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Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv

1. Kontaktuppgifter
Granskningsnämnden tar inte upp anonyma anmälningar till prövning.

Anmälare*
Dan Eriksson

Om anmälaren är ett företag eller en organisation, ange kontaktperson här
SVEGOT-DFS Ideell förening

E-postadress eller postadress måste alltid anges*
E-postadress
kontakt@detfriasverige.se

E-postadress (bekräfta)
kontakt@detfriasverige.se

Adress
Västra långgatan 29

Postnummer
54572

Ort
Älgarås

Mobil-/telefonnummer
0851971631

Klicka här för att läsa om hur Myndigheten för press, radio och tv behandlar personuppgifter

Obligatoriska fält är markerade med en stjärna*. Dessa fält måste fyllas i.

Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv

2. Anmälan
Klicka här för information om vad du kan anmäla

Program*
Rapport

Kanal eller station*
SVT1

Datum
2021-10-12

Sändningstid*
19:30

Kontrollera alltid uppgifterna. Om din anmälan innehåller felaktig information riskerar den att skrivas av.

Skriv kort om innehållet i programmet och vad du vill att granskningsnämnden ska granska*

Klicka här för att läsa om de krav och regler som gäller
I ett inslag med start 08:15 in i Rapports kvällssändning den 12 oktober 2021 påstår Jonathan Lehman från
Stiftelsen Expo att föreningen Det fria Sverige "har legitimerat kvinnomisshandel i hemmen". Detta är inte sant och
Det fria Sverige har inte förberetts något utrymme för att besvara denna mycket allvarliga anklagelse. 

Vi kräver en rättelse och en ursäkt för att vår förening, och de tusentals medlemmar vi företräder, svartmålas på
bästa sändningstid och inte heller fått möjlighet att besvara allvarliga anklagelser som riktas emot oss. 

https://www.mprt.se/om-oss/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter/
https://www.mprt.se/anmal-program/det-har-kan-du-anmala/
https://www.mprt.se/regelverk/Sa-regleras-radio-och-tv-sandningar/innehallsregler-for-radio-och-tv/


Med vänliga hälsningar, 
Dan Eriksson 
Ordförande 
Det fria Sverige
Ladda upp en eventuell bilaga

Tillåtna filtyper: jpeg, bmp, gif, tif, png, doc, docx, xlsx, xls och pdf. Maximal filstorlek: 10 mb.

Gäller din anmälan ett intrång i ditt eller någon annans privatliv?*
Nej

Klicka här för att läsa vad ett privatlivsintrång innebär enligt granskningsnämndens praxis

https://www.mprt.se/regelverk/Sa-regleras-radio-och-tv-sandningar/innehallsregler-for-radio-och-tv/

