
Välkommen till debatt måndagen den 7 november i Café Panorama, plan 5 i Kulturhuset vid 
Sergels Torg. Dörrarna öppnas kl 17.30.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Drevet mot Juholt
Berättigad maktgranskning eller besinningslöst drev? Styrdes 
reportrarna av Juholts interna fiender? Vad säger den intensiva 
bevakningen om den politiska journalistiken i Sverige ?

18.30 Medieentreprenören Emanuel Karlsten m fl om den 
omdebatterade sajten Ajour. 
Samtalsledare: Jesper Huor, PK- styrelsen.

19.15 Debatt med följande panel:
Lena Melin, Aftonbladet
Fredrik Furtenbach, Ekot
Ulf Kristoffersson, TV4
Maria Crofts, Dagens nyheter
Daniel Suhonen, Tiden

Samtalsledare: Ulrika Knutson, PK-ordförande

DEBATT

Tandoorikyckling med gurkraita och 
jasminris
Vegetariskt alternativ: Pasta 
ratatouille

Mat med glas vin 130, 
glas vin 40, starköl 45.

Bordsbeställning enbart till 
PK:s kansli tel 08-556 061 49 
(kl 08.30-12.00)

 Bokningar kan inte göras via PK:s 
telefonsvarare.
 OBS! Gäster som bokat bord ska 
vara på plats senast kl 18.00.
 Anländ gärna i god tid. Vi har vid 
flera debatter på senare tid haft 
fullsatt.

MENY BORDSBESTÄLLNING

NÄSTA DEBATT

Måndagen den 5 december 2011.

LIVESÄNDNING

www.publicistklubben.se

 Där kan du också följa samtal och 
panel i efterhand.
 Följ oss på twitter med #pkdebatt.

KRÖNIKA

 efter drevet uppstår alltid behovet 
av utvärdering. Gick man för långt? Var 
det orättvist? Borde ”man” ha besinnat 
sig?
     Ur villebrådets synpunkt går drevet 
alltid för långt, är alltid orättvist. 
Drevkarlarna kan möjligen gå med på 
att de har klapprat för starkt och vrålat 
för högt - om hjorten ligger där död! Inte 
annars. Då var ju drevet tvärtom för klent.
    Jag tror att man alltid kan fördöma 
drevet, ur mänsklig synpunkt. Men 
drevet måste också alltid försvaras, för 
demokratins skull. Utan mediedrev skulle 
aldrig någon lämna sin plats, någonsin.
    Man måste också förstå drevets 
mekanismer. Pressens jägare kan aldrig 
ensamma fälla ett politiskt djur. De 
driver. Men det är inte ledarskribenterna 
eller skjutjärnsreportrarna som avlossar 
den dödande kulan. Den kommer, som 
kanske vid Fredrikshald, alltid från de 
egna leden.
    När det gäller jakten på Håkan Juholts 
reseräkningar finns det mycket att 
diskutera, vilket är Publicistklubbens 
intressanta uppgift. Varmt välkomna till 
PK den 7 november! 

Pressens jägare
aldrig ensamma

Ulrika Knutson
Ordförande 
Publicistklubben

PK:s årsmöte ska välja ny ordförande i april nästa år. Vill du som PK-medlem 
vara med och föreslå namn på den kandidat som PK:s valnämnd ska föreslå 
årsmötet? Maila i så fall förslag till valnämndens ordförande på adress: 
stigfredrikson@gmail.com 


