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Till SVT:s journalister. 
I Godmorron Sverige den 15 april 2015 intervjuades två journalister om det de anser är ett 
växande hat mot journalister. Som exempel angavs att Anna Hedenmo fick hatanfall via mail 
och F-book efter intervjun med Mattias Karlsson, SD:s ledare, i söndagens Agenda. 
 
Särskilt framhölls hur många hatfulla inlägg som finns på tidningen Avpixlats hemsida. Man 
menar också att den tidningen publicerar artiklar som provocerar och framkallar hatiska 
inlägg.  
Jag har läst artiklar och kommentarer i tidningen Avpixlat. Jag tycker också att det finns 
kommentarer som är hatfyllda och påvert formulerade vars budskap jag utan vidare tar 
avstånd från. Många inlägg är dock kritiska och samtidigt resonerande med uttryckssätt som 
kan återfinnas i både i borgerlig och vänsterorienterad press. 
 
Det jag saknade i SVT:s morgonintervju var en analys om vad som omedelbart framkallar 
skarpa, ofta hatiska inlägg efter att SD granskats. Jag anser att det högst troligt har sin grund i 
journalisternas mångåriga krig mot SD i alla tänkbara former. Kriget har manifestrats i vad en 
del journalister kallar Åsiktskorridoren, d v s uteslutande av allt som kan gynna SD:s politik 
och överexploatering av allt som missgynnar och visar vilket rasistiskt parti SD är.  
 
Det bedrivs en jakt på misshagliga SD-anhängare som ställs ut med exempel på grova 
rasistiska uttalanden. De följs givetvis av fördömanden. Att leta upp och ställa ut SD-
anhängare som uttalat sig rasistiskt betraktas som journalistiska bragder. En lång serie i 
Expressen har efterföljare i många andra tidningar. Artiklar och insändare som vill ta upp 
migration och integration nekas publicering och skribenter av sådana åsikter stämplas som 
rasister.  
 
Journalistiken visar, för sympatisörer av SD:s invandrarpolitik, att etablissemanget d v s 
journalister och politiker, inte tillåter fritt yttrande av åsikter och att rasiststämpel omgående 
drabbar dem som till äventyrs vågar framhålla positiva omdömen om SD :s politik. Det är ett 
destruktivt och oförklarligt beteende av Sveriges journalister som skall vara yttrandefrihetens 
absoluta försvarare. 
 
Summan av mina funderingar är att det är journalisterna som genom sitt totala krig mot SD 
har framkallat de starka motsättningar som nu råder! 
Man behöver inte vara psykolog för att inse att SD-sympatisörer blir uppbragta och 
förbannade över att bli exkluderade ur gemenskapen, ständigt bli fördömda som rasister och 
dessutom berövas politiskt inflytande i strid med den konstitution och demokrati vi så stolt 
anser oss ha. Det är självklart att man går till motanfall när man anser sig vara orättvist och 
kränkande behandlad. Och alla (inkl journalister) skiljer tyvärr inte på sak och person. 
 
Jag tycker det skulle vara hälsosamt för journalister att ta in några självkritiska tankar i 
diskussionen. Journalisterna är själva en stor del av problemet. 
 
Med vänlig hälsning 
Kent Juvén  
 


