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Friday, August 17. 2007

Korrar spekulerar
av Jan-Olof Rönn
2007-08-15 16:25:29
Öppet brev till P1 , Konflikt SR , God morgon världen , ledarredaktionen DN , Rapport SVT , Aktuellt SVT , Medierna
Åke P , Publicerat@sr.se, och till en mediekritisk mailinglista, bl.a..
Hej.
Lyssnar på reprisen av "Korrar spekulerar".
Slås av den aningslöshet, verklig eller spelad, som blir tydlig när frågan om objektivitet och likriktning ställs. I detta fallet
blev exemplen de bulgariska sjuksköterskorna i Libyen respektive CIAs kidnappningar och flygningar till tortyrfängelser
inklusive Guantanamo.
Kjell-Albin A beskriver länge och ingående hur sjuksköterskorna och läkaren torterats och hur "klockrent" rapporteringen
om detta diktatoriska lands säkerhetsstyrkor är och hur de hanterar sina fångar. Journalisterna hade bara gjort rätt.
(Applåder från publiken(?) eller kollegorna(?))
När det gällde den demokratiska staten USAs tortyrmetoder fick vi ingenting veta av K-A A.. Han blir tydligen inte lika
upprörd över att demokratin USA tillfångatar på svensk mark personer för att tortera och utan dom fängsla dem. Jag
tycker ju annars att det borde vara mer på sin plats att anklaga demokratier för att utföra sådant som diktaturer brukar
göra. Det måste väl finnas skillnader mellan demokratier och diktaturer, eller? Borde inte K-A A vänta sig bättre
uppförande av demokratin USA?
Tydligen inte, märkligt. Vi fick veta att det var det den journalistiska verksamheten som gjort att flygningarna
uppmärksammats. Jag som lyssnat noga vet att den "nyheten" fick vänta mycket längre än "nyheten" om de bulgariska
sjuksköterskorna innan den publicerats. Vissa nyheter är mycket långsammare än andra, som ni vet.
Att man i Italien har åklagat CIA-agenter för liknande "renditions" men inte gjort det i Sverige, och att inga svenska
journalister reagerat på detta, var alla korrar noga att hålla tyst om. K-A A kommenterade inte detta heller.
Ingen förklaring till varför svenska myndigheter, regeringen och SÄPO, har klarat sig undan frågvisa journalister om
varför Sverige inte åtalar CIA-agenter.
När den svenske Guantanamofången efter två år frigavs och återvände till Sverige möttes han av många journalister på
sin presskonferens. Många tycker att journalister alltför ofta använder sig av plattityder vid intervjuer. En sådan är; "Hur
känns det?", att ha gjort mål, vunnit Vasaloppet, gift sig eller liknande.
Till en person som torterats av demokratin USAs experter borde denna fråga vara på sin plats. Men icke. Vad är det
som gör att en samlad svensk journalistkår inte ställer denna fråga till en USA-torterad svensk?
Samtliga journalister ställde istället samma frågor som torterarna gjort i två år; "Vad gjorde du i Afghanistan, Varför var
du där?" Ingen enda ställde den i detta sammanhang mycket relevanta frågan; "Hur mår du?" Varför ställer svenska
journalister samma frågor som torterare till tortyroffer??
Gör man det till alla tortyroffer?
Det kan väl knappast vara något man lär sig på journalistutbildningen? Nog är det anmärkningsvärt?
Jag förundras över den försvarsmekanism som blir så tydlig hos er Korrar/journalister, när ni ifrågasätts.
Är den så automatiskt/internaliserat att det sker av sig själv? Tror ni verkligen att inget av det ni gör/prioriterar kan
ifrågasättas?
Jag vill verkligen veta, så mycket tacksam för svar.
Hälsningar
Jan-Olof Rönn
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Se även En ödesdiger undfallenhet, Gamla nyheter om fd Jugoslavien, DN-begravningar och andra artiklar du inte
skrivit, fortsättning här på Intelligentsians blockering, och missa inte Jan-Olof Rönns texter på www.janolofronn.se.
Alldeles särskilt inte artiklarna om Mediernas uppgift samt om hur Medie-Begravningar går till!
Andra bloggar om: Korrar spekulerar, Jan-Olof Rönn, Öppet brev, bulgariska sjuksköterskorna i Libyen, flygningar till
tortyrfängelser, Guantanamo, CIA, Sverige, journalister, USA-torterad svensk, frågor till tortyroffer

Inlagd av Jan-Olof Rönn i Media, Extraordinary rendition, Propaganda, Manipulation, Mänskliga
rättigheter, Indoktrinering & hjärntvätt kl 17:29
En tanke som slog mig: Tänk om Libyen har rätt - tänk om de bulgariska sjuksköterskorna i Libyen verkligen VAR där för att avsiktligt
sprida sjukdom. Det är i så fall en terrorhandling. De är i så fall terrorister. Libyen tycks iallafall misstänka dem för terrorism. Varför
tycks svenska journalister acceptera och t.o.m. delta i tortyr (se deras frågor som citeras ovan) när den utförs mot dem som
misstänks ha funderat på att begå sagda terrorism mot våra länder, men samtidigt fördömer samma journalister tortyr mot
västerlänningar som misstänks för terrorhandlingar mot andra länder?
Anonymt på Aug 18 2007, 14:22
Väldigt sant sagt, har aldrig tänkt på journalisternas frågeställning. Men det är sant, inte är det många som verkligen funderar över
vad denna tortyr gör med dessa människor. Om dom inte var "terrorister" så blir dom fan det...
Fortsätt ditt fina skrivande!
Tack o hej!
Anonymt på Aug 18 2007, 23:58
Vita får inte torteras till skillnad från icke vita. Vita har alltid rätt till skillnad från icke vita. Tyskarna var väl undantaget och östblocken
inklusive ryssarna står inom parantes. Klockren post, men jag tvivlar på att du får svar från dem. Kommer du att lägga ut eventuella
svar på bloggen?
Anonymt på Aug 19 2007, 13:34
Nu har de intelligenta Vita Huset människorna kommit på lösningen på alla jobbiga frågor och invändningar. Läs här exklusivt från en
Google cache kopia av en artikel som av någon anledning snabbt tagits bort igen: Conquering the Drawbacks of Democracy.
Kanske man inte riktigt förutsåg vilka reaktioner denna öppenhjärtlighet med hur man visionerar i Vita Huset gav på andra håll? Det
är tänkbart. Artikeln publicerades på Family Security Matters, som tydligen är en front för den konservativa Washington-tänk-tanken
Center for Security Policy (CSP) "committed to the time-tested philosophy of promoting international peace through American
strength." Och till denna grupp har vi knutna vice-president Dick Cheney, bl.a..
Anonymt på Aug 19 2007, 22:06
Om man inte är fullt lika morbid som visionärerna bakom tankarna på att byta ut irakier och iranier mot amerikaner (se länken ovan),
så kan det faktiskt tänkas att man istället vill rädda t.ex. Sveriges Afghanska flyktingar, som ska utvisas. SPRID I SÅ FALL DENNA
APELL: radda_sveriges_afghanska_flyktingar.pdf. Här i en Word version radda_sveriges_afghanska_flyktingar.doc
Anonymt på Aug 19 2007, 23:02
Det finns en namninsamling på nätet: Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, ny underskrift
Anonymt på Aug 20 2007, 15:41
Marc Parent skriver inte oväntat bra om ovanstående: Group that advocated Bush become "President-for-Life" linked to Bush
Administration itself
Anonymt på Aug 20 2007, 21:46
Alan Watt översatt till svenska, om naturens lagar att vad som går runt kommer tillbaka...
Anonymt på Aug 21 2007, 18:16
Jan-Olof har inte svarat på frågan, men han brukar alltid rapportera vilka eventuella reaktioner han får. Då på mediekritik-listan. Och
det finns ingen sådan rapport där. Så svaret är helt visst - som brukligt är i sådana här fall - skamsen tystnad, i väntan på att det hela
ska glömmas bort igen.
En annan sak, jag har själv en gång för inte så väldigt många år sedan varit troende mormon - s.k. sista dagars helig. Dessa är
väldigt lojala och okritiska till auktoriteter, och därför populära i skumma s.k. 'säkerhetstjänster', såsom CIA. Jag har här en länk på
hur det kan gå, när man kombinerar religion med tortyr: Mormoner och tortyrteknik.
Anonymt på Aug 23 2007, 22:39
[Red.: Jag tog bort en lista på namn på påstådda agenter. Jag har ingen möjlighet att kontrollera riktigheten på dessa uppgifter, och
tog därför bort dem. Personanklagelser utan minsta motivering får du göra någonannanstans.]
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Anonymt på Jul 4 2008, 17:49
[Red.: SPAM from China, IP 124.90.255.59, deleted (he used html so it didn't even work!).]
Anonymt på Dec 14 2010, 09:33
[Red.: Same SPAM as a moment ago, but now reentered using BBCode, so links worked. At least he looked. Still from China, IP
124.90.255.59, now deleted.]
Anonymt på Dec 14 2010, 09:35
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