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Sveriges Radio polisanmäler händelse
I samband med en pågående granskning har en av Sveriges Radios reportrar utsatts för en händelse som Sveriges Radio väljer
att polisanmäla. Journalister måste kunna arbeta obehindrat i ett demokratiskt samhälle varför denna händelse måste prövas
av rättsliga myndigheter.

I samband med en intervju den 17 maj utsattes en av Sveriges Radios reportar för en händelse där en chefläkare som intervjuades agerade
både muntligt och fysiskt våldsamt mot reportern. Sveriges Radio har idag polisanmält händelsen som är ett övergrepp mot det fria ordet.

– Det är helt oacceptabelt att journalister hindras från att genomföra sin uppgift på grund av våld eller hot. Oavsett var i samhället de arbetar
måste de fredas från påverkan på olika vis. Denna händelse är väldigt allvarlig och måste prövas av polisen, säger Cilla Benkö, vd på
Sveriges Radio.

– Vi har gått i bräschen för säkerhetsfrågorna både i Sverige och utomlands, vi kan inte låta denna typ av agerande gå obemärkt förbi. I ett
demokratiskt samhälle måste journalister kunna ställa alla, inklusive chefläkare, till svars för olika frågor utan att riskera denna typ av
agerande, säger Cilla Benkö.

Sveriges Radio kommer förutom polisanmälan också att anmäla incidenten till Arbetsmiljöverket och fokuserar nu på att ge reportern bästa
möjliga förutsättningar att fortsätta arbeta.

– Vi tar detta vidare för att beteendet är oacceptabelt men också för att ge reportern möjlighet att fokusera på sitt arbete där granskningen
fortsätter. Försök att tysta eller skrämma journalister ska inte och kommer inte fungera. Nu räknar vi med att polisen tar detta på största allvar
och går vidare med vår anmälan, säger Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges Radio.

Händelsen beskrivs i rapportering från Ekot som går att ta del av via www.sverigesradio.se eller i appen, Sveriges Radio Play.
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