
 

Ur "Staden som offrades" som visades på SVT. 
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Den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, ICTY, riktar stark kritik mot SVT för 

dokumentären om folkmordet i Srebrenica, ”Staden som offrades”.  

Den 28 augusti sände ”Dokument Utifrån” en norsk dokumentär som skulle ge nya fakta om massakern i 

Bosnien 1995. Den kritiserades starkt av bland annat flera svensk-bosnier för att ha gett en partisk bild av 

folkmordet. 

DN kan i dag berätta att en ännu tyngre kritiker – nämligen den av FN grundade internationella 

krigsförbrytartribunalen i Haag, den 24 november skickade ett brev till SVT-chefen Eva Hamilton och 

påpekade flera felaktigheter i dokumentären. 

I brevet redogör ICTY för flera domar som slår fast att händelserna i Srebrenica var ett planerat folkmord. 

Domstolen redogör för hur tv-programmet däremot hävdade att vapnen som getts till befolkningen i 

Srebrenica hade ett samband med den lilla stadens öde och att männen i byn hade kunnat räddas om de lagt 

ner sina vapen. 

Krigsförbrytartribunalen säger att det finns tydliga bevis för att de flesta offer i Srebrenica inte dog i strid 

utan under massavrättningar. När domstolen i ett avgjort ärende lät undersöka offer i massgravar hittade de 

448 personer med ögonbindlar och bevisför att 423 som fått sina händer bakbundna. Flera personer, både 

offer och gärningsmän, har vittnat inför domstolen om att de flesta som dog blev avrättade. 

Enligt ICTY hävdade SVT-dokumentären att de flesta som dödades dog just i strider. Men 

rättsprocesserna i domstolen har visat bortom allt rimligt tvivel att händelserna i Srebrenica 1995 var ett i 

förväg planlagt massmord där de flesta offer inte dog i strider. ICTY kräver att få komma till tals nästa gång 

SVT sänder uppgifter som motsäger dess domar om folkmord. 

För en dryg månad sedan fälldes ”Staden som offrades” av den norska motsvarigheten till 

Granskningsnämnden, Pressens Falige Utvalg. Den bröt mot pressetiken eftersom kända fakta om 

händelserna utelämnades, enligt den norska granskningsnämnden. 



DN har sökt Sveriges Television för en kommentar men vid denna upplagas pressläggning inte lyckats nå 

någon av de ansvariga cheferna. 

Den ansvarige utgivaren för Dokument utifrån, Ingemar Persson, har tillsammans med projektledaren Axel 

Arnö tidigare försvarat dokumentären och bland annat påpekat att ordet folkmord används två gånger redan 

under den första minuten. De har också påpekat att den är gjord av erfarna journalister och strävar efter att 

ge ny kunskap i syfte att begripliggöra en viktig politisk fråga och att de uppriktigt beklagar att många 

bosnier känner sig kränkta och ledsna efter att ha sett den. 

Ewa Stenberg 
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Krigsförbrytartribunalen i Haag (med ensamrätt för att bedöma vad är sanningen) riktar nu stark kritik mot 

Sveriges Television, sedan SVT sänt ett program där massmordet i Srebrenica inte framstod som någon 

massaker. 

Vad är problemet nu? 
Filmen i sig visar inte något speciellt nytt när det kommer till händelserna i Srebrenica. Allt som finns i 

SVT:s vanliga rapportering om händelserna i forna Jugoslavien finns med: folkmord, 7000-10000 offer i 

Srebrenica (oftast använder man dock siffran 8000), Karadzics tal i parlamentet som har klippts så att det 

verkar som att han hotar de bosniska muslimerna, översättningar som tonar ner uttalanden och liknande 

”finter” som tonar ner den bosnienmuslimska extremismen… Ändå utlöser filmen en desperat reaktion, av 

Krigsförbrytartribunalen i Haag? 

Vad är problemet nu? 
”Den ansvarige utgivaren för Dokument utifrån, Ingemar Persson, har tillsammans med projektledaren 

Axel Arnö tidigare försvarat dokumentären och bland annat påpekat att ordet folkmord används två gånger 

redan under den första minuten.”[1] [2] 

Jaha! Heureka! Det är det – bara två gånger redan under den första minuten. EU 

standard (som alla måste följa) är 20ggr/min! 
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Ytterligare irriterande moment är på t.ex publicerande bilderna i media, till och med i klippet i själva filmen 

(fan alltså!) visas bilden med Kristna offren och inte muslimska! Därför rekommenderar 

krigsförbrytartribunalen i Haag att på bilden ska suddas bort eller pixelleras korset! Lite mer än på bilden 

under, det duger inte, helt enkelt. Bildredigeringsprogram som rekommenderas är Adobe Photoshop. 

 

Haagtribunalen’s riktlinjer säger också att bilden som visar Serbernas avhuggna huvuden måste (ett måste, 

alltså) presenteras som – Serbisk förtryck (något för Forum för levande historia?) – där en starkare part 

(Serberna) orättvist utövar sin makt på en svagare part (bosniska muslimer) som under kriget, i brist på 

fotbollar, var tvungna att improvisera och skapa åt sig något att sparka på… 

Typ vi är alla mänskliga varelser och även under svåra tider, gillar vi sport… Typ så… Pierre de 

Coubertin… 
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Även avslöjandet att Iran och USA ( vilken jävla onaturlig partnerskap) i hemlighet levererade en del vapen 

till bosnisk-muslimsk sidan måste tas bort. Att skapa en sådan idyllisk parförhållande, (gemensamt mot 

Serberna) kan vara en lösning för att förhindra nytt krig. Och därför ska detta fakta suddas bort också… 

Utan krig – ingen tribunal. Utan tribunal – ingen lön. Skit också… Det är bra betalt. 

Och just därför vädjar personalen från Krigsförbrytartribunalen i Haag att SVT ska inte visa sanning. 

Please!!! 

 
› Bosnisk-muslimsk emotionella behov för förfalskning av allt 

› Bosniens emotionella labyrinter 

› Statssekreterarens arbetsuppgift? Eller extraknäck? 

› Statssekreteraren med speciellt ansvar 

› Tvrdnje da je naš film srpska konspiracija su apsurdne 
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