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SVT: Ska diskutera
med Jovan Radomir
SVT har hårda krav om att medarbetarna ska vara oberoende.
Sabina Rasiwala, kommuniationschef på SVT, ser allvarligt på
uppgifterna om Jovan Radomir i Expressens granskning.
– Vi måste nu påbörja en omfattande diskussion med honom.
Tv-profilen Jovan Radomir är känd som programpresentatör och programledare i SVT.
Expressen granskning visar att han är starkt kopplad till de folkmordsförnekande
grupperna "Justitia Pax Veritas" och "Sanning för alla", som sprider bilden av
folkmordet i Srebrenica som en myt. Han har varit medlem i internetgruppen "Sanning
åt alla", används som affischnamn för rörelserna och har verkat i gruppernas
intressen.

Har pratat med Radomir
SVT:s kommunikationschef Sabina Rasiwala pratade med Jovan Radomir under
fredagen.
- Jag har pratat med Jovan och han säger att han anser att det var ett folkmord i
Srebrenica. Men vi ser självklart allvarligt på att man yttrar sig på ett sätt som kan
misstolkas.
- Vi måste nu påbörja en mer omfattande diskussion med honom där vi sätter oss
ner i lugn och ro.
Sabina Rasiwala säger att det är för tidigt att säga vad SVT:s interna regler säger
om den aktuella situationen.
Riktlinjerna säger dock att SVT som public service-företag har en särställning i
samhället och ska därför "agera så att de uppfattas som oberoende gentemot såväl
staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen, maktsfärer och
kontroversiella partsuppfattningar i samhället."
- Det finns policys och riktlinjer som reglerar hur en SVT-anställd ska agera.
Demokrati är grundstenen i public service-uppdraget, säger Rasiwala.
- Det finns ingen konkret formell väg för den här processen men vi ska nu sätta oss i
lugn och ro och diskutera. Det viktiga för mig är att han tar avstånd från detta tydligt
och bekräftar att det skedde ett folkmord i Srebrenica.

"Lätt använda en kändis"
Expressen har sökt Jovan Radomir för en kommentar till dagens kritik från SVT. I sin
tidigare kommentar i Expressens granskning säger han bland annat att hans
kändisskap utnyttjats.
- Vad folk använder mig till kan jag inte säga någonting om utan jag tar avstånd från
det i så fall. Grejen är den att det är så jävla lätt att använda en kändis på gott och ont.
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