
Till myndigheten för radio och TV, 

 

Jag vill härmed anmäla TV-programmet Rapport för ett inslag om den rådande konflikten mellan 

Hamas och Israel, sänt den 14 augusti 2014 klockan 06:30 i SVT 1, för bristande opartiskhet och 

saklighet. 

 

Inslaget berörde att vapenvilan mellan Israel och Hamas hade brutits men framställde det felaktigt 

som att det var Israel som brutit vapenvilan. Rapports nyhetsankare, Elna Nykänen Andersson, 

yttrade bland annat ”nya flygattacker i Gaza inatt – trots vapenvilan” och att ”ytterligare fem dagars 

vapenvila ska gälla i Gaza, det uppgav palestinska och egyptiska diplomater igår kväll. Men israeliskt 

flyg fortsätter att genomföra attacker”. 

 

Det framgick inte i inslaget att israelerna genomförde flygattackerna som direkta svar på 

raketbeskjutningar från Hamas under vapenvilan (se bland annat Jerusalem Post från den 13 augusti, 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Rocket-sirens-sound-in-southern-Israel-hours-before-

end-of-temporary-cease-fire-371015). Vapenvilan bröts således inte av Israel eftersom tillståndet av 

”tillfälligt inställande av krigshandlingar”, som vapenstillestånd definieras i Nationalencyklopedin, 

redan var brutet av Hamas.  

 

Det är också mycket märkligt att Rapport rapporterar att Israel brutit vapenvilan, utan att låta en 

representant från Israel uttala sig över saken.  

 

Det här är bara ett av många exempel där SVT:s nyhetsbevakning agerar opinionsbildande i en av vår 

tids mest omdiskuterade konflikter. Jag menar emellertid att detta är ett illustrativt exempel, vars 

fällande eller klandrande, skulle kunna statuera ett exempel för framtida nyhetsbevakning av 

situationen i regionen.  

 

Jag gör således gällande att Rapports sändning på morgonen den 14 augusti strider mot kravet på 

opartiskhet och saklighet så som det uttrycks i Radio- och TV-lagens fjärde kapitel. Opartiskheten har 

brutits genom att Rapport har behandlat ett kontroversiellt ämne på ett ensidigt sätt. Sakligheten har 

brustit genom att uppgifter som är av betydelse har varit felaktiga (det vill säga påståendet att Israel 

bröt vapenvilan).  

 

Besked om era åtgärder med anledning av denna anmälan önskas till aron.modig@gmail.com. 

 

Vänliga hälsningar, 

Aron Modig 
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