Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдалд
тулгарч буй асуудлууд
Сэтгүүлч гэж олон нийтийн эрх ашгийн төлөөх сэтгүүл
зүйн бүтээл ихээр туурвидаг мэргэжлийн сэтгүүлч, хэвлэл
мэдээллийн байгууллагын ажилтан, нийгмийн сүлжээний контент
үйлдвэрлэгчдийг хэлнэ. ЮНЕСКО-гийн тодорхойлолтоос:
Сэтгүүлчдэд мэдээлэл
өгөхөөс татгалзаж байна
Төрийн албан тушаалтан “Мэдээллийн ил тод байдал ба
мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн дагуу мэдээлэл
өгөхөөс татгалзаж байсан тохиолдол 10 сэтгүүлч тутмын
7-д дор хаяж нэг удаа тохиолдож байсан.

•
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• Сэтгүүлч бичсэн нийтлэл, олон нийтэд түгээсэн мэдээллээсээ

Заналхийлэл улам гаарч байна
Нийт сэтгүүлчийн 67 хувь нь бичсэн нийтлэл, олон
нийтэд түгээсэн мэдээллээсээ болоод ямар нэгэн дарамт,
сүрдүүлэгт дор хаяж нэг удаа өртөж байсан.

67%

Ажлын багаж хэрэгсэлд
халдаж байна
Судалгаанд хамрагдсан нийт сэтгүүлчийн 58 хувьд ажлын
багаж хэрэгсэлд халдах тохиолдол дор хаяж нэг удаа
тохиолдож байсан.

58%

Редакцийн цензур хүчтэй
хэвээр байна
Нийтлэл, нэвтрүүлэг, ХМХ-ийг хориглосон, эсвэл
хориглохыг завдсан, редакцийн цензур гэх мэт бүх
төрлийн цензур нийт сэтгүүлчийн 52 хувьд буюу хоёр
сэтгүүлч тутмын нэгд тохиолдож байсан

52%

Сэтгүүлчийн бэлтгэсэн мэдээ, мэдээллийг цааш
задруулахгүй байх зорилгоор камерыг булаах, эвдлэх,
мемори картан дахь мэдээллийг устгах зэрэг ажлын багаж
хэрэгсэлд халдах явдал гардаг.

Нийтлэл нэвтрүүлгийг нийтлэгдэх, нэвтрүүлэхээс өмнө
хориглож буй зөрчил нь зөвхөн нэр дурдагдсан байгууллага,
албан тушаалтан бус хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эзэн, эрх
мэдэл бүхий албан тушаалтан, мэргэжил нэгт сэтгүүлчдийн
нөлөөлөл, хаалтын гэрээ зэргээр илэрч байна.

•

51%

Сэтгүүлчийн бичсэн мэдээ, нийтлэл гарсны дараа нэр
дурдагдсан байгууллага болон эрх мэдэл бүхий албан
тушаалтан ямар эх сурвалжаас мэдээлэл авсан тухай
асуудаг. Мөн сэтгүүлчийн эсрэг шүүхэд гомдол гаргаж,
тухайн мэдээллийн баримтаа нотлохыг шаарддаг нь нууц эх
сурвалжаа илчлэхээс өөр аргагүй байдалд оруулж байна.

36%

• Төрийн байгууллага, төрийн байгууллагын эрх мэдэл бүхий
албан тушаалтан, улс төрчид сэтгүүлчдийн эсрэг шүүхэд
гомдол гаргах тохиолдол хамгийн их байна. Зөрчлийн тухай
хууль батлагдаж, дагаж мөрдөгдөж эхэлснээс хойш гомдол
гаргагсдын тоо өссөөр байна.

Сэтгүүлчид шүүх, хүчний
байгууллагын дарамтад өртөж
байна
Судалгаанд оролцогчдоос “Таны бэлтгэсэн нийтлэл, нэвт
рүүлэгтэй холбогдуулан шүүх, цагдаагийн байгууллагад
хэрэг үүсгэгдэж байсан уу? гэж асуухад 36 хувь нь буюу
гурван сэтгүүлч тутмын нэг нь тийм гэж хариулсан.

болж утсаар заналхийлэлд өртөх, сэтгүүлч болон редакцийн
бусад гишүүдийг айлгаж дарамтлах, олны өмнө доромжлох,
эрх мэдэл бүхий өндөр албан тушаалтан дарамтлах зэрэг
нь хамгийн түгээмэл ба нэг сэтгүүлч дунджаар 3-4 удаа энэ
төрлийн заналхийлэлд өртөж байжээ.

•

Нууц эх сурвалжаа илчлэхийг
албадаж байна
Нууц эх сурвалжаа илчлэхийг албадсан тохиолдол нийт
сэтгүүлчийн 51 хувь буюу хоёр сэтгүүлч тутмын нэгд
тохиолдож байжээ.

Төрийн байгууллага нь нууцад хамаарах мэдээллийн
жагсаалтаа дотоод зохион байгуулалтын хүрээнд гаргадаг
ба хэт ерөнхий хүрээнд тодорхойлсон байдаг. Энэ нь тухайн
байгууллага өөрийн цензурээр мэдээллийг нууц гэж томьёолж,
мэдээлэл олж авах, түгээхэд саад хийх нөхцөлийг бүрдүүлж
байна.

Эх сурвалж: Глоб интернэшнл төвөөс хэрэгжүүлж буй “GSP+ механизмаар дамжуулж хүний эрх,
хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд Монголын Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс 300
сэтгүүлчийн дунд явуулсан “Сэтгүүлчийн аюулгүй байдлын түвшин тодорхойлох судалгаа”-наас онцлов.

Threats to safety of journalists
UNESCO definition The term ‘journalists’ covers: “journalists, media workers and social media producers who generate a significant
amount of public-interest journalism”.

Denial of information
Denial of information by the state official occurred to 7 out
of 10 journalists at least once in their career. This violation
is common regardless the fact that request for information is
within the scope of the Law on Information Transparency and
the Right to Information (LITRI).

• The state institutions develop own list of confidential information
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• The most common threats are: phone threats, pressure on all lev-

Threats are increasing
In regard to the publications, disseminated information 67
percent of journalists at least once experienced some form of
threats/pressure/insults.

67%

Damage/confiscation of
equipment
58 percent of journalists in the survey at least once experienced damage/confiscation of equipment or attempts to damage/confiscate their equipments.

58%

Editorial censorship remains
strong
All types of censorship on publications/bans or attempts to ban
program broadcasts, editorial censorship occurs to 52 percent
of journalists or in other words to one out of two journalists.

52%

Demands to reveal sources of
information
Pressure to reveal sources of information occurred to 51 percent or one out of two journalists.

Court, police and other law enforcement agency pressure
To the survey question” In regard to your publication, program
have you been called to the court or police?” 36 percent or one
out of three journalists answered YES.

following organization’s internal procedure. The list is too broad
and general. This allows the organization to define the confidential
information on own terms and by own censorship thus creating conditions for obstacles to information transparency, dissemination.

els- to journalists, editorial and colleagues, public insult, pressure
from high level officials in relation to their publications, programs,
disseminated information. These threats occur on average at least
3-4 times per journalist.

There are cases of confiscating cameras, damaging it, deleting information on memory cards and other for the purpose
of interrupting the further dissemination of prepared news,
information.

• The violation in regard to censorship of publications, program
broadcasts prior their release derives not only from certain organizations, officials, but also comes in the form of influence, pressure,
non-disclosure agreements from media owners, management, colleagues.

• After a certain publication or release of a program the affiliated

51%
36%

organization or a high level official demand to reveal the source
of information. The parties go to a court, where the court requires
journalists to provide prove for the published, released information.

• In most cases public bodies, high level officials, politicians sue
journalists. After the adoption of the Law on Administrative Offences this number is on the raise.

Source: “Journalists’ Safety Level” survey. In 2018-2019 the Globe International Center contracted the Mongolian Media
Council to conduct a survey on “Journalist safety level” among 300 journalists working in daily news, investigative journalism
and on socio-economic issues. The survey was part of the project “Promoting Human and Labour Rights through GSP+”.

