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Anmälan av nyhetsinslag om Iran: TV4 2012-02-15, kl. 22.00
Knappt sju minuter in i 22-nyheterna onsdagen den 15:e february 2012 sades
följande i en intervju mellan nyhetsankaret Bengt Magnusson och TV4:s
utrikeskommentator Rolf Porseryd.
MAGNUSSON
En oerhört viktigt fråga här är naturligtvis: Vågar världen lita på
Iran?
PORSERYD
Det är ju väldigt svårt för många att lita på Iran. Israel gör det definitivt
inte. Iran hotar med att utplåna Israel från jordens yta. Andra,
arabländer, är djupt oroade över och utvecklingen i Iran sunnimuslimska länder i den arabiska världen. Så att det finns en
stor, stor osäkerhet och djup oro och risk för en ytterligare
upptrappning i konflikten i området.
Nyhetssändningen går att se här:
http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=2157754
Inslaget börjar vid 5 min och 42 sekunder.
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OBSERVATIONER
1. I inslaget formulerar nyhetsankaret Bengt Magnusson
diskussionsämnet med en fråga som dels undviker sakförhållanden
och aktuella utvecklingar samtidigt som Iran implicit ställs emot hela
världen. Magnussons fråga lägger allt fokus på den ena förmenta
partens "känslor", närmare bestämt rädsla.
Magnussons journalistiska passivitet under resten av inslaget ger
kommentatorn Porseryd fritt spelrum att i tittarnas sinnen banka in
bilden av ett ondskefullt Iran som på något sätt ställt sig emot hela
världen.
När inslaget är över har TV4 i ödesmättade ordalag informerat
tittarna att krig är förestående och att Iran - ifall det bryter ut - är
ensamt ansvarigt.
Den abstrakta känslodrivna hotbild som levereras underbyggs med
kombinationer av adjektiv som:
"väldigt svårt "
"för många"
"djupt oroade "
"stor, stor osäkerhet "
"djup oro och risk "
Bristen på sakinformation torde ha fått mången tittare att undra t ex:
 Hur, när och av vem uttalades det iranska hotet mot Israel?
 Har Iran militära möjligheter att göra verklighet av ett hot?
Mot bakgrund av den kraftiga anklagelse som levereras framstår bristen
på aktuell sakinformation som skriande.
o Inget sägs om vilka länder i regionen som har kärnvapen och vilka
som inte har det.1
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jmf. http://www.youtube.com/watch?v=L033M6wqNCI;
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o Ingen översikt ges över olika länders och aktörers militära
dispositioner i området.
o Inget nämns om den ökande oro för en osanktionerad israelisk
attack på Iran.2
o Inget nämns om den just nu pågående massiva uppbyggnaden av
amerikanska och NATO-styrkor runt Persiska viken. 3
Det här är nog den största frågan - givet utvecklingen i regionen - som
Magnusson aldrig ställde och Porseryd aldrig besvarade:
Vad är det "Väst" planerar göra med all den militära styrka det f n
bygger upp i och runt Persiska viken?
Så nogsamt undvek TV4 detta ämne att man inte ens närmade sig det från
andra hållet:
"På vilket sätt har situationen förändrats och Iran nu blivit ett militärt
hot? Iran har ju i modern tid aldrig militärt anfallit ett grannland.
Varför skulle de göra det nu?"
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http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/19/us-military-chief-israel-iran
http://www.prisonplanet.com/massive-u-s-military-buildup-reported-around-iran-up-to100000-troops-ready-by-march.html; http://www.debka.com/article/21708/
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2. Den anklagelse som framförs i inslaget: "Iran hotar med att utplåna
Israel från jordens yta", är inte bara felaktig - det är en sedan länge
känd nyhetsanka.
Bakgrunden till ankan är väl utredd4 och dryftad.5
Det började med ett tal som hölls för sju år sedan (2005) av Irans då
nyvalde president Ahmedinejad. I talet citerar Ahmedinejad en Ayatollah
från ytterligare några år tillbaka:6
"The Imam said this regime occupying Jerusalem must vanish
from the page of time."
Vad som efterlystes av Ayatollan (och sedemera Ahmedinejad) var
regimskifte på Levanten, närmare bestämt avskaffandet av den
ultranationalistiska politiska ideologin zionismen, som sedan Israels
tillkomst 1948 styrt i området.
Timingen indikerar att vad den relativt sekulära Ahmedinejad gjorde för
sju år sedan var att bekräfta sin kontinuitet med de riktlinjer utstakade av
Irans tidigare ledarskap.
Vad TV4 gjorde var att trots kännedom om uttalandets bakgrund7
repetera det här stycket israelisk/zionistisk anti-Iran propaganda8 till
svenska tittare som fakta och en nyhet.
Det tempus TV4 Nyheterna presenterade ankan var dessutom presens:
"Iran hotar" - som att hotet är pågående eller gjorts alldeles nyss.
På den punkten verkar TV4 redan ångra sig.9
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http://www.mohammadmossadegh.com/news/rumor-of-the-century/
http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/did-ahmadinejad-really-say-israelshould-be-wiped-off-the-map/2011/10/04/gIQABJIKML_blog.html
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http://www.mohammadmossadegh.com/news/rumor-of-the-century/
7
http://www.youtube.com/watch?v=FgXNLemn0pk
8
http://www.youtube.com/watch?v=AoZXMIodb2k#t=0m10s
9
http://www.youtube.com/watch?v=FgXNLemn0pk#t=5m36s
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HEMSTÄLLAN
Eftersom vad nyhetsredaktionen på TV4 de facto ägnade sig åt under inslaget
var att i en synnerligen spänd internationell situation sprida ensidig, felaktig,
och känslomässigt driven israelisk/zionistisk krigspropaganda för syftet (om
inte av TV4 så i vart fall av andra) att legitimera eventuella i tiden närliggande
israeliskt/västligt anfallskrig mot Iran - tycker vi att myndigheten för radio och
tv nu gör en ordentlig markering mot TV4 så att faktakontrollen, objektiviteten
och kvaliteten på nyhetsredaktion radikalt skärps.
Med vänliga hälsningar,
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