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Fredagsintervjun - Jan Helin – Fredagsintervjun Hent PDF Varje vecka kommer en rykande färsk intervju med
en omdebatterad kändis. En utmärkt kompass för dagens invecklade politiska klimat!

Jan Hellin, SVT:s programdirektör, var under ett tag i centrum för #metoo-debatten. När en kollega till honom
blev utpekad i debatten hamnade han själv i hetluften. Hur hade han missat alla tecken? Han jämför sina
känslor med att helt plötsligt få reda på att en kompis är alkoholist. Alla tecken har varit där, men man har
bara missat att lägga ihop pusslet. Hellin har också stött på reaktioner när han tog avstånd från SD. Vad är en
journalists ansvar i dagens mediasamhälle? Och hur förhåller han sig egentligen till att stryka Kalle och hans

vänner från tv-tablån?

Fredagsintervjun är en politiskt obunden podcast som i varje avsnitt intervjuar en aktuell kändis. Samtalen är
rappa, intelligenta och försöker genomlysa hur vårt samhälle egentligen fungerar.
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