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BESLUT SB 38/10 

2010-01-25 Dnr: 1356/09-30 

 

SAKEN 

Dagens Eko, P1, 2009-12-20, kl. 17.45, inslag om Honduras; fråga om 
opartiskhet och saklighet 
 
BESLUT  

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på 
opartiskhet och saklighet. 
_____________________  
 
 
INSLAGET 

Inslaget handlade om det politiska läget i Honduras. Reportern sa:  
 

När den honduranska polisen nyligen hade jubileum så skänkte polischefen en 

modern 45-kalibers revolver till såväl kuppresidenten Roberto Micheletti, Högsta 

domstolens ordförande, som till parlamentets talman. En provokation i många 

honduraners ögon. Men samtidigt kanske en passande gåva till en regim som 

baserar sig på vapenmakt och arrogans. Roberto Micheletti har inte erkänts som 

president av just något land, men han agerar med samma uppblåsthet som 

självutnämnda hjältar brukar göra. Som när USA och Brasilien nyligen tog ett 

gemensamt initiativ för att bidra till något slags normalisering, så viftade han enkelt 

och sorglöst bort det. Förslaget var blygsamt, inte längre några krav på att den 

avsatte Manuel Zelaya skulle återinsättas, utan enbart en vädjan om att Micheletti 

skulle avgå innan Porfirio Lobo tillträder. Det skulle åtminstone symboliskt innebära 

en markering om att valet då Lobo valdes inte var knutet till kuppregeringen och 

skulle därför på lite sikt kunna bidra till att det internationella samfundet skulle 

erkänna den nye presidenten. Som det nu är har bara fyra latinamerikanska länder 

plus USA erkänt valet, en inte särskilt bekväm sits för en nytillträdd president. Porfirio 

Lobo har visserligen tagit initiativ till en nationell dialog för att komma ur det låsta 

läge som kuppregeringen har försatt honom i. Men eftersom vare sig Manuel Zelaya 

eller den motståndsrörelse som stödjer honom har bjudits in så lär dialogen mer 

befästa den nuvarande polariseringen än bidra till att lösa upp den. Och risken för att 

det är med revolvrar och inte med dialog som motsättningarna i Honduras kommer 

att lösas även framöver är därför skrämmande stor. 
 
ANMÄLAN 

Anmälaren anser att inslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet 
av följande skäl. 
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• Uppgiften att den tillträdande presidenten Porfirio Lobo inte skulle ha 

bjudit in Manuel Zelaya eller den motståndsrörelse som stödjer honom till 
en nationell dialog är felaktig. Kärnan i Porfirio Lobos valkampanj var att 
alla skulle bjudas in till en nationell samling.  

• Det antyds i inslaget att Porfirio Lobo skulle vara kritisk till den 
nuvarande regeringen och anse det vara en ”kuppregering”, vilket är 
felaktigt. 

• Inslaget är vilseledande genom att inte Manual Zelayas underlåtenhet att 
följa den så kallade Guaymuras-dialogen redovisas. 

• Det är felaktigt att kalla maktskiftet i Honduras för en ”kupp”. 
 
 
AKTUELLA BESTÄMMELSER 

Sveriges Radio (SR) ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt 
samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska 
råda i radion (6 § i sändningstillståndet). 
 
Av betydelse för bedömningen är också bestämmelsen om att SR ska 
stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden samt 
granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut 
som rör medborgarna (11 § i sändningstillståndet). Denna skyldighet innebär 
enligt Granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag kan ha en 
kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Med 
kommentarskyldigheten följer ett visst utrymme för värderande omdömen. 
 
 
GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING 

FN:s generalförsamling antog den 1 juli 2009 resolutionen 63/301 genom 
vilken statskuppen (coup d’etat) i Honduras fördöms. Granskningsnämnden 
anser mot den bakgrunden att det inte står i strid med kraven på opartiskhet 
och saklighet att beskriva maktskiftet i Honduras som en kupp. Nämnden 
anser inte heller att det anmälaren tagit upp i övrigt innebär att inslaget strider 
mot dessa krav. 
 
 
Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens ställföreträdande direktör 
Eva Tetzell efter föredragning av Lottie-Ann Lindström. 
 
 
Eva Tetzell 
    
   Lottie-Ann Lindström 
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