Anna ”Ebola” Hedenmo
”Kan du utesluta eller säga om det är
tänkbart?”

Vid SD:s valvaka jublades det när nyheten
kom om att Nationella Fronten i Frankrike
blivit EU-valets största parti. Det var något
som SVT-Agendas programledare Anna
Hedenmo ”hört” och som hon sedan i en
intervju konfronterade SD:s nyvalda EUparlamentariker Kristina Winberg med.
Något sådant jubel hade emellertid
Winberg, som – till skillnad från Hedenmo
- deltagit i valvakan inte hört. Det hon hade
hört var jubel över SD:s framgångar.
Låst i upplägget att Winberg och SD
skulle ha jublat över att Nationella Fronten
blivit det största partiet i Frankrike låter
Hedenmo sig inte nöja sig med Winbergs
besked o att inte hört något sådant jubel
utan framhärdar med:

”Men du säger inte nej till Nationella
Fronten?”
”Hur ser du på det partiet?”
Winberg svarar klart och redigt. Hedenmo
lyckas inte i sitt försåt, vilket inte hindrar
henne från att leverera vad som var tänkt
som själva kulmen i intervjun:
”För några dagar sedan sade Nationella
Frontens grundare Jean-Marie Le Pen att
sjukdomen ebola som sprids i Afrika skulle
vara en lösning på den demografiska explosionen i världen.”

”Det är många som är ense om att det var
jubel där när Nationella Frontens resultat
presenterades. Det gillade du inte?”

Winberg svarar rappt: ”Nej, det tror jag inte
han kan ha sagt. I så fall är det tragiskt.”
Och hon tillägger: ”Jag tycker att det är
väldigt farligt om han har sagt så.”

Att Winberg redan förklarat att hon inte
hört något sådant jubel är något Hedenmo
inte låter sig nöja med. Winberg svarar:

Detta hindrar inte Agendas Hedenmo att
avrunda med: ”Men förstår jag dig rätt...
Det är tänkbart att sitta i en grupp med
partier som talar om ebola som en lösning
på den demografiska explosionen...”

”Nej. Jag hörde inte ens om att det var något
sådant jubel. Så jag vet inte riktigt var du
har fått det ifrån?”
Hedenmo som är låst i upplägget för sin
intervju – att binda samman SD med
Nationella Fronten – drar då till med:
”Ja, det kommer från olika håll. Från journalister som var där.”
”Det kanske syns på filmen”, kontrar Winberg. ”Nej, jag kan inte se det här men det
finns journalister...”, framhärdar Hedenmo.
Winberg svarar:
”Ja, men jag hörde inget om detta. Däremot
hörde jag när UKIP:s resultat kom att det
var någon som applåderade.”

DSM:s utgivare Jan Gillberg var härförleden
inbjuden att i TV-huset i Stockholm följa en
partiledardebatt. Efter debatten gavs möjlighet till fotografering och korta intervjuer.
Gillberg tog då två bilder av debattens
båda programledare Anna Hedenmo och
Mats Knutson. Den första bilden omedelbart efter att Gillberg fått Hedenmo och
Knutson att ställa upp sig för fotografering.
Den andra efter att Gillberg presenterat sig
som DSM:s utgivare. Hedenmos då snabbt
förändrade ansiktsuttryck säger en hel del.

Nu var ju dock upplägget att binda samman
SD med Nationella Fronten och inte
med UKIP. I stället för att ställa frågor
om Winbergs EU-ambitioner smattrar
Hedenmo på:
”Skulle det kunna bli så att ni sätter er i
samma grupp som Nationella Fronten?”
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Winberg replikerar: ”Det sa jag väl inte.
Det är ju jättetragiskt om han sa så.”
Men Hedenmo ger sig inte: ”Men jag frågar
ju dig om det var uteslutet att sitta i...”

Granskningsnämnden
Programmet har anmälts till Granskningsnämnden, som särskilt bör söka
få klarhet i om det ”jubel” över Nationella Frontens valframgång i Frankrike,
som Hedenmo eller - som hon numera
på sina håll kommit att kallas - Anna
”Ebola” Hedenmo – hittat på för att
framställa Winberg och det parti hon
företräder på ett allmänt förklenande
sätt.
Rimligen bör Granskningsnämnden i
den begärda granskningen finna Hedenmo
olämplig som programledare. Detta med
hänvisning till de krav på opartiskhet som
SVT har att rätta sig efter.

