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n Ledare | Rensa inte i historien

Även Martin Timell har
faktiskt gjort bra saker
”
TV4 har rensat bland gam-

la program och tagit bort
dem med programledaren
Martin Timell som anklagats för sexuella trakasserier. Det är förståeligt men
visar också på en ängslighet
och vilja att tillrättalägga
historien som på sikt blir
problematiskt.
Timell är en del av TV4:s
historia och det är ett tecken på ängslighet att man
inte längre vågar stå för de
program som han medverkade i. Men hans tidigare
program bör finnas kvar och
viljan att ”lägga till rätta”
är ett tecken på att tittarna
underskattas. Om det är

någonting som historien lär
oss borde det vara att det är
farligt att vilja radera händelser ur det förflutna.

Oavsett har Timell tidigare

gjort uppskattade tv-program och exempelvis ”Äntligen hemma” kan även tjäna som inspiration för hemmafixare i framtiden. Programledarens insats för att
visa hur man slår i en spik
försvinner inte för att han
begått andra klandervärda
handlingar. Att han inte
längre arbetar på TV4 betyder inte att kanalen ska radera honom från deras arkiv. För vad blir nästa steg?

Riva statyer av gamla krigarkungar och ta bort symboler som vi i dag inte står
för? Det blir i så fall fattigt
på museer, när det gäller
statyer, på biblioteken och
i arkiven.

Förundersökningen mot

Martin Timell pågår fortfarande och det återstår att se
om det leder till åtal. Men
även om så skulle vara fallet
finns det ingen anledning
att rensa bort honom ur historien. För hans program
ska kunna ses och kanske
då främst som en påminnelse om att det går att både
vara en skicklig program-

ledare och en klandervärd
privatperson.

Förundersökningen
mot Martin Timell
pågår fortfarande
och det återstår
att se om det leder
till åtal.

Sålunda har TV4 visat att
de inte kan stå för sitt förflutna och detta förstärker
bilden av en ängslig arbetsplats som tillät sådant beteende som Timell har anklagats för. Vad som i stället
borde ha gjorts är att ha kvar
programmen dels som en
varning och dels som ett
bevis på att den tidigare
programledaren var skicklig
inom sitt yrke. Ett exempel
på den tid som en gång var
och som de flesta absolut
inte vill återvända till.

David Lindén

n Gästkrönika | Fängslad svensk journalist

Än finns det hopp för Dawit Isaak

N

yligen delades
Europaparlamentets pris för
tankefrihet, Sakharovpriset, ut. Tyvärr gick
inte priset till Dawit Isaak
i år heller.

antal fängslade journalister. Som ledamot i Europaparlamentets utskott för
medborgerliga fri- och rättigheter arbetar jag varje
dag för att främja de värderingar som ligger till grund
för vår union: demokrati,
mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer –
inte bara inom EU, utan
även utanför våra gränser.

Den svensk-eritreanske

journalisten var en av tre
finalister, men priset gick
i stället till representanter
från den demokratiska
oppositionen i Venezuela,
som självklart också är
värdiga vinnare.
Han greps den 23 september 2001 efter påstått
brott mot rikets säkerhet.
Han hade varit med och
grundat tidningen Setit
som innehöll historier om
människors verklighet och
berättelser från Eritrea.
Året därpå kom uppgifter
om att han hade förts till
sjukhus till följd av tortyr.
Vi vet inte säkert att han
fortfarande är vid liv, men
förra året träffade jag den
närmaste rådgivaren till
Eritreas president. Han
kunde då bekräfta att Dawit fortfarande var vid liv.
Detta gör kampen mycket
lättare; än finns det hopp!

Det är djupt beklagligt att

vi ännu inte har lyckats fria
Dawit Isaak från den eritreanska regeringens förtryck.
Han har med pennan som
vapen stått upp för människors fri- och rättigheter.
Det var därför som jag, tillsammans med de flesta andra svenska Europaparlamentarikerna, i år nominerade honom till Europaparlamentets pris för tankefrihet. Priset ges till ”personer som har gjort bety-

Tidigare i år röstade Euro-

Betlehem Isaak, dotter till den fängslade svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak, står
framför en kopia av den cell där hennes far sitter fängslad sedan 2001. FOTO: Fredrik Sandberg/TT
dande insatser i kampen
för mänskliga rättigheter
över hela världen och lyfter
fram kränkningar av de

mänskliga rättigheterna”.
Jag hade nyligen ett rörande samtal med Dawits dotter, Betlehem. Hon sade att

”

Han hade varit med
och grundat tidningen Setit som
innehöll historier
om människors
verklighet och
berättelser från
Cecilia
Eritrea.
Wikström
Ledamot i Europaparlamentet (L)

det betyder oerhört mycket att Dawit har blivit nominerad. Priset visar att EU
verkligen bryr sig om sina
medborgare och att Europas ledare faktiskt kan göra
skillnad. Jag kommer att
fortsätta att göra allt jag
kan för att få honom fri.

Enligt pressfrihetsorganisationen Committee to
Protect Journalists är det i
år 262 journalister som sitter fängslade världen över.
Det är den högsta siffran
någonsin. Tyvärr stiger
antalet stadigt för varje år
som går. I Eritrea sitter,
förutom Dawit Isaak, 14
andra fängslade journalister, medan Turkiet, Kina
och Egypten står för flest

paparlamentet igenom en
resolution på mitt och utskottets initiativ. Resolutionen innehöll åtgärder
som att införa reseförbud
till EU mot ledande personer i Eritreas regim, krav
på att landet följer mänskliga rättigheter, samt bättre
övervakning av hur bistånd
till landet används.
Resolutionen röstades
igenom med stor majoritet
i plenum. Det krävs dock
kraftfullare insatser och
det är viktigt att vi ständigt
påminner oss själva, inte
bara om Dawit Isaaks
kamp, utan också alla andra fängslade journalister
som sitter inlåsta enbart
för att ha använt pennan
som vapen i sitt försvar av
yttrandefriheten och
pressfriheten.

I mitt möte med Dawits

dotter, Betlehem, yttrade
hon orden: ”tystnad kan
döda”. Därför uppmanar
jag alla till att höja rösten
för att stå upp för att
mänskliga rättigheter
respekteras världen över.
Detta är vi skyldiga alla
journalister som riskerar
sina liv för yttrandefrihetens skull.

