
1) Dokumentarer udbredes til hele den russisktalende del af verden 

Den danske non-profit organisation THE WHY Foundation bringer et udvalg af 
dokumentarer ud til hele den russisktalende del af verden for at sætte fokus på 
menneskerettigheder og bekæmpe censur. 

De 50 dokumentarer bliver nu eftersynkroniseret på russisk og lagt ud på 
organisationens YouTube-kanal i løbet af de kommende måneder med støtte fra 
Kulturministeriet og Wistifonden. Filmene har fokus på temaer som Korruption, 
krig, børns og kvinders rettigheder, LGBTQ+, moderne slaveri og meget andet. 

THE WHY har desuden doneret dokumentarfilmene til tv-stationer i Belarus, 
Ukraine, Moldova og Mongoliet. 

Organisationens CEO Mette Hoffmann Meyer, der er tidligere dokumentarchef 
på DR siger: 

“Det er en menneskeret at have adgang til information. Vi kæmper hver dag en 
kamp for at folk også i lande med censur, kan få indsigt og oplysning og 
medmenneskelig forståelse – nu også til det russisktalende samfund.” 

THE WHY udgiver 5 dokumentarfilm på deres Youtube-kanal hver uge. Blandt 
de fem første er den prisvindende Putins Kys om en nationalistisk 
ungdomsorganisation i Rusland og dansk-afghanske Nagieb Khajas Mit 
Afghanistan, hvor journalisten med mobilkameraer giver et unikt indblik i helt 
almindelige afghaneres hverdag. 

 

2) Lukning af internettet 

187 gange afbrød regeringer i forskellige lande deres befolkningers adgang til 
internettet i 2022, viser en ny rapport. Det er det højeste antal, der er registreret, 
siden 2016, hvor de to grupper for internetrettigheder Access Now og 
#KeepItOn-koalitionen begyndte at monitorere internetadgangen. 

Hele 35 nationale regeringer lukkede for internettet sidste år, ofte i forbindelse 
med demonstrationer, konflikter og beskyldninger om krænkelser af 
menneskerettighederne. 



Indien var flittigst til at lukke for adgangen til the world wide web med mindst 84 
separate afbrydelser. Størstedelen af dem gik ud over de omstridte provinser 
Jammu og Kashmir, der i årtier har været præget af politisk uro. 

Den længste internetnedlukning nogensinde står den etiopiske regering for i 
forbindelse med borgerkrigen i den nordlige Tigray-region. Her var der ikke 
adgang til internettet i mere end to år, og nogle områder er stadig ikke kommet 
online igen efter fredsaftalen i november 2022. 

Regeringerne i Iran og Myanmar afbrød adgangen til internettet for deres 
befolkninger flere gange sidste år, ligesom de russiske tropper ved hjælp af 
missil- og hackerangreb har lagt nettet ned i dele af Ukraine under krigen. 

 
 


