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Sveriges Radio har inga kopplingar till
SÄPO
I en ledarartikel idag sprider Dagens Nyheters chefredaktör Peter
Wolodarski rena faktafel, ignorerar den information hans tidning
haft sedan i onsdags och insinuerar allvarliga anklagelser mot
Sveriges Radio.

Sveriges Radio har inga som helst kopplingar till SÄPO. Att en mediechef i Sverige 2021
insinuerar detta är häpnadsväckande.

Sveriges Radios vd svarade redan i onsdags 12 maj en DN reporter att det inte funnits någon
kontakt med SÄPO. Peter Wolodarski väljer att ignorera detta i sin ledare idag i vad som bara
kan beskrivas som en förfalskning av historien. Insikten om situationen som fanns i september
2020 kom fram i en intern dialog och hanterades då direkt.

Dessutom påstår Peter Wolodarski att ”Höga chefer på SR har i samband med sina
tillsättningar skriftligen fått bekräfta sin roll i just totalförsvaret i händelse av krig.” Jag är den
högsta chefen på Sveriges Radio och varken jag eller någon annan har gjort detta. Varför Peter
Wolodarski påstår felaktigheter är mycket svårt att förstå.

Vår säkerhetsavdelning har gjort en gedigen granskning av det aktuella ärendet och vi är säkra
på att Sveriges Radios säkerhet inte har äventyrats. För vår del är de säkerhetsrelaterade delarna
av detta avslutat, men som jag påpekade i en debattartikel i Svenska Dagbladet redan den 11
maj: "Vi känner oss trygga med att vi har gjort det som kan förväntas av oss i detta läge. Men
när det gäller säkerhetsaspekten i denna fråga så finns det en tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen,
som enligt säkerhetsskyddsförordningen har en möjlighet att granska oss. Väljer de att göra det
så välkomnar vi dem och ställer självklart upp med allt de behöver för att en sådan granskning
ska kunna genomföras".

Även detta väljer Peter Wolodarski att förbigå.
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Som vi tidigare har förklarat, vet vi att det faktum att vi inte lämnar ut alla detaljer väcker
frågor. Men på Sveriges Radio värnar vi alltid vår redaktionella integritet och våra medarbetare.
Även om vi själva upptäcker problem måste våra personalpolitiska åtgärder också innebära att
medarbetarnas integritet värnas.
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