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Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv

1. Kontaktuppgifter
Granskningsnämnden tar inte upp anonyma anmälningar till prövning.

Anmälare*
Magnus Berg

Om anmälaren är ett företag eller en organisation, ange kontaktperson här
 

E-postadress eller postadress måste alltid anges*
E-postadress
magnus@motbild.se

E-postadress (bekräfta)
magnus@motbild.se

Adress
Paternostervägen 53

Postnummer
12149

Ort
Johanneshov

Mobil-/telefonnummer
070-3858767

Klicka här för att läsa om hur Myndigheten för press, radio och tv behandlar personuppgifter

Obligatoriska fält är markerade med en stjärna*. Dessa fält måste fyllas i.

Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv

2. Anmälan
Klicka här för information om vad du kan anmäla

Program*
Carina Bergfeldt

Kanal eller station*
SVT1

Datum
2021-01-22

Sändningstid*
21:00

Kontrollera alltid uppgifterna. Om din anmälan innehåller felaktig information riskerar den att skrivas av.

Skriv kort om innehållet i programmet och vad du vill att granskningsnämnden ska granska*

Klicka här för att läsa om de krav och regler som gäller
De så kallade public service-medierna brukar vara väldigt stikta med att kritik inte får framföras mot person som
inte deltar i samtalet och därför ej kan gå i svaromål. Undantag från denna så gott som absoluta regel är kritik och
hån mot Vladimir Putin, Donald Trump, Saddam Hussein och Adolf Hitler. Nu har ännu en person klassats som
tillhörga detta lilla sällskap av utvalda slagpåsar; det är Julian Assange. 

Medan Julian Assange sitter fänglsad i Storbritannien och riskerar att utlämnas till USAs "rättvisa" där han rikserar

https://www.mprt.se/om-oss/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter/
https://www.mprt.se/anmal-program/det-har-kan-du-anmala/
https://www.mprt.se/regelverk/Sa-regleras-radio-och-tv-sandningar/innehallsregler-for-radio-och-tv/


175 år i fängleser för spioneri och dataintrång - när han i själva verket avslöjat USAs krigsbrott och mord på civila -
tar SVTs nyutnämnda stjärna Carina Bergfeldt emot Anna Ardin i det andra avsnittet av sin pratshow. Anna Ardin är
en av de två kvinnor som för 10 år sedan anklagade Julian Assange för våldtäkt. Nu som först har Anna Ardin skrivit
och fått utgiven en bok om saken. En bok som Anna Ardin så klart vill få spridd och såld. Carina Bergfeldt och SVT-
gänget bakom hennes pratshow tyckte uppenbarligen att det var ett lämpligt tillfälle att göra lite reklam för Anna
Ardins bok och låta henne får framställa sin berättelse om Julian Assanges påstådda övergrepp. I vanliga fall i
public service hade detta inte fått ske - att en nanmgiven person dras i smutsen utan möjlighet att få försvara sig. I
public service prukar programledarna vara väldig snabba med att rätta intervjuv- eller samtalspersoner som
uttrycker kritik mot någon som inte befinner sig i rummet och kan gå i svaromål. Denna rätt gäller även så offentliga
personer som statsministrar och statsråd samt andra högdjur i vårt samhälle. Men den gäller som sagt inte personer
som det så kallade public service, utifrån sin agenda och dubbelmoral, anser vara så onda att de utan skydd av
programledares ingripande får smutskastas offenligt såsom tidigare nämnda Valdimir Putin, Donald Trump,
Saddam Hussein och Adolf Hitler. Nu har Carina Bergfeldt och SVT infogat Julian Assange till denna lilla grupp
människor som anses så onda att de är legitima mål för smutskastning och utan rätt till svaromål. 

Ponera om det varit den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj eller den kinisiska dissidenten Gui Minhai som
varit i Sverige 2010, då blivit polisanmäld för våldtänkt av två kvinnor, och en av kvinnorna tio år senare skrivit en
bok om övergreppet, vid en tidpunkt då den utpekade gärningsmannen suttit fänglsad i Ryssland eller Kina. Hade
Carina Bergfeldt och SVT bjudit in den påstått våldtagna kvinnan för att låta henne smutskasta Aleksej Navalnyj eller
Gui Minhai och göra reklam för en bok som riktar sig mot en rysk respktive kinesisk regimkritiker? Själklart inte.
Men med USAs kritiker och avslöjare förhåller det sig för de så kallade public service-medierna helt annorlunda. 

Till att börja med tillåter inte SVTs påstått oberoende, objektiva och konsekvensneutrala så kallade journalistik att
deras så kallade journalister går främmande makts ärenden eller är medlemmar i främmande makts lobby-nätverk.
Men när den främmande makten är USA så är det underförstått påbjudet, och anses följa public service-regelverket
att tillhöra USAs lobbyorganisationer och nätverk, samt givetvis i sin yrkesroll ta ställning för USAs intressen i
världen och smutskasta USAs kritiker. 

Carina Bergfeldt är en av NATO-lobbyorganistationen Atlantic Councils media fellows. Där ingår även SVTs Erika
Bjerström tillsammans med en hel del andra svenska så kallade journalister i mainstreammedia. 
Carina Bergfeldt blev Atlantic Councils "Transatlantic Media Fellow" 2017, Erika Bjerström redan 2015. 
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/transatlantic-media-network/transatlantic-media-fellows/ 

1. SVT är inte opartiska. De har dubbla måttstockar för olika länder och dess kritiker resp påhejare. Detta är vare
sig objektivt, opartiskt, konsekvensneutralt eller ens journalistik. 
2. Assange blev förtalad utan att kunna komma med genmäle 
3. Carina Bergfeldt är inte opartisk. I detta ärende är det direkt olämpligt med en programledare som mottagit gåva
av en NATO-lobbyorganisation när den i programmet utsatta, men frånvarande, personen (Assange) avslöjat
krigsbrott utförda av den part (USA/NATO) som programledaren blivit mutad av. Carina Bergfeldt ska inte få behålla
sin anställning på ett objektivt, opartiskt och konsekvensneutralt skattefinansierat media.
Ladda upp en eventuell bilaga

Tillåtna filtyper: jpeg, bmp, gif, tif, png, doc, docx, xlsx, xls och pdf. Maximal filstorlek: 10 mb.

Gäller din anmälan ett intrång i ditt eller någon annans privatliv?*
Nej

Klicka här för att läsa vad ett privatlivsintrång innebär enligt granskningsnämndens praxis

https://www.mprt.se/regelverk/Sa-regleras-radio-och-tv-sandningar/innehallsregler-for-radio-och-tv/

