Synvinkel

Regeringen svajar närdetgällerpublic service oberoende
vid höjdberedskap eller krig. Ochden harjust visat att
den är beredd att tumma på gmndläggande principer.
Av: Nils Funcke

Svajigt skydd för
yttrandefriheten
KULTURMINISTERJEANETTEGUSTAFSDOTTER

(S)harförsäkratatt regeringenslårvakt
om den oberoende journalistiken. Hon
»tror« inte att SVT:soch SR:soberoende

gentemotregeringenskullehotasvid
höjdberedskapochtilläggeratthoninte

Bestämmelsernaom ansvarigutgivare
och censurförbudet i yttrandefrihets-

grundlagensäkerställerenligtSR:svd
Cilla Benkö att företagen kommer att
kunna bedriva en oberoende journalistik.

Desändningstillståndsomgälleri fred

somnypåjobbetärgenuintosäkeroch

ska även gällavid höjdberedskap och
företagen fortsätta som självständiga
organisationer. Medan regeringen bygger

inte bottnade i frågorna. Men Gustafsdot-

potemkinkulisserreserledningenför

tersupprepningar,regeringensskrivningari propositionersamtuttalanden

SVT och SR ett korthus.

»kan veta och inte vill spekulera«.
Jagtrodde länge att kulturministern

av Gustafsdotters företrädare Amanda

Lind (MP) gör att jag börjar

I tryckfrihetsförordningen och yttran-

defrihetsgrundlagenfinnsbestämmelser
somsyftartill attsäkerställa

ana att beskeden är medvetet

denfria åsiktsbildningenäven

luddiga.Ovisshetenska,likt

närregeringenförsattSverige

ett damoklessvärd, hänga i
sin tunna tråd över public
service-bolagen.

i stärkt eller högstaberedskap.
Grundlagsstiftarna har varit
noggranna med att definiera
vilka brott som skabeivrasvid

Om nu kulturministern inte

tror attregeringenskulle styra
bolagen i en krissituation så
tror sigsamtidigt ansvariga för
SVT och SRveta »att såkommer det inte att bli«. Det är

NILSFUNCKEär
journalist,författareoch
undervisari journalistik.
2009-2012satt han i
Yttrandefrihetskom-

deras svar påmin provokation
mitten.
att om statsnyttan kräver det
såkommer denkritiskaochgranskande
journalistiken i SVT och SRatt snöpas. Ny-

hetsförmedlingenskullevidhöjdberedskåpinordnasi detövergripandeintresset
attvärnaSverigesoberoende.Chefenför
Myndigheten för psykologiskt försvar,
HenrikLanderholm,har formulerat det

somatt»blandannatpublicservicebolagenskalydadirektunderregeringenför
att markera att alla offentligt finansierade
och styrda verksamhet i vårt land skabidra
till krigsansträngningarna«.
38

höjd beredskap. Grundlagen
skavaraförutsebarochståpall
även i krig och fredstida kriser.
Regleringen av etermedierna och i synnerhet SVT och SR
avviker från det som gäller för

dagspressen.Bestämmelserna
är som en Babusjka. Yttrandefrihets-

grundlagenöppnarförmöjlighetatti lag
reglerasändningarmed»föreskrifterom
tillstånd och villkor«. Radio- och tv-lagen

öppnari sintur förattdeti sändningstillstånden får införas en skyldighet att

»utarbetaenberedskapsplanförverksamhetenunderhöjdberedskapochvid
fredstidakrissituationer».FörSVToch
SRbeslutar regeringen om sändningstillstånd som följs upp med medelsvillkor
varje är.

I sändningstillståndenangesatt
bolagen ingår i totalförsvaret. I händelse
att Sverige hamnar i krig och regeringen
inför högstaberedskap skabolagen
utgöra självständiga organisationer och
»lyda direkt under regeringen«. Ävenvid
»skärpt beredskap» vid krigsfara eller
»utomordentliga» förhållanden avkrig
utanför Sveriges gränser kan regeringen
aktivera lydnadsbestämmelsen.
FÖRATTFÖRSTAvad »lyda direkt under
regeringen» innebär är det nödvändigt
att se vilka möjligheter regeringen har att
utövadennalydnad.
Regeringen styr riket i krig som i fred
och ansvarar inför riksdagen. Regeringen
har 464 myndigheter till sitt förfogande.
Myndigheterna styrs med förordningar
ochdirektivmenstyrningenutövasäven
genom informella kontakter mellan
ansvarigt statsråd och myndighetens
ledning. Med utnämningsmakten kan
regeringen avsätta myndighetschefer.
Coronakommissionenbeskriver myndigheterna som regeringens »verktyg för
att styra riket«. I granskningsbetänkandet
om flodvågskatastrofen förklarar riksdagens konstitutionsutskott att regeringens
anvisningar vid en kris kan »vara mycket
detaljerat och inriktat påkonkreta åtgärder« och om regeringen »i en nödsituation« inte är nöjd med myndighetens
arbete är den fri att själv »ta öververkställande uppgifter».
Detfinnslikheter mellan regleringen
av myndigheterna och public service-företagen. Bolagen ägsav staten. Riksdagen
anvisar årligen medel förverksamheten
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»Medan

regeringen

bygger
potemkinkulisser
reser led-

ningen för
SVT och SR
ett korthus.<
och regeringen utser ledamöterna i ägarstiftelsen som i sin tur utser styrelserna
för bolagen. Medan myndigheterna styrs
genom förordningar styrs public serviceföretagen genom sändningstillstånden
och medelsvillkor. Att kraven i tillstånden

Om public service-företagens nyhetsrapportering och deras ständigt allt fler

kommentatoreraktivtstödjerelleri varje
fall inte motverkar regeringens politik
kommer detju inte finnas anledning att
ingripa. Tvärtom gäller det dåatt upprätt-

följs övervakas av Granskningsnämnden
hållabildenavarmslängdsavståndmelsonilyder underregerlanpolitiken ochSVT/SR.
Undervinjetten Synvinkelger
Men enbart en aktiveingen och vars ledamöter
Fokusplatsförmer personligt
utses av regeringen.
ring av lydnadsbestämhållnaochargumenterande
melsen skulle kunna vara
SVT och SRskiljer sig
texter av externa skribenter.
däremot från en myndigAlla åsikter ärskribentens egna. tillräckligt för att bolagen
het genomatt de i lugna
tonar ner eller avstår från
tider inte lyder direkt
att rapportera om negativa
under regeringen. Vid höjdberedskap
händelser. Självcensur brukar det kallas.
kan regeringen aktivera lydnadbestämmelsen.
SR och SVT har år efter år försökt »för-

handla« bort formuleringen i tillstånden

attdeska»lydadirektunderregeringen».
Företagen har förklarat att de i krissituationer och under höjd beredskap kommer
att förmedla »budskap från landets högsta
ledning« genom att bevaka och direktsändastörre presskonferenser. Precis som
i fredstid kommer de att förmedla viktiga
meddelandentill allmänheten(VMA) när
myndigheterna begär det.
Regeringen har varit kallsinnig. I stället

föruppmjukningarellerförtydliganden
har företagens roll inom totalförsvaret
betonats. Försvarsberedningen har krävt
konkreta planer och att omställningen till
lydnadsförhållande måste övas.
Låterregeringenbilanfallablir knäckfrågan hur makten över programföretagenkommer att utövas.I avsaknadav

ETTANNATSCENARIO ÄRatt de kritiska

inslagen i SRoch SVT blir för många och
kommentarerna inte tillräckligt regeringsanpassade. Dåkommer lydnadsbestämmelsen att ta sigkonkreta uttryck.
Regeringen har försett villkoren med

brasklappar.Tillståndenskavara»vägle-

Såsant så.Men det är en falsk säkerhet

som utgår från den felaktiga premissen
att regeringeninte, direkt eller indirekt,

kanagerasåattSVTochSRfårföljsamma
ledningar och utgivare.

Detkanskegenompåtryckningarpå
deavregeringenutseddaledamöterna
i ägarstiftelsen som utser företagens
styrelser som i sin tur utser verkställande
direktörer som utser utgivare. Alternativt
att ledamöterna byts ut.
YTTERLIGARE MÖJLIGHETÄRatt regeringen

inte längre anser att det ärrationellt eller

lämpligtattbehålladennuvarandeorganisationsformen.

Eftersom programföretagen dålyder

direktunderregeringenärdetregeringensombedriververksamheternaoch

därmedenligtyttrandefrihetsgrundlagen
ärdetdådensomskautseutgivare.Med
lojala eller handplockade utgivare rundar
regeringendåförbudetmot förhandsgranskning.
Konspiratoriskt?Javisst.M:ennärdet

danden och den fredstida organisationen
ska »sålångt som möjligt« behållas även i
krigochkris.
I en skrivelse till regeringen förklarar
SRatt lydnadsförhållandetkanledatill att
»regeringengenomorganisatoriskaeller
andra ändringar» kan påverka verksam-

kationen nyttig. Frågan måste ställas
hur enbestämmelsekananvändasför
att begränsa opinionsfriheterna när de

heten såatt »det inskränkeroberoendet».

behövs som bäst?

konkreta besked och hur statsrådet »tror«

Den andra spärren mot en statsstyrd
television och radio ärenligt bolagen att
grundlagarnaförbjuderstaten attutöva
förhandsgranskning och att bolagen är
suveräna att utse utgivare. Censurförbudet gäller ävenom landet äri krig eller vid
krigsfaraprecissomutgivarens suveräna

att detförhållersigåterståratt spekulera.

roll attbestämmaövervadsompubliceras.
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gällerlagarochbestämmelser,i synnerhetdesomskagällai kristid, ärprovo-

Viljan och förmågan att titta runt

hörnetverkarhagåttförloradhosmånga
publicister. Gustafsdotters hantering av
EU:s ministerråds beslut att blockera

SputnikochRussiaTodayärettuttryck
för att regeringen inte bara kan, utan

ocksåärberedd,atttummapågrundläggande principer, r
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