MEDIER ATT UNDERSÖKA

SVT
BBC
Al Jazeera
Haaretz (israelisk tidning med gott
rykte)
Jerusalem Post

Kriget i Gaza

Realclearpolitics.com (svep över
amerikanske tidningar)

Mediebevakning 2008

Fox news
Svenska dagbladet
Aftonbladet

Medier med olika perspektiv
Det är svårt att skapa sig en bild av vad som händer i Gaza. Det finns nästan inga journalister på plats och de källor som finns är få.
Dessutom är många av källorna mycket starkt partiska. I brist på källor låter ibland journalister på plats de få, och dåliga, källorna, få uttala sig
gång efter annan. I värsta fall försöker man balansera en partisk källa med en annan, av typen intervju med offer i Gaza kompletteras med
intervju med israeliskt offer. På SVT har en journalist stått vid gränsen till Gaza och tre dagar i rad berättat om sina samtal med en gazabo
som han känner. Han har inte uppgett några andra källor inifrån Gaza. De bilder vi får se är utvalda och av samma typ. Samma norske läkare,
vars neutralitet verkligen kan ifrågasättas, uttalar sig varje dag med siffror som rimligen inte kan vara sanna. I brist på material kan man istället
också ägna sig åt spekulationer - news och views blandas. Inte alla medier är lika usla som SVT. Du ska nu få undersöka vad olika medier har
skrivit om konflikten.
Låtsas som om du inte har läst eller hört någonting av konflikten. Du ska sedan studera ETT mediium. Vad skulle du tro om ditt
nyhetsmedium var den enda källan? Du ska bland annat undersöka följande:
Vilka källor har ditt nyhetsmedium?
Vad kallar man de inblandade och vad de gör? Typ:en aggression av terrorister eller försvar mot ockupanter?
Vad är orsaken till konflikten? Vad är lösningen på konflikten?
Är det bara nyheter eller finns det också tolkningar/åsikter? Är åsikter och nyheter separerade?
Vad är det för bilder ditt medium visar? Vad föreställer de, och vad förställer de inte?

Var beredd att sammanfatta bilden av konflikten du har fått till bästa lektion. Cirka fem minuter muntlig
redovisning.

