
Rapporter
utan närvaro

NYHETSRAPPORTERINGEN OM kriget på Gaza-
remsan, i svenska och internationella medi-
er, har urartat till att bli en förutsättning för
att krigsbrotten ska kunna fortsätta. Genom
att aktivt undvika eller marginalisera centra-
la opartiska bedömare och folkrättens tunga
dom över Israel gör massmedia förbry-
telserna möjliga. Vi ser så en parallell verk-
lighet växa fram, där nobelpristagare och
ledande FN-jurister kräver en internationell
krigstribunal för att beivra de israeliska poli-
tikernas och militärernas terror mot civila,
utan att detta nämns i massmedia. 

PÅ KVÄLLEN den 7 januari, när attackerna
pågått i mer än tio dagar, söker vi på Sveri-
ges Radios hemsida efter orden ”Richard
Falk.” Falk är professor emeritus vid Prince-
tonuniversitetet och FN:s sändebud för
mänskliga rättigheter på de ockuperade
områdena. När bombningarna inleddes den
27 december förklarade han att ”Israels luft-
angrepp på Gaza utgör allvarliga och massi-
va förbrytelser mot internationell lag, så som
de definieras i Genèvekonventionen, både
utifrån en ockupationsmakts särskilda ansvar
och krigets lagar.” Kränkningar innefattade
enligt Falk ”kollektiv bestraffning”, ”våld
riktat mot civila” och ”oproportionerlig
användning av militärt våld”. 

Uttalandet borde ha funnits med som
måttstock i all fortlöpande nyhetsrappor-
tering. Eventuellt med tillägget att ”de
raketer som avfyras mot civila mål i Israel
givetvis också utgör folkrättsbrott. Men
detta ger inte Israel rätt att som svar bryta
mot internationell humanitär lag, begå
krigsbrott eller brott mot mänskligheten”. 

Falks konstaterande är ganska självklart,
men behöver kanske påpekas i dessa tider av
vriden rapportering. Vår sökning visar dock
att Falk senast omnämndes hos Sveriges
Radio den 18 december, och att han ignore-
rats av riksmedier sedan dess. Hans uttalan-
den har, hör och häpna, bara citerats i Radio
Kristianstad. Svenskar som vill ha valuta för
sina licenspengar bör alltså bosätta sig i
Skåne.

MEN RICHARD FALK är inte den ende som mar-
ginaliseras i media, det gäller i hög grad
också svensken Hans Corell, som var FN:s
rättschef under 11 år. Den 29 december får
Corell, som en av världens främsta aukto-
riteter på internationell lag, några sekunders
exponering i Rapport. Hans budskap är tyd-
ligt och djupt alarmerande – Israels angrepp
mot Gaza är oproportionerligt och Israels
bosättningar omöjliggör dessutom fred.
Reportern tiger, inslaget är slut. Först efter
att Corell den 7 januari själv tagit till orda
om västvärldens förakt för folkrätten på
Svenska Dagbladets Brännpunkt får han

Medierapporteringen om övergreppen i Gaza är ett svek 
mot publiken och förstör möjligheterna till rättvisa. 
Journalister behöver se sitt ansvar och börja redovisa utifrån
ett folkrättsperspektiv, skriver representanter för nätverket
Ofog och antikrigssajten Zitzer.se. 
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OAVSETT OM MAN håller med veckans debattörer om att
nyhetsrapporteringen kring Gaza är under all kritik,
borde vi kunna enas om en sak. För att krigsjournalistik,

eller någon journalistik, ska fungera krävs
att reportrar tillåts verka på plats. Så är
inte fallet i dagens Gaza, dit utländska
medier hindras från att resa in av den 
israeliska militären. Trots att de fått rätt
av Israels högsta domstol.

I lördagens program av Medierna i 
Sveriges Radios P1 fick vi följa med till
”mediekullen” en kilometer från Gaza,

där frustrerade reportrar försöker skildra kriget genom
andrahandsuppgifter. Claes J B Löfgren från Sveriges
Television konstaterar att  den israeliska arméns censur-
regler har skärpts betydligt de senaste åren och att de
mediebolag som sedan tidigare har folk inne i Gaza 
har en helt överlägsen rapportering. 

ÄR MEDIERNAS FRIHET  då större i de arabiska grannlän-
derna? Knappast. Men som Julian Manyon från brittiska
ITV konstaterar i reportaget så måste Israel faktiskt välja
mellan Europas och Mellanösterns standard för pressfri-
het. Och Israel, som berömmer sig om att vara regionens
”enda demokrati”, når enligt Manyon definitivt inte upp
till europeiska nivåer. Den israeliska regeringens press-
talesman Daniel Seaman förklarar för Sveriges Radios
reporter att inreseförbudet har med säkerhetshänsyn 
att göra och tillägger att journalister i stället kan besöka
Sderot för att bevittna Hamas raketbeskjutning. En sak
har Seaman dock rätt i. Det finns ytterligare en väg in 
i Gaza – den stängda gränsen mot Egypten. 
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”För att krigsjournalis-
tik, eller någon jour-
nalistik, ska fungera
krävs att reportrar 
tillåts verka på plats.”
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PÅ
Demonstrationen
för Gaza i lördags:
Största manifesta-
tionen i Stockholm
på länge – man
frös inte ens! 

Efterfrågan ökar
på skattefinansie-
rade hushållsnära
tjänster. Kan inte
vuxna, friska män-
niskor bara städa
själva? 
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Veckans debattörer:

Sätt press på Israel
Israels offensiv har skördat hundratals liv
och skadat tusentals. Anfallet och blockaden
har förödande konsekvenser för palestini-
erna både i dag i framtiden. Den blockad
som Gaza har utsatts för de senaste två åren
har lett till en humanitär katastrof, med
brist på mat, vatten, el och mediciner. Folket
i Gaza är sammanträngda i en överbefolkad
stadsbebyggelse, där såväl sjukdomar som

desperation frodas. Israel hävdar att deras
mål är att krossa terrorismen, men i själva
verket är det det palestinska folket de anfal-
ler. Attackerna är oproportionerliga och
kontraproduktiva, och bidrar till att genera-
tioner tappar tron på demokrati och fredli-
ga lösningar. Omvärlden måste visa att de
menar allvar då de uppmanar Israel att stop-
pa massakern och häva blockaden! 
I stället för att uppgradera handelsavtalet
med Israel måste EU-länderna avbryta fri-
handeln, precis som vi en gång genomförde
effektiva blockader mot Sydafrika. 

Stina Garefelt och Alexandra Loonin, 
Kramfors

Krav hjälper inte pank
400 000 människor i Sverige kan inte betala
sina räkningar. Kanske det kan röra sig om
ett systemfel, där staten kan se sin del? Om
myndigheter som CSN kunde vara lite mer
förstående kanske folk inte skulle hamna i
Kronofogdens register – har folk inte peng-
ar hjälper ju inga krav. Detta har till och

Debatten fortsätter på nätet
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Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Välkommen att läsa nya och gamla artiklar
samt att lämna din egen kommentar.  

Brödkö i Gaza City. 
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