:

Daniel Öhman

0730567026, daniel.ohman@sverigesradio.se

TELEFON/E‐POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:

0730567026, daniel.ohman@sverigesradio.se, malin.olofsson@sverigesradio.se 0702920150

Regler:
•

Detta formulär SKALL användas för anmälan av bidrag till Guldspaden. Ifyllt skall detta formulär max
vara fyra sidor Länkar till inslag/bilder får räknas bort. Inget av det förifyllda får tas bort,
teckenstorleken skall minst vara 10 pt.

•

10 exemplar av arbetet skall skickas in tillsammans med 10 utskrifter av detta formulär + ev
innehållsförteckning. Om grävet består av flera artiklar/inslag skall samtliga artiklar/inslag skickas in i
10 exemplar. Detta skickas till:
Grävande Journalister c/o JMK
Box 27861
115 93 Stockholm

Leveransadress för bud:
Karlavägen 104, 4 tr

•

Detta formulär skickas in ifyllt via e‐post till kansli@fgj.se senast sista dagen för inlämning.
”Guldspadebidrag” skrivs i ämnesraden. Formuläret skickas som bilaga märkt enligt modellen
[KLASS]_[Identifikationsord] (t.ex. ”RIKSTV_Quick” om SVT‐reportagen om Tomas Quick hade
nominerats)

•

Observera att det finns två inlämningstillfällen per år ∙
Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda senast 10 september.
Bidrag publicerade 1 juli ‐31 dec skall vara FGJ tillhanda senast 10 januari.
Om ovanstående datum infaller på helg är sista anmälningsdag nästföljande vardag.

•

Anmälan skall vara komplett på sista inlämningsdagen, dvs 10 exemplar av arbetet + 10 ifyllda
formulär skickat/budat till kansliet och ett mejl till kansli@fgj.se . Icke kompletta anmälningar, eller
anmälan som på annat sätt inte uppfyller reglerna diskvalificeras utan att anmälaren meddelas.

•

Har du frågor om processen? Mejla eller ring till kansliet:
E‐post: kansli@fgj.se
Telefon: 08‐665 40 10

•

Juryn granskar alla insända artiklar/reportage och gör sedan ett urval. Dessa slutnomineringar
offentliggörs på Grävande Journalisters hemsida i februari/mars varje år. Juryn beslutar själva hur
många bidrag i varje klass som skall slutnomineras.

