BIDRAG GULDSPADEN
"De journalister ‐ verksamma i svenska medier ‐ som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller
skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till. Undersökningen skall vara ett
originalarbete, självständigt genomfört"

Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda 9 september, kl.17.00
Bidrag publicerade 1 juli‐31 dec skall vara FGJ tillhanda 10 januari, kl. 17.00
För varje inlämnat bidrag tas det ut en avgift på 250 kronor. Detta betalas in senast samma
dag som bidragen ska vara inlämnade till pg: 618 45 04 ‐ 6 Döp betalningen med rubriken på
det inlämnade bidraget. Om betalning inte kommer in till FGJ diskvalificeras bidraget.
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Fotografer: Dan Norrå, Markus Junghard och Tom Rundgren.
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PUBLICERAT/PUBLICERADE DATUM:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 Mars 2011. 28‐29 juni 2011
VAR PUBLICERADES JOBBET?
Nyheterna Tv4
BESKRIV RESULTATET AV GRÄVET KORTFATTAT! (GÄRNA I FORM AV RUBRIK OCH INGRESS (MAX 7 RADER)
FRIENDLY FIRE: Skotten i Gor Tepa
Granskningen visar att de två svenska befäl som i februari 2010 sköts till döds i Afghanistan sannolikt
dödades av sina egna soldater. Vi har lyckats upphäva hemligstämpeln på delar av Försvarsmaktens egen
utredning & SKL:s undersökning och fått ta del av obduktionsprotokoll. Och allt material pekar mot att de
dödande skotten mot kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson avlossades av deras
underlydande .Försvarsmakten beskrev det som en ”avrättning” genomförd av en afghansk gärningsman.
PÅ VILKET SÄTT ANSER DU/NI ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN? (MAX 7 RADER)
Två av Sveriges mäktigaste myndigheter, Försvarsmakten och Åklagarmyndigheten, försökte genom att
hemligstämpla både egna utredningar och genom att tysta anhöriga mörklägga den dödligaste incidenten
för den svenska utlandsstyrkan i modern tid. Vi har fått fram dokument och vittnesmål som alla pekar i en
enda riktning: Palmlöv och Andersson dödades av sina egna. Inslagen blottlade ett häpnadsväckande försök
till historieförfalskning iscensatt av svenska myndigheter.
HUR FICK DU/NI URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
INGET traditionellt grävjobb: Det är ganska sällsynt att en utrikesreporter på plats luktar sig till en lögn, och
sedan efter månader av gräv och överklaganden hemma på redaktionen i Stockholm får fram en obehaglig
sanning som Försvarsmakten gör allt för att begrava.
Jag (Johan Fredriksson) bevakade dödsskotten i Gor Tepa när de inträffade i februari 2010. Vi (Jag och
Markus Junghard) blev också en vecka det första TV‐teamet som lyckades ta oss till attentatsplatsen.
Tidigt fick vi misstankar om att militärens beskrivning inte riktigt höll.
Vi intervjuade som första svenska etermediabolag den dödade lokalanställde tolkens familj som beskrev
mystiska kulhål från olika håll genom kroppen. Misstanken: svenska skott hade genomborrat sonen. De
uppmanades också att inte tala med pressen av svensk militär.
Väl hemma blev jag också – av misstag ‐ uppringd av en av Försvarsmaktens anställda. Jag kunde genom
att avlyssna samtalet som pågick i andra änden begripa att Försvarsmakten var på väg att mörklägga och
att detaljer som skottvinklarna ”inte fick komma ut”. Samtalet bandades och delar av det sändes i TV4

Nyheterna i mars 2010.
När Försvarsmakten själva skulle utreda händelsen ville jag givetvis ta del av utredningen när den blev klar
hösten 2010.
VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADE DU/NI?
Se ovan:
På plats: lyssna, känna leran under fötterna, mäta avståndet från påstådd beskjutningspunkt till
attentatsplats, leta tomhylsor, intervjua överlevande/anhöriga/ansvariga.
Hemma: begära ut handlingar, hålla koll på olika utredningar, överklaga hemligstämplar, ringa anhöriga,
deltagande soldater, rättsmedicinare, militärer, poliser, åklagare och experter för att få fram en bild av vad
som hände. Foga ihop pusslet från lerstigen i en afghansk by, via obduktionsprotokoll och
utredningshandlingar för att få fram en sann bild av ett händelseförlopp som Försvarsmakten gjort allt för
tysta ned.
VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDE DU/NI?
Se ovan
STÖTTE DU/NI PÅ NÅGRA PROBLEM? VILKA?
Försvarsmakten hemligstämplade först HELA sin egen utredning av händelserna. Efter klagan
offentliggjordes delar av materialet. Trots ytterligare överklagande bestod hemligstämpeln över de
viktigaste delarna av utredningen. Åklagarmyndighetens förhör och hela förundersökningsmaterialet
hemligstämplades också trots att vi överklagade beslut efter beslut.
De inblandade soldaterna vägrade att bli intervjuade i TV.
De anhöriga ville först inte medverka i intervjuer med bild o röst. Men 3 och en halv månad efter den första
publiceringen valde Johan Palmlövs föräldrar att berätta om sina misstankar och kritik i en exklusiv Tv‐
intervju.
Vittnen och anhöriga berättade att de uppmanats både direkt och mer subtilt att inte tala med media.
Försvarsmakten försökte först genom att inte vilja kommentera inslagen tysta ned publiceringen. Sedan
kopplade myndigheten på hela batteriet: med medverkan i en direktsänd intervju i morgonsoffan,
debattartiklar i andra media, anonym men tydligt orkestrerad smutskastning i kommentatorsfält och
insändare, och bloggare/konsulter som ”bemötte” Tv4‐granskningen.
HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
Över 1 år.
Från 7 februari 2010 till 1 mars 2011. + fram till vårens sista publicering juni 2011.
VILKA REAKTIONER HAR NI FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Se ovan.
Inslagen fick stor uppmärksamhet när de publicerades i våras och citerades i flera andra medier och många
kollegor har uttryckt sitt stöd.
HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Nej.
ANGE WEBBLÄNK TILL ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION

Om anmälan består av fler än tre delar skall innehållsförteckning över artiklarna/inslagen bifogas anmälan.
OM FLER ÄN TRE DELAR: ANGE VILKA TRE ARTIKLAR/INSLAG SOM BÄST BESKRIVER/GER EN BILD AV
GRÄVET, SÅ SOM DE STÅR I INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN. INGEN MOTIVERING BEHÖVS.

Skotten i Gor tepa 1, 2 och 7

BIDRAGET HAR ANMÄLTS AV:

TELEFON/E‐POST TILL ANMÄLAREN:

Fredrik Axelsson, planeringsredaktör, Tv4 Nyheterna

fredrik.axelsson@tv4.se, 070‐299 24 23

TELEFON/E‐POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
070/6944482, johan.fredriksson@tv4.se

Regler:
•

Detta formulär SKALL användas för anmälan av bidrag till Guldspaden. Ifyllt skall detta formulär max
vara fyra sidor Länkar till inslag/bilder får räknas bort. Inget av det förifyllda får tas bort,
teckenstorleken skall minst vara 10 pt.

•

10 exemplar av arbetet skall skickas in tillsammans med 10 utskrifter av detta formulär + ev
innehållsförteckning. Om grävet består av flera artiklar/inslag skall samtliga artiklar/inslag skickas in i
10 exemplar. Detta skickas till:
Grävande Journalister c/o JMK
Box 27861
115 93 Stockholm

Leveransadress för bud:
Karlavägen 104, 4 tr

•

Detta formulär skickas in ifyllt via e‐post till kansli@fgj.se senast sista dagen för inlämning.
”Guldspadebidrag” skrivs i ämnesraden. Formuläret skickas som bilaga märkt enligt modellen
[KLASS]_[Identifikationsord] (t.ex. ”RIKSTV_Quick” om SVT‐reportagen om Tomas Quick hade
nominerats)

•

Observera att det finns två inlämningstillfällen per år ∙
Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda senast 10 september.
Bidrag publicerade 1 juli ‐31 dec skall vara FGJ tillhanda senast 10 januari.
Om ovanstående datum infaller på helg är sista anmälningsdag nästföljande vardag.

•

Anmälan skall vara komplett på sista inlämningsdagen, dvs 10 exemplar av arbetet + 10 ifyllda
formulär skickat/budat till kansliet och ett mejl till kansli@fgj.se . Icke kompletta anmälningar, eller
anmälan som på annat sätt inte uppfyller reglerna diskvalificeras utan att anmälaren meddelas.

•

Har du frågor om processen? Mejla eller ring till kansliet:
E‐post: kansli@fgj.se
Telefon: 08‐665 40 10

•

Juryn granskar alla insända artiklar/reportage och gör sedan ett urval. Dessa slutnomineringar
offentliggörs på Grävande Journalisters hemsida i februari/mars varje år. Juryn beslutar själva hur
många bidrag i varje klass som skall slutnomineras.

