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fremskridt yder pressen ikke mere 
offentligheden det, den gjorde 
førhen. "Historie" og virkelighed 
hænger ikke altid sammen, som de 
burde - sådan som det gang på gang 
er dokumenteret i Danskeren. 

Dette er ikke nogen tilfældighed. I 
midten af70'erne gjorde den danske 
venstrefløj nemlig en betydelig ind
sats for at få greb om medieapparatet 
og omforme journalistikkens mål
sætning, så at nyhedsformidlingen 
kunne blive et redskab i samfunds
omvæltningens tjeneste. Der blev li
gefrem lagt en strategi for udnyttelse 
af den "borgerlige" presse og under
grave Ise af den indefra, og for om
formning af journalistikkens idealer. 
Nu var det ikke mere objektiv og 
neutral reportage, det drejede sig om, 
men derimod bearbejdelse af den 
jævne mands holdninger. 

Meget langt lykkedes denne fan
tastiske og for offentligheden i det 
store og hele ukendte operation. Re
sultatet var bl.a., at fremgangsmåder, 
der i andre brancher kaldes svindel, i 
den journalistiske begrebsverden 
blot blev "engageret" og "kritisk" 
journalistik. 

Denne tankevækkende historie be
rettes i dette nummer af Danskeren, 
hvor vi også trækker nogle af bag
mændene frem i lyset. 

Ingen bør tro, at der derfor i dag 
sidder en gruppe anonyme mænd i 
sorte kapper og bestemmer, hvad of
fentligheden må få at vide. Men alt 

for ofte er det farvet - undertiden 
endog rent ud falsificeret. Og på de 
stofområder, hvor verden helst skulle 
stemme med den afdankede venstre
fløjs univers af letkøbsideer, er det i 
en sådan grad umuligt at få sat de 
egentlige problemer på mediernes 
dagsorden, at demokratiet reelt er sat 
ud af funktion. Som bekendt har ikke 
mindst indvandrings- og flygtninge
stoffet været ramt af denne forgift
ning og tabubelægning. 

Realiteten er altså også, at den dan
ske offontlighed i og for sig er værre 
stillet end østeuropæerne var det i den 
statsdirigerede presses storhedstid. 
For der vidste man jo dog, hvad medi
erne stod for. Det kunne man så ind
rette sig efter. Men når en fri og al
mindeligvis pålidelig presse pludselig 
misfarver stoffet eller spiller falsk, er 
det vanskeligt at værne sig. For hvor
dan kan man vide, hvad der er hvad? 

DDF skal ikke vælges til noget 
som helst. Vi er ikke afhængige af 
opinionsmålinger og vælgertal. Erfa
ringen viser, at vi tværtimod kan kla
re os endog i den værste mediestorm 
af den simple grund, at vore medlem
mer føler, de kan stole på os. 

Vi behøver derfor heller ingen vel
vilje hos mediemafiaen, som gør det 
nødvendigt at kaste sig på ryggen og 
logre for disse ækle mennesker. 

Den frihed vil vi også fremover vi
de at bruge til at gøre livet surt for 
dem for at få genindført de tilstande, 
som er forudsætningen for, at folke
styret kan fungere. 



Tiltrængt nævn for et 
undertrykt folk 

På FN-dagen (24. oktober) sidste år blev der i Oslo holdt et 
møde om menneskerettigheder med deltagelse af norske og dan
ske folkevandringsmodstandere. Af pressens reaktioner på mø
det fremgik det klart, at "menneskerettighederne" ikke anses at 
omfatte de nordiske folks ret til eksistens- men derimod en hvil
ken som helst fremmeds ret til asyl (se Danskeren 1994 nr. I , s. 
12). Det kostede en dansker 6.000 kr. at udtale sig ironisk om en 
inders hudfarve, mens en nedsættende omtale af de "maddike
farvede danskere" ikke fik retslige konsekvenser (se Danskeren 
J 993 nr. 3, s. 2). På Amager, hvor stormoskeen skulle have været 
bygget, fældede muslimerne ustraffet træerne på grunden .• mens 
danske pensionister fik bøde for at ophænge en uskadehg pro
testplakat. "Flygtninge" er bl.a. favoriserede i forhold til danske
re i bistandssystemet, i boligkøen og i forbindelse med rådgiv
ning (se Danskeren, særnr. okt. 1993, s. 17-18). 

Det må rimeligvis være forhold som disse, der har fået rege
ringen til at oprette et "Nævn for etnisk ligestilling". Åbenbart 
skal det nu være slut med de fremmedes priviligerede stilling. 
Nævnet skal angiveligt arbejde mod "racediskrimination" på 
samme måde, som Ligestillingsrådet hidtil har arbejdet for lig
hed mellem kønnene. 

Man må dog forudse en interessekonflikt mellem disse to or
<>aner, eftersom Nævnet for etnisk Ligestilling ifølge sit formål 
iogisk må arbejde for, at danske mænd ligesom muslimske skal 
have lov til at gennemprygle deres konc(r) efter forgodtbefin-
dende og holde dem indespærret i hjemmet. . 

Statsministeren har udnævnt forfa tteren Peter Seeberg til for
mand for det etniske ligestillingsnævn. Et utvivlsomt godt valg, 
når kampen for danskernes ligestiilingmed fremmede skal føres. 
Seeberg har nemlig udtalt, at han tror, at fremtiden bliv.er "mino
riteternes tid". Det danske folk, som kun udgør een tusindedel af 
verdens menneskeocean, må følgelig i hans øjne have krav på 
beskyttelse med alle tænkelige midler. Hvor vidt Seeberg er rede 
til at gå, fremgår af B.T. fra den 19. maj 1975. Heri udtaler han 
bl.a., at "ud fra mine betragtninger" er det "forståeligt, at folk 
som f.eks. Baader-Meinhof-gruppen går til yderligheder for at se 
et resultat, som de ved, ikke kan opnås ved parlamentariske mid
ler." Altså må han i dag uundgåeligt også have forståelse for, når 
såkaldte højreekstremister eller skinheads overfalder fremmede 
og deres boliger for at fremtvinge en mere restriktiv flygtninge
pol it ik. 

"Den skikkelighedens alliance, som jeg selv er medlem af, ek
sisterer kun i bevid~theden om et voldens alternativ", udtalte See
berg videre til 8.T. "Udstrakte grupper mener i dag, at proble
merne kun kan løses ved vold. Jeg håber, de ikke bruger den 
overflødig, men vælger tidspunkter hvor de med tilstrækkelig 
bredde i tankegang og erfaring kan få held med sig." Hvis den 
nuværende fremmedgørelsesproces fortsætter, bliver væbnet 
konflikt desværre ganske rigtigt den uundgåelige konsekvens, 
og så bliver militær præcision og erfaring utvivlsomt vigtig. 
Imidlertid må DOF som en del af "skikkelighedens alliance" 
gøre Seebcrg opmærksom på, at der stadig er tid til en fredelig 
parlamentarisk løsning. Vi må derfor mane ham til besindighed: 
Han må trods danskernes udsatte position og andenrangsstill ing 
i deres eget land forsøge at holde hovedet koldt og moderere si
ne tiltag i kampen for ligestilling. 

Der er såvist meget at gøre for det forkuede, undertrykte og 
voldtagne lille danske folk. men intet mål helliger midlerne. I 
Tyskland er tyrkiske børn faktisk blevet brændt ihjel, så terrorist
metoder, som Seeberg har forståelse for, kan,; trods s)mpati for 
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hans varme uretfærdighedsfølelse for de undertrykte ikke støtte. 
Hvis ikke han tager det til efterretning, kan DDF ikke fremover 
samarbejde med ham i kampen for ligestilling. 

P.N.B. 

Tamil-farcen fortsætter 
Tamiler fra områder mange tusinde kilometer borte maser sig 

stadig ind i Danmark. Hvis ikke lettere veje findes, betaler de 
øst-mafiaen formuer for at blive sat i redningsflåder i danske 
gennemsejlingsfarvande, så de kan blive "reddet" i land her. 

Nu har man så endelig taget sig sammen t il at ville hjemsende 
en del af de tamiler, som efter årelange undersøgelser har fkt 
endeligt afslag på asyl. Straks iværksættes et større teaten,1ykke 
omkring den første prøvehjemsendelse for at stoppe hele foreta
gendet. Da det af FN's trænede folk på stedet afsløres som ef\er 
alle solemærker at dømme et svindelnummer, mobiliseres den 
danske fremmedlobby bl.a. Dansk Flygtningehjælp til et af de 
sædvanlige og oftest resultatrige mediefremstød. Også det falder 
sammen, og nu hedder det igen, at man vil tag fat på at hjemsen
de tamil-svindlerne - vist i alt for tiden op mod 500. 

Lad os se det, for vi t ro r det. 
Men selv om disse svindlere skulle ryge tilbage til, hvor de 

kom fra og hører hjemme, hvad så med de op mod 6.000 tamiler, 
der i de senere år allerede på samme forløjede grundlag har fået 
bevilget asyl i Danmark? Dem vil regering, pop-politikere og 
fremmedlobby fortsat lade blive her på danskernes bekostning. 

Endskønt der kun er en passende dansk løsning: 
Send dem hjem! 

Forfordeling? 
I en årrække har indvandringslobbyen slået på, at der ikke må 

være A og B mennesker i Danmark. Derfor skulle de fremmede 
have samme sociale ydelser som danskerne. 

Sådan hed det sig, og det lød jo meget besnærende. 
Og de fremmede fik i hvert fald ikke mere end danskerne, hed 

det sig. Dette har man som bekendt endog fået selveste Rigsrevi
sionen til at konstruere sig frem til. 

Men hvordan ser så virkeligheden ud? 
Ja, virkeligheden er den, at hverken Rigsrevision eller andre 

har kunnet tilbagevise de oplysninger, DFF har givet om for
trinsbehandling af de fremmede på det sociale område - f.eks. i 
Faktahæftet, som blev udgivet i 1993. Realiteten er, at de frem
mede har langt bedre fat i de sociale bistandssystemer end dan
skerne. 

Dette har vi nu fået en grotesk dokumentation for på bolig
området. Fik vi nemlig ikke for nylig at vide, at når de fremme
de klumper sig sammen på bestemte lokaliteter, såsom f.eks. 
Avedøre og Gellerup.ja, så er det fordi, kun folk med store soci
ale ti lskud har råd til overhovedet at bo i disse bebyggelser? 

Det er altså de fremmede, der får disse store sociale tilskud. 
Dette groteske eksempel på, hvordan princippet om, at der 

"ikke skal være A og 8 mennesker i Danmark", praktiseres i vir
kelighedens verden, er nu erkendt fra alle sider. Ingen tør bare 
kalde tingene ved rette navn. 

Men nu vil regeringen til at pumpe penge i disse boliger, såle
des at også danskere har råd til at slå sig ned i dem! 

Det var danskerne, der over den sociale bistandslovgivning 
betalte for oprettelsen af ghettoerne. 

Nu skal vi så også betale for at få dem opløst igen. 
Vi glæder os til at høre, hvordan indvandringslobbyens re

klamefolk og marketingekspener vil formulere en bortforkla
ring! 



Fra forgiftningsstrategi til 
humbug-journalistik 
I midten af70'erne gik de gamle 68'ere i gang med at udbore medierne indefra. Her er historien 
- og forklaringen på DDF's oplevelser med medierne. 

Læseren af en avis og den, der smider 
sig i stolen foran fjernsynet for at se ny
heder, regner normalt med, at journali
sterne fortæller ham, hvad der foregår i 
verden. Det er jo deres job. 

Hvis man imidlertid ved selvsyn har 
oplevet det, avisen eller TV beretter om, 
undres man ofte. Den, der optræder på 
"kontroversielle" felter, erfarer også hur
tigt, at hans største problem måske er at 
undgå, at det, han siger og gør, forfalskes 
af medierne. 

Hvad foregår der da bag redaktioner
nes nedrullede gardiner? 

Desværre skyldes forskellen mellem 
begivenhed og pressereferat ikke bare, at 
det sete er afhængigt af øjnene, der ser. 
Nej, der er gennem de sidste 20 år skabt 
en journalistik, der har politisk påvirk
ning som målsætning, og hvor farvelæg
ning derfor er tilladelig. 

Men lad os begynde forfra: 

Den traditionelle nyhedsformidling 
Nyhedsformidling har flere former. De 

vigtigste er reportagen, referatet og kom
mentaren. 

Det var helt op til midten af70'erne en 
grundsætning, at al reportage og referat 
skulle være objektiv, d.v.s. loyal over for 
begivenheden og det refererede. Eksem
pel: Hvis en person blev citeret, var idea
let, at han ville kunne samtykke i, at cita
tet var dækkende for det, han faktisk hav
de sagt. Journalistens egne meninger og 
holdninger måtte ikke afspejle sig heri, 
for det var jo ikke dem, der var interes
sante for læseren, seeren eller lytteren. l 
hvert fald måtte det markeres klart, hvad 
der var hvad. 

Princippet om, at nyhedsformidlingen 
skal være objektiv, er naturligvis helt cen
tralt i et folkestyre. Vælgerne skulle jo 
gerne have mulighed for at beslutte sig ud 
fra, hvad der faktisk er sket,Jaktisk er sagt 
ogfaklisk er gjort, og ikke ud fra, hvad en 
tilfældigjournalist mener. 

Også ved selve udvælgelsen af, hvilket 
stof der skulle bringes, stod publikums 
behov i forgrunden. Afgørende for, hvad 
der blev anset for viderebringelsesvær
digt, var nemlig - groft sagt - følgende: 
I) Er det nyt, 2) vil folk finde det væsent
ligt, og 3) er det interessant for dem? 

Værdierne skrider 
I midten af ?O'erne skete der imidlertid 

noget. Ungdomsoprørerne, de såkaldte 
68'ere, var nu så småt ved at markere sig 
på arbejdsmarkedet med deres rod i ven
streorienterede grupper, ideologier og 
partier. Og de søgte i stor stil netop jobs, 
hvor man har indflydelse på andre - her
under i medierne. 

Denne nye type journalister hentede 
deres inspiration hos marxistiske presse
ideologer, hvis grundtanke var, at pressen 
i det "kapitalistiske" samfund tjener til at 
opretholde magthavernes positioner. Den 
marxistiske (som dog i reglen blot kaldtes 
"socialistiske") journalist kunne derfor 
ikke arbejde efter den "borgerlige" pres
ses traditionelle recept. Han måtte tværti
mod prøve at få "proletariatet" (læserne, 
seerne og lytterne) til at forstå, at det bli 
ver udnyttet og "fremmedgjort", og til at 
re-agere over for "udbytterne,·. 

Den marxistiske journalistiks mål er 
således ikke at sikre en objektiv nyheds
formidling men derimod at inspirere til 
en samfundsforandring. Som Lenin sam
menfatter pressens opgave: Kollektiv 
propaganda, kollektiv agitation og kollek-

DR-TV's Hage-korstog 

tiv organisation. EJier sagt på jævnt 
dansk: For marxisterne er pressen et red
skab til påvirkning af den offentlige me
ning og et middel til at få offentligheden 
til at virke for en samfundsomvæltning. 
En marxistisk journalists mål er således 
ikke neutralt at forelægge vælgerne fakta, 
som de så selv kan tage stilling til. I vir
keligheden skal vælgerne slet ikke tænke 
selv men blot godskrive sig de (socialisti
ske) sandheder, de får præsenteret. Se om 
den marxistiske presseopfattelses grund
lag f.eks. J. Herbert Altschull "Agents of 
Power", 1984, s. 85 ff. 

Sådan blev t ingene naturligvis ikke 
serveret for den danske offentlighed. 
Tværtimod blev den nye form for journa
listik kaldt "kritisk". Mærk positivordet -
og den heri indbyggede forudsætning om, 
at al anden journalistik er ukritisk. 

For at gøre den "kritiske" journalistik 
stueren startede journalisterne bag den 
med at omdefinere, hvad objektivitet 
overhovedet er - på samme måde som 
samme kredse senere har søgt at give or
det "racisme" et nyt indhold, der passer 
dem bedre. Med basis i vidtløftige filoso
fiske overvejelser over, at det jo alligevel 

.:$' .;::. 
~% 

I sine forsøg på at sværte OOF har DR ikke været sart i valget af midler. Da en dommer i Gen
tofte frikendte Jens Sejersen for nazi-beskyldninger mod OOF, proklameredes det i et langt ind
slag i en TVA-nyhedsudsendelse 22/t 1992, indledt og afsluttet med billeder afnyhcdsoplæseren 
på baggrund af det hedengangne tyske nazi-flag - skønt DDF i sine rækker som bekendt har ad
skillige gamle modstandsfolk fra kampen mod den tySk-nazistiske besættelsesmagt. Derimod 
glemte man at trække sine infamitcter tilbage, da Østre Landsret kendte beskyldningerne ube
grundede. 
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er umuligt at være helt objektiv, fremstil
lede de det således som journalistisk tilla
deligt, ja endog rigtigst, at forme reporta
gen og referatet efter, hvad der tjente 
"samfundet". På den måde blev metoder, 
som førhen ville være blevet betragtet 
som dårlig journalistik, fordi de virkede 
manipulatorisk, acceptable og efterhånd· 
en endog respektable. 

Og da nu "samfundsudviklingens" 
tarv ifølge den nye journalistiske mode 
måtte prioriteres over alt andet, spillede 
det heller ikke mere nogen afgørende rol
le, hvad læserne, lytterne og seerne selv 
interesserede sig for. Dette var jo nemlig 
ikke nødvendigvis "informativt" for dem 
(læs belærende). Journalisten skulle 
tværtimod først og fremmest udvælge sit 
stof efter, hvad "samfundetS" behov 
krævede. Det blev derfor lidt efter lidt le
gitimt at fravælge stof, som ikke rumme
de tilstrækkelige "informative" elementer 
- og omvendt at fremhæve det, som kun
ne tjene "samfundsudviklingen". 

Hvis en person med forkerte meninger 
sagde noget fornuftigt, kunne han altså nu 
ikke mere regne med at få det ud til of
fentligheden. For de "kritiske'' journali
ster havde en kedelig tilbøjelighed til kun 
at bringe sådanne dele af det, han havde 
sagt, som kunne få folk til at (mis)forstå 
ham på den måde, de selv ønskede. Til 
gengæld bragte de mængder af "histori
er", som var egnede til at illustrere det 
"kapitalistiske" samfunds utilstrækkelig
heder og den marxistiske (undskyld soci
ali~1iske) ideologis fortræffeligheder til 
udbedring af dem. 

For at få folk til at interessere sig for 
det, de på denne måde fik stukket ud, var 
det nødvendigt at fange deres opmærk
somhed. Som middel hertil anviser den 
"kritiske" journalistik især spil på føle!· 
serne - altså "emotionalisering" af stof
fet. Samtidig blev det god latin at præsen
tere tingene på samme let fatbarc måde 
som i folkeeventyrene med deres faste 
helte- og skurkeroller. Hulkehistorier, der 
illustrerede kampen mellem det "onde" 
og det "gode", så at selv den dummeste 
kunne fatte pointen, fik derfor gradvis 
mere og mere plads i medierne på bekost
ning af de neutrale reportager om facts. 
Og det blev i øvrigt også god tone at ind
bygge "budskabet" endog i underhold
ningsprogrammer o.l. 

Efterhånden som årene gik, ændredes 
således målestokken for journalistisk 
kvalitet. Nu var det afgørendeforudbred
te dele af journaliststanden ikke mere, om 
der var bragt nogle facts frem i lyset, som 
interesserede folk. Nej, det afgørende var 
snarere, om 0 historien" fremmede den 
rigtige "udvikling". På den måde blev den 
neutrale rapportør, journalisten, til vor 
tids på en gang både undersøgende, an
klagende og dømmende magt - altså en 
slags opinionsdannelsens inkvisitions~ 
dommer. 

Denne tragiske forandring er beskre
vet af et førstehåndsvidne, nemlig Dan 
Larsen, tidligere afdelingsforstander på 
Journalisthøjskolen (og en af de få, der 
ikke bøjede sig for trykket fra venstre) i to 
kronikker i Jyllands Posten 18. og 19. ja
nuar 1994. 

Historien om præsten, 
hvis meninger skaber religionskrig 

Den 21/6 1993 rapporterer JyllandsPosten om jugoslaviske flygtningesindflyt· 
ning i et jysk asylcenter, som kort tid forinden v•r søgt afbrændt af ukendte perso
ner. I sammenhæng hermed omtales et menighedsmøde i den nærliggende præste
gård. 

Præstens foredrag drejede sig, fortælles det, om det splittede Danmark, hvor fjen 
derne myldrer ind over grænserne, når kongen viser svaghed. Præsten stempler li
gesom sin bror Søren Krarup og andre fra Den Danske Forening udlændingeloven 
somfortænkt og virkelighedsjjern, skriver reporteren. Samtidig berettes om en af de 
indflyttede flygtninges vanskeligheder ved at vende hjem på grund afreligionskon• 
flikterne. Skylden for problemerne ligger hos "nationalistpartierne", som gjorde 
religionen til et problem, siger flygtningen. 

Præsten kan ikke begribe, hvorfor mødet skal refereres sammen med omtalen af 
den borgerkrig, der har drevet asylcenterets beboere til flugt. Hun klager derfor sin 
nød til Pressenævnet og vedlægger foredragsmanuskriptet. Dette viser, at Jyl
landsPostens citater er revet ud af sammenhængen. Læserne har fået bibragt det ind
tryk, at menighedsmødet er en nationalistisk manifestation. Men det er i virkelighe
den et vanligt sommermøde med et foredrng, som behandler en helt anden pro
blemstilling. 

Pressenævnet mener imidlertid ikke, at omtalen i samme artikel af klagerens fo
redrag og af flygtningelejren og valget af citater fra foredraget er i strid med god 
presseskik, for de beror jo blot på journalistiske "vurderinger". 

Hvornår får JyllandsPostcns læsere at vide, at borgerkrige ikke skabes af møder 
som det i præstegården? 
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"Kritisk" journalistik= nazimetoder 
Pudsigt nok er 68'erne i øvrigt ikke de 

eneste, der har taget forbillede i den 
marxistiske opfattelse af pressens rolle i 
samfundet. Nazisterne gjorde det også. 
Deres progandaminister, Goebbels, udtal
te f.eks.: "Medens borgerlige organer la
der sig nøje med at formidle mere eller 
mindre tendens/øse i11/orma1ioner, har 
den nationalsocialistiske presse demdo
ver en meget større og mere afgørende 
opgave. Den drager politiske konsekven
ser af informationerne, den overlader ik
ke til læseren at danne sig disse efter egen 
smag." (Refereret efter Elin Fredsted 
m.n ., "Fascistisk Ideologi og Propagan
da", s. 204). Tankevækkende er det også 
at læse hans udtalelse: "Ikke alle nyheder 
må offentliggøres. De, der kontrollerer 
nyhederne, må bestræbe sigjor. at enhver 
nyhed tjener et bestemt formdl." ("Goeb
bels Dagbøger", dansk udgaves. 242). 

Denne kendsgerning negligeres natur
ligvis fuldstændig afde "kritiske" journa
lister, som i dag forpester vor presse. 

Bagmændene og vandbærerne 
Den nye journalistik trængte som sagt 

frem sammen med 68'erne. Disse kom 
efterhånden til aldeles at dominere jour
nalistuddannelsen. Ved prøvevalg på 
Journalisthøjskolen op gennem ?O'erne 
og 80'ernc viste det sig således, at ca. 2/3 
af de studerende lå til venstre for Social
demokratiet. En undersøgelse af fænome
net er refereret af skolens tidligere rektor 
Arne Ejbye-Ernst i "Pressens Årbog" i 
1981-82 s. 189 ff. Således vel placeret i 
mediernes fødelinier gled venstrefløjen 
efterhånden massivt ind på redaktioner· 
ne. Med årene kom den her til at domine
re opfattelsen af, hvad man som journalist 
burde mene. Den, der ikke ville spille 
med efter de nye noder, fik det fra nu af 
ikke nemt. I pagt med udviklingen satte 
venstrefløjen sig i øvrigt også i 1980 på 
formandsstolen i Journalistforbundet, li
gesom næsten alle lærerstillinger på Jour
nalisthøjskolen efterhånden blev beklædt 
af personer med de rigtige meninger. 
Gamle venstrefløjsfolk er nu også så småt 
begyndt at besætte de ledende redaktio
nelle stillinger. 

Ideologerne og inspiratorerne bag det 
hele var imidlertid i første række et galle
ri af venstreorienterede finske pressefor
skere. Bagved anes også KGB's under
støttende hånd. Det nu opløste Sovjet 
opererede således i alle de vestlige lande 
for at mørne informationsapparaterne og 
igennem disse modne offentligheden for 
en samfundsomvæltning. KGB havde et 
utal af mennesker beskæftiget hermed -
det blev kaldt "aktive forholdsregler" (ak
tivnyye meropriyatia - se herom Ole Has
selbalch, "Den offentlige Mening", 1990, 
s. 5 I fl). Disse ud fra sovjetiske sam
fundsforhold privilegerede - og ofte også 
højt begavede - folk understøttede og gø
dede alt, hvad der tjente til at nedslide det 



borgerlige/socialdemokratiske samfund. 
Herunder brugte de selvsagt enhver "nyt
tig idiot" (uafvidende medløber), der 
kunne gavne sagen. Det skred i traditio
nelle værdinormer, ungdomsoprøret 
bragte inden for rækkevidde med dets 
tendens til sværmerier og stillin!,>tagen ud 
fra teoretiserende, helt urealistiske 
præmisser, var "gefundenes fressen" for 
disse professionelle undergravere af de 
vestlige samfund. Og det samme var den 
"kritiske" journalistik. 

I Danmark opbyggedes i øvrigt en de
taljeret strategi for denne nye journalistik. 
Den blev formuleret af en gruppe elever 
og lærere på Journalisthøjskolen i midten 
af70'erne. Deltagere i gruppen var bl.a. 
de fra sidste nummer af Danskeren vel
kendte uheldige helte - nu journalister 
ved EkstraBladet Kurt Simonsen og Nicis 
Westberg. 

Og ved Danmarks Radio udarbejdedes 
en (naturl igvis rent intern) rapport om, 
hvordan den nye journalistik skulle sættes 
i værk. 

Medens bladene falder ... 
Gamle 68'ere sidder således i dag 

overalt på centrale poster i medieverde
nen. De ældes og håret falder af dem - og 
"verdensrevolutionen" glider længere og 
længere bort. Men uden at komme over
ens med dem er det svært for nye kræfter 
at komme frem på redaktionerne. Også vi 
andre kan overhovedet kun fil dem i tale, 
hvis vi respekterer deres tankeskabeloner. 
Uden brug af disse er kun de færreste 
journalist-68'ere i stand til at producere 
noget som helst. De er så at sige invalide
ret af den gift, de selv har udlagt, og bur
de i virkeligheden sættes på ført idspensi
on. 

Men de vil formentlig overleve på de
res velbetalte poster t il den normale pen
sionsalder. I mange år endnu vil vi altså 
nok opleve dem gnidrende pudse hinan
dens g lorier og gnække fornøjet, når en af 
dem har held til at lave et godt nummer. 

..• er humbugjournalistikken født 
Problemet for dem er dog selvsagt, at 

efter sammenbruddet i Øst er deres gamle 
mål så tilpas umulige at realisere, at de er 
vanskelige at bruge al for megen tid på. 
Det er jo også pinligt at tale alt for højt 
om, hvad det egentlig var, man ville. 

Tilbage står derfor i hovedsagen blot 
selve forvridningens kunst som tør rutine. 

Og så kan 68'emes journalistiske 
frontkæmpere med hentehåret og deres 
lærlinge naturligvis dyrke enkeltsager, 
hvor det lader sig gøre at opnå orgasme 
ved at demonstrere moralsk fortræffelig
hed uden at skulle ulejlige sig med at tæn
ke alt for meget. Som f.eks. "multictnise
ringen" af Danmark ogjagten på en hånd
fuld skøre nynazister, der fremstilles, som 
var de en kæmpemæssig og truende hær. 

På den mMe blev nutidens humbug
journalistik skabt. En ufolkelig og i sin 

rod dybt antidemokratisk journalistik, do
mineret af problemformuleringer, der 
overhovedet ikke afapcjler virkeligheden, 
og af letkøbt, formynderisk konkluderen 
på offentlighedens vegne. Men desværre 
også en journalistik, der i aller højeste 
grad præger medierne. 

- Og oplagstallene rnsler ned der, hvor 
humbugjournalisterne har placeret sig 
mest massivt. 

Hvordan kan det blive ved? 
Men hvordan kan de uden større pro

blemer blive ved med at levere deres 
humbug som sund åndelig føde? Hvad 
ville der f.eks. ske, hvis tilsvarende be
drag fandt sted inden for pengeverdenen 
eller ved salg af forbrugsgoder i butikker
ne? 

I pengeforhold ville tanken naturligvis 
falde på at anmelde svindleren til politiet. 
Og i forbrugerforhold ville forbrugerom
budsmanden omgående rykke ud. 

Snyder avisen, radio eller TV, er der 
imidlertid intet at stille op. Pressenævnet 
anfægter ikke løgnens metode (se f.eks. 

Danskeren nr. I 1994, s. 6). Langt mindre 
anfægter nævnet de elegantere manipula
toriske fif. Men der er ingen andre steder 
at gå hen. Læseren, lytteren og seeren må 
bøje nakken - og det samme må som re
gel presseofferet. 

For at sætte sig op imod humbugjour
nalistikkens tyranni er det samme som at 
invitere til problemer. Den opsætsige vil 
som regel blive søgt fremstillet som et 
skadedyr, det er yderst farli1,>1 for andre at 
komme i berøring med. En sådan behand
ling kan de færreste tåle - og politikere 
aller mindst. Derfor er der kun få, der rej
ser hovedet. KGB kaldte det for øvrigt 
"neutralisering", når en besværl ig person 
på den måde blev sat ud i kulden. 

Tabubelægningens kunst 
Og så virker en sådan humbug-journa

listisk kampagne mod en enkeltperson el-
ler en organisation naturligvis i sig selv 
stærkt svalende på andres lyst til at gøre 
vrøvl. Den, der ved sit eget bedste, vil 
tværtimod se sin fordel i at "tage afstand" lllii... 
fra kampagneofferet. Herved demonstre- ,.. 

Pressenævnet: 

Ulovlige sigtelser 
berettiger ikke til genmæle 

30/9 1993 bringer Politi kens leder under overskriften: "Svær boycot. Kampen 
mod det yderste højre", en omtale af nogle småpartier. Det hedder bl.a.: "Det er ik
ke noget køm selskab. Del handler om partier som Stop Indvandringen, National
parliet Danmark. Partiet De Nationale og Dansk Centerparti. De står for uhyggeli
ge poliliske synspunkter. Og et dyb1 forkasteligt menneskesyn, der har rod i racisti
ske holdninger." 

Lederen kommer.dagen efter, at Politiken under overskriften "Sprækker i fælles 
front mod racister" havde bragt en lang artikel om, at Centerpartiet (sammen med 
de nævnte andre partier) har "racismen som udgangspunkt jor deres opstden •·, og 3 
uger efter en meget omtalt TV-udsendelse med fremstillinger af visse nazistiske 
smågrupper, bl.a. "De Nationale". Centerpartiets ledelse, som aldrig har set sit par
tiprogr.im refereret i Politiken på en sådan måde, at læserne kan vurdere det, føler 
sig selvsagt pikeret . 

Centerpartiet udarbejder derfor et læserindlæg om partiets politik. Da Politiken 
nægter at trykke det, klager partiet til Pressenævnet for at ra det trykt som genmæ
le efter medieansvarslovens regler. 

Pressenævnet fastslår imidlertid at: "Lederens placering af Dansk Center Parti i 
det poliliske spektrum er udtryk ji>r Poli1ikens vurdering. Pli den baggrund tiltræder 
Pressenævnet. at Poli1iken /rar meddelt afslag pd genmæle." 

Politiken placerer udtrykkeligt Centerpartiet som et parti med et menneskesyn, 
der har "rod i racistiske holdninger". En beskyldning for racisme rettet mod perso
ner eller organisationer, der ikke hylder den biologiske racisme, udgør efter fast 
retspraksis en strafbar og erstatningsberettigende sigtelse. 

Men ifølge Pressenævnet er Centerpartiet, i hvis program der ikke er det fjerne
ste belæg for at beskylde partiet for racisme, altså afskåret fra genmæle allerede af 
den grund, at injurien mod partiet blot er udtryk for en "vurderi ng". 

Hvordan skal Politikens læsere nu fil at vide, at deres opfattelse af Centerpartiet 
bygger på en løgn? 

Ved t ilsvarende sværtningsaktioner landet over - styret af kræfter fra den ekstre
me venstrefløj - neutraliseredes partiets muligheder for at gøre sig gældende ved 
kommunalvalget. 

Partiet er nyt og har ikke - som Den Danske Forening - kræfter og penge til at 
rense sig ved domstolene. 
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rer han jo sin gode vilje og vinder derved 
goodwill hos mediemagthaverne. 

På den måde kan disse efterhånden rn 
alle til at løbe rundt og være bange for de
res egne skygger og hinanden. 

Derfor er det f.eks. overhovedet ikke 
muligt at rejse de centrale spørgsmål om 
indvandringen, uden at blive fremstillet 
som "ekstremt højreorienteret" og det, 
der er værre. Men det er som regel uden 
mening at svare igen. For svaret vurderes 
sjældent at have "nyhedsværdi", hvorfor 
det ingen gennemslagskraft har i medier
ne. - Og så har humbug-journalisterne jo 
da for øvrigt også for længst gjort det til 
en uimodsigelig kendsgerning, at enhver 
opposition mod masseindvandringen er 
højreekstremisme. 

Derfor fjoller de såkaldt ansvarlige po
litikere rundt og ter ikke tage fat om de 
åbenlyse problemer på indvandringsom
rådet - som de for øvrigt vel også har 

svært ved overhovedet at se gennem hum
bug-journalistikkens filter. 

Offentligheden da? 
Ja, de fleste har vel en uklar fornem

melse af, at noget er galt. Men hvordan 
skulle et almindeligt, retsindigt menneske 
kunne I! sig selv til at begribe, hvor groft 
der misinformeres? 

Som Hitler, den marxistiske presseide
ologis lærling og altså humbug-journali
sternes åndsbroder, ræsonnerede: " ... en 
løgn bliver troet mere.Jo større den er, da 
folkets brede lag ... , pd grund af deres pri
mitive enfoldighed snarere falder som of
fer for en stor end for en lille løgn, da de 
nok selv lyver i det smd, men ville skam
me sig ved alt for store løgne. De kan slet 
ikke få en sådan usandhed ind i deres ho
veder og vil heller ikke hos andre tro på 
muligheden af den uhyre frækhed ved en 
sådan Jordreje/se af sandheden, ja, selv 
mlr de oplyses derom, vil de længe tvivle 

Dokumentation: 
Der findes et omfattende materiale til 

belysning af den ''kritiske" journalistiks 
metode - men det er ikke altid let for of
fentligheden at finde. Den gruppe af 
lærere og elever ved Journalisthøjskolen, 
som i midten af ?O'erne udformede strn• 
tegien for fremme af en samfundsforan
dring gennem de danske medier, nedfæl
dede imidlertid deres overvejelser og an
befalinger i et skri ft , der fik titlen "Ikke et 
ord om ytringsfrihed". Det er på sin plads 
at gengive karakteristiske uddrag herfra. 

Det fremgår af skriftet, at samfunds
ændringen skal skabes gennem behændig 
dokumentation og "perspektivering" af 
stoffet. 

Hvad det førstnævnte angår, gælder 
det om, "at Journalistens analytiske øje 
sldr ned på hverdagsplanet ogfremdrager 
eksempler pd, hvordan den kapitalistiske 
samfunds-struktur griber ind og bestem
mer hverdagslivet. Journalistikken skal 
være helt konkret og altså ikke bestå af 
lange analyser eller af agitation, slagord 
og paroler. Meningen er, at Journolisten 
ud fra en socialistisk (læs marxistisk, 
red.) grundholdning gennem sine artikler 
helt konkret dokumenterer de centrale 
menneske-fjendske og fornuftsstridige si
der af det kapitalistiske samfund. Det, 
journalisten altså gør, er med andre ord 
at levere dokumentation for. at kapitalis
men som samfunds-system bør bekæm
pes." 

"Perspektiveringens" funktion går vi
dere, idet den, som det siges, skal være 
ha.ndlingsorienteret: 

"Det vil sige, at Journalistikkens kcn
krete indhold skal være formuleret sådan, 
at den muliggør en erkendelse af. at for
holdene i samfundet er skabt af menne
sker, og derfor også kan ændres gennem 
organiseret menneskelig handling. 
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Denne Journalistiske form kan nah,r
ligvis i første række tage sigte på de 
grundlæggende træk ved det kapitalisti• 
ske samfund, eller måske rellere på op
hævelsen af disse grundlæggende træk. 
det vil sige udbytningen, lønarbejder. ar
bejdsdelingen, vare- og markedstyrannier 
osv. Men den kan også tage fat på de me
re underordnede modsætningsforhold, 
hvor der ligger et antikapitalistisk per
spekliv, For eksempel kampen mod Jorrin· 
gede daginstitutioner. kampen mod mil
jøforureningen, kampen mod monopoli
seringen af detailhandelen, kampen mod 
giflen i madvarerne, osv. 

Perspektiveringen kan i hovedtrække
ne antage to former: den ene består i at 
give eksempler på handlinger, der viser. 
at det rent fak!isk er muligt for folk på 
egen hdnd - det vil sige uden om de etab
lerede organisationer - at organisere sig 
for at realisere krav, der rummer hvad 
man kan kalde system-overskridende be
hov. 

Den anden form bestdr i at antyde, 
hvordan sådan noget kunne gøres i for
bindelse med forhold, hvor det endnu ikke 
er sket. Perspektiveringsfunktionen er 
altså ikke blot 'handlings-orienteret '.for
di den beskæftiger sig med grupper, der 
handler anti-kapitalistisk, den er tillige 
'handlings-anvisende', fordi den åbner 
op for konkrete handlings-muligheder på 
områder, hvor der endnu ikke har fundet 
handling sted. 

Foruden at anvise konkrete handlings
muligheder har perspekliveringen i 
øvrigt en sideordnet junktion. ~d at be
handle, det vil sige omtale, citere og der
med indirek!e 'reklamere' for grupper, 
som fører en eller anden anti-kapitalistisk 
kamp, kan perspektiveringen samtidig 
være, hvad man kunne kalde en 'legitime-

og vakle og tage en eller anden undskyld
ning for gode varer. Derfor vil der også 
altid blive noget tilbage afse/v den fræk
keste løgn". "Folker ser altid i et hensyns
løst angreb på en modstander beviset for. 
at angriberen har ret, og det opfa11er af
holdelse fra at tilintetgøre den anden som 
tvivl om egen ret, ja, som tegn på uret", 
"En hvilken som helst løgn, som gentages 
hyppigt, vil efterhdnden blive troet." (Re
fereret efter Jan Andersson og Mats Fur
bcrg, "Sprog og Påvirkning", 1974, s. 26 
og Z. A. B. Zeman "Nazi Propaganda", 
1973, s. 34). 

Virkeligheden er undertiden så fanta
stisk, at den overgår fantasien. 

Men prøv engang at læse din avis, lyt 
til din radio og se dit TV med ægte kriti
ske øjne og ører- og se, hvordan man lir
ker og dirker med dig! 

0.H 

rings-hjælp' over for de mennesker, der 
er involveret i kampen. Med legitime
rings-hjælp mener vi groft sagt, at en me
die-mæssig opbakning omkring disse ak
tiviteter kan være medvirkende til, at de 
menneske,; der deltager,Jøler sig opmun
tret til at fortsætte, føler, ar deres kamp 
har en mening. Sagen er jo nemlig den, at 
når man normalt citerer personer i blade
ne, er det fordi deres meninger eller op
lysninger anses for vigtige. Almindelige 
mennesker - det vil sige dem uden for de 
traditionelle samfunds-centre- citeres af. 
drig, simpelt hen fordi deres meninger ik
ke anses for vigtige. Det at give positiv 
omtale af 'menige' menneskers handlin
ger og meninger er altså samtidig at til
lægge dem betydning. 

Ser man de to Junk/ioner under eet, 
kan man ogsd sige, at journalistens rolle 
er igangsætlerens. Eller katalysatorens. 
Han eller hun fremmer via journalistik
kens kcnkrete indhold opbygningen af en 
kritisk bevidsthed hos læseren. 

Ideelt set, vil en socialistisk journali
stik vise, at alle dele af samfundslivet 
hænger sammen og i sidste ende er be
stemt af samfunds-systemets grund
læggende. undertrykkende natur. 

Efter vores opfattelse kan Journalisten 
nd længst, inden for det, vi har kaldt 'do
kumentations-fimktionen '. For at opfylde 
denne funktion vil journalisten oftest bli
ve nødt til at arbejde inden for genrer som 
reportager, baggrunds-artikler, features 
o.l. Det kan han eller hun gøre uden nød
vendigvis at bryde rammerne for den Ira· 
ditionelle, borgerlige journalistik. 

Lad os vende tilbage til et eksempel, vi 
tidligere har nævnt i dette afsnit: statens 



Sådan saboteres et politisk listeforbund 
- der kunne have givet mandater 

N Frederiksberg forsøger en lokalliste under navnet "Stop Indvandringen" i 
1993 for anden gang at komme i kommunalbestyrelsen. Tilslutningen blandt væl
gerne er øgende, og listen har nu oven i købet arrangeret et listeforbund med Frem
skridtspartiet og Centerpartiet. 

Det drejer sig om at fl listeforbundet sprængt. 
Fremskridtspartiet kontaktes af en journalist fra EkstraBladet. Samtalens detaljer 

er glemt. Men Fremskridtspartiets repræsentant står efter samtalen tilbage med den 
opfattelse, at Ekst raBladet "har noget" på Stop Indvandringens spidskandidat, Ellen 
Reimert. Der er bl.a. afslørende fotos, og hun er i virkeligheden nazist. I Frem
skridtspartiets folketingsgruppe bliver der uro. Fremskridtspartiets lokalfolk far be· 
sked på at bryde samarbejdet - en trussel om eksklusion fra partiet, hvis de ikke 
makker ret, hæ11ger i luften. Sagen skal ikke opklares nærmere, for så vil Frem
skridtspartiet ikke komme til at stå godt. EkstraBladet bringer en udtalelse fra en 
fremskridtsmand, der lægger luft til Ellen Reimert. Han har i virkeligheden ikke 
sagt det, han citeres for. Men det er lige meget. Det hjælper til at holde Fremskridts
partiet klar af skærene. 

Centerpartiets repræsentant fir også et indtryk af, at hvis samarbejdet ikke af
brydes, vil Centerpartiet blive svinet til. Gennem andre journalister får Centerparti
et at vide, at en hetz-kampagne er på vej, som man kan blive revet med i. Partiet fllr 
at vide fra disse journalister, at Ellen Reimert er straffet for vold (hvilket er opspind). 
Der er også kompromitterende fotografier afhende (sådanne eksisterer ikke). 

9/9 kører EkstraBladet en artikel om valgforbundssamarbejdet. Alle interv iewe
de fra de andre partier har travlt med at lægge afstand til Ellen Reimert. 15/9 har 
Fremskridtspartiet tilsyneladende betalt tilstrækkelige "beskyttelsespenge" i form 
af afstandtagen- Ekstra Bladet bringer en artikel om, at listesamarbejdet er droppet. 
Fremskridtspartiet undgår hetz, men opnår heller ikke den mandatfordel, et samar
bejde kunne have givet. 

"Stop Indvandringens" stemmetal stiger - men ikke nok til, at partiet for egen 
kraft kan komme i kommunalbestyrelsen. 

nedskæringer på daginstitutionerne. 
Her vil det typiske være, at journali

sten finder en eller flere familier, som pd 
forskellig måde er blevet ramt af 
nedskæringerne. For eksempel ved at den 
hjemmegående husmor er blevet afskåret 
fra at tage et job, hun ellers var blevet lo
vetJordi jamilien ikke kunnefd børnene i 
vuggestue eller børnehave. 

I reportage- og interviewform kan 
journalisten beskrive familiens ulykkelige 
situation og i den forbindelse ogsd poin
tere den åbenlyse sammenhæng mellem 
statens politik og familiernes dagligliv. 
Det er ikke sd vanskeligt at få igennem et 
redaklionssekretariat. Journalisten be
høver - bør - ikke direkte skrive, at det er 
de dumme svin til politikeres asociale po
litik, der har bragt familien i fedtefadet. 
Sammenhængen vil være tydelig nok end
da, selv om den er indbygget i artiklen." 

Endvidere hedder det i skriftet, at det 
er "karakteristisk for den socialistiske 
(husk at læse marxistiske, red.) journa
list, at han eller hun ned-prioriterer det 
traditionelle, borgerlige nyhedsbegreb. 
Socialisten må nødvendigvis mene, at ny
hedsbegrebet, som det forvaltes i den bor
gerlige presse, er udtryk for en fejlagtig 
opfa11else af, hvad der er væsentligt at in
formere borgerne - og specielt arbejder
ne - om. Den socialistiske journalist må 
derfor undlade at lægge vægt på de tradi-

tionelle nyheder inden for de forskellige 
stofområder." 

Strategigruppen mente at se mulighe· 
der for at infiltrere og udnytte den "bor
gerl ige" presse indefra - især formid· 
dagspressen: 

"Grunden er i al sin simpel/red, at 
grænserne for den acceptable borgerlige 
journalistik kan jlyues - eller reuere: 
gøres jlyde11de. Vi mener. det er vigtigt at 
holde øje med, at der netop i disse år -
ironisk nok i den borgerlige presse, eget 
og mest succesrige t1jkom, formiddags
pressen - er tydelige tL,g11 på, at de tradi
tionelle 11ormer for journalistik er under 
nedbrydning. 

Formiddagspressen - først og frem
mest Ekstra Bladet - har radikalt frigjort 
sig fra de traditionelle forpligtelser til 
'objektivitet', '11eutralitet'. 'upartiskhed · 
o.l., en frigørelse. der pd fl1 dr gjorde b/a. 
det til landets swrste dagblad. På samme 
måde har formiddagspressen gjort op 
med den stivnede opdeling af Journali
stisk arbejde i nøje afgrænsede genrer. 
Referat, reportage, kommentar. anmeldel
se og feature kan uden vanskeligheder 
findes i et og samme Journalistiske pro
dukt i Ekstra Bladet. Endelig har formid
dagspressen sagt farvel til den ·seriøse ' 
journalistik, der i næsten bogstaveligfor· 
stand er stavnsbundet til det officielle po
litiske og kulturelle liv - ti/ de 'samfunds-

problemer ', den politiske og kulturelle 
elite finder det for godt at sæ11e på dags
ordenen. Hvad man end vil mene om den 
måde, det bliver gjort på, sd har formid
dagspressen fimdet et helt nyt speklrum af 
journalistisk relevante emner: fra sex 
over sociale aggressioner hos folk pd 
gulvet' til de lyssky kulisser bag politiker
nes og pampernes offentlige illusions
numre. 

Denne nedbrydnings-proces af de tra
ditionelle normer for journalistik kan sO· 
cialtstisk orienterede journalister være 
med til at fremme - vel at mærke. samti
dig med at de forsøger at kanalisere den 
ind i socialistiske baner. Formmæssigt 
kan frigørelsen fra de stivnede journali
stiske genrer åbne muligheder for at gøre 
det journalistiske arbejde mere analyse
rende. forklarende, sammenhængs-ska
bende - altsamme11 noget. en socialistisk 
journalistik ikke kan være foruden, men 
som den traditionelle borgerlige journali
stik med sine strenge genre-krav gør del 
vanskeligt at praktisere. Tilsvarende kan 
en socialistisk orienteret journalistik og
så indholdsmæssigt hente inspiration i 
den ''gule" formiddagspresses bn1d med 
de gængse normer - først og fremmest 
derved, at den socialistisk orienterede 
Journalistik lærer at tage udgangspunkt i 
det konkrete, sociale liv. som det leves og 
opleves af de mennesker, journalistikken 
er henvendt til. Socialistiskejournalister 
må lære. al abstrakte og generelle sand
heder om det kapitalistiske samfund kun 
er interessante, journalistisk set. hvis de 
kan udledes af konkrete historier. Og de 
må lære. at sensations-pressens eksi
stens-gnmdlag- undertrykte seksuelle og 
sociale behov - langtfra er et banalt fak
hm1. men et forhold, der bør tages alvor
ligt, brnges som udgangspunkJ ogsd for 
en socialistisk Journalistik og sættes i 
samfundsmæssigt perspek1iv. 

Ndr vi mener, at der i alt dette findes 
en farbar vej for socialistisk indstillede 
journalister pd de borgerlige aviser, så 
skyldes det. at det jo er oplag/ for enhver 
- selv.for de mest bornerte afde borgerli
ge chefredaktører - at formiddags-pres
sens aggressive. partiske og meget virke• 
ligheds-nære journalistik sælger langt 
bedre end den hæderlige, påpasselige. 
stuerene og såkaldt objektive provins
journalistik. De ølwnomiske moJiver til at 
'give los' skulle altså ikke være så van
skelige at mane frem i chefredaktionens 
kontorer - og måske slet ikke i disse år. 
hvor sh·iflen på væggen skriver "blad
død". Derimod er der bdde politiske og 
ideologiske grunde, som taler imod, at 
man i den traditio11elle borgerlige dags
presse skulle sige farvel til en hel æra af 
saglig.forsvarlig og sober journalistik for 
at give sig kommercialismen i vold. Der
for vil opgøret ikke blive tlbent erklæret 
og udbasuneret i utvetydige vendinger fra ~ 
chefredaktionerne - men sæ11e igennem 
trægt, næsten umæ,*eligt. 
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Og offeret for denne udvikling bliver 
altså den traditionelle borgerlige journa
listik, som vi har forsøgt at give en fore
stilling om i denne bog. Det er derfor 
nødvendigt, at socialistisk indstillede 
journalister lige som gør sig rede lil i de
res journalistik at 'udnytte ' de samme 
kræfter og behov, som den gennem-kom
mercialiserede presse lever af. 1i/ et soci
alistisk formål. I sidste ende for at de
monstrere. at det kapitalistiske samfrmd 
med dets tilbagevendende kriser ikke er i 
stand til at tilfredsstille de grundlæggen
de menneskelige behov for socialt liv." 

To af de medvirkende i "strategigrup
pen" på Journalisthøjskolen var Kurt Si
monsen og Niels Westberg, som altså har 
placeret sig på EkstraBladet, hvor de net
op forudså særlige operationsmuligheder. 
Bortset fra de to lærere, der var med i 
gruppen, nemlig Frands Mortensen (lek
tor ved Århus Universitet) og Erik Nor
dahl Svendsen (amanuensis ved Journa
listhøjskolen) er skriftets forfattere i 
øvrigt følgende (med placeri ng angivet 
ifølge håndbogen "Danske Journalister", 
1990): Eigil Andersen (Danmarks Radio, 
DR), Ulla Bechsgaard (DR), Lars Hørby 

(EkstraBladet), Klaus Laursen (DR), Lars 
Schelde (DR), Jens-Erik Sinnbeck (Midt
jyllands Avis) og Jens Stubkjær (DR). 

En omkalfatring af sandhedskravet gik 
som sagt også i gang i Danmarks Radio. 
Den tog udgangspunkt i en analyse, som 
blev lavet til formålet, men som karakteri
stisk nok aldrig blev offentliggjort (hvil
ket dog ikke har hindret DDF i at få fat i 
den). Den hedder "Objektivitet - virke
lighed - beskrivelse - formidling", og er 
fra 1978. Deltagerne i arbejdet var en in
ternordisk gruppe bestående af: Gunnar 
Noren, Pertti Hemånus, Olga Linnc, Dan 
Lundberg, Erik Nordahl Svendsen og 
Kjeld Veirup. 

I analysen siges bl.a. følgende: "Det 
afgørende er. at .... (formålene med virke
lighedsbeskrivelsen, red.) kan være mere 
eller mindre rimelige eller legitime i for
hold til stoffet og modtagerne. Et formåls 
rimelighed eller legitimitet afhænger af 
værdien af de konsekvenser som fe/ger. 
hvis formålet realiseres. Hvis konsekven
serne af en realisering af et formål vurde
res højere, end hvis formdiet ikke realise
res, er formdiet legitimt. Ellers ikke . ... 
der findes ... visse forskelle mellem viden-

skab ogjournalistik, forskelle som gør, at 
vi i alle tilfælde ikke rent mekanisk kan 
ove,føre ideer om videnskabelig objekti
vitet til at gælde journalistisk virksom
hed. Den i denne sammenhæng måske 
vigtigste forskel er, at Journalistikken er 
eller bør være i særlig grad modtagerori
e,11ere1. Journalistens fornemste opgave 
er at hjælpe modtageren til at orientere 
sig i sin tilværelse". Progrnmvirksomhe· 
den i radio og fjernsyn skal have som mål 
at formidle "et realistisk syn på tilværel
sen" hedder det herefter. 

DR-journalisten skal altså "hjælpe" 
modtageren til at orientere sig, og fremme 
et "realistisk" syn på tilværelsen. Der er 
således ikke tale om at lade modtageren 
selv drage sine konklusioner ud fra denne 
verdens begivenheder, beskrevet så ob
jektivt, som journalisten nu kan. Nej, 
modtageren skal "hjælpes" til at drage de 
rigtige konklusioner. Bemærk også, at 
DR-journalisten skal fremme de "rimeli
ge" og "legitime" formål. Del lyder jo 
smukt. Men afgørelsen af, hvad der er "ri
meligt" og "legitimt" træffes af DR - ik
ke af seerne og lyllcrne. 

"Marxismen er god nok" 
"Fornylig hørte jeg en munter dame 

blive interviewet af en lige så munter 
kvindelig journalist i Danmarks Radio. 
Anledningen var en ny opsætning af et 
teaterstykke af Benolt Brecht. "Marxis
men er god nok", kvidrede damen, ''den 
blev blot forvaltet forkert". 

Det var de to lystige koner helt enige 
om. Hvad angår marxismen, så de beg
ge lyst på fremtiden. Hvis den muntre 
dame havde sagt: "Nazismen var god 
nok, den blev blot forvaltet forkert". Så 
ville hun formodentlig have fået ørerne 
i maskinen. Og det ville have været 
ganske velfortjent. Men det burde vel 
gælde i begge tilfælde. Nej - ikke i 
Danmarks Radio. Der er marxismen al
tid god nok, den blev blot forvaltet for
kert. 

Denne grundindstilling er i virkelig
heden symptomatisk for stort set al in
formation, der udsendes i TV og radio. 
Det gælder også, hvad angår det syge 
ekko, der klinger fra Odense. 

"Marxismen er god nok". Det kunne 
stå som et slogan for de elektroniske 
massemediers virksomhed i Danmark. 

Men det er ikke uden betydning, ef
tersom vi lever under et mediestyret de
mokrati. Mediestyre i modsætning til 

folkestyre. Mediestyret må jo nødven
digvis udvikle sig på bekostning af fol
kestyret. Man kan ikke have begge dele 
på samme tid. 

Det står skrevet i Grundloven, at den 
lovgivende magt er hos folketinget og 
den udøvende magt hos regeringen. In
gen over og ingen ved siden af. Men 
selvom det sjældent nævnes og aldrig 
diskuteres offentligt, så er det en åben 
lys kendsgerning, at den reelle magt i 
samfundet i løbet af de sidste tyve år 
ganske gelinde er gledet over til de 
særligt udvalgte indenfor de elektroni
ske massemedier. 

Ytringsfriheden er blevet monopoli
seret og gjort til et privilegium for de få. 
På tværs af grundlovens bestemmelser 
har magten skiftet bopæl. De personer 
eller kliker, som hersker over TV og ra
dio, har gjort sig til de egentlige magt
havere. 

Hvad der hen over kaffekopper og 
guldbajere aftales i Radiohusets og 
Gyngemosens kantiner, det vil i regelen 
vise sig at være mere virkningsfuldt 
end hvad der besluttes i Folketinget. 

En lov vedtaget i Folketinget kan 
omgøres. Hvilket jævnligt sker. Det 
kaldes - hovsaløsninger. Men hvad der 

bliver aftalt henover kaffekopper og 
guldbajere, det er ulige vanskeligere at 
ændre. 

Medierne kan vælte en minister. 
Gøre en politiker til en færdig mand. 
Skade et helt parti. Og omvendt kan 
medierne favorisere en middelmådig
hed, der forfægter "de rigtige menin
ger", som for øjeblikket behager jour
nalisterne. 

Når venstrefløjens stormtropper ved 
nattetide tænder bål i gaderne, raserer 
bankerne og kaster med brosten og 
jernspyd, så er det politiet, der efterføl
gende sættes under anklage i medierne. 

Hverken politikerne, politiet eller 
nogen andre lovlige myndigheder synes 
at kunne stille noget op, når mediernes 
inkvisitionsdomstol retter søgelyset 
imod dem. Herrefolket er usårligt. 

Beslutter medieherskerne, at de vil 
rejse en sag, skabe en stemning, starte 
en kampagne, så bliver mange politike
re derfor omgående slappe i knæene og 
særdeles lydhøre. 

Undertiden kan man få det indtryk, 
at mediepaverne holder folketingsmed
lemmer som andre holder travheste. 

Sådan fungerer det perfekte medie
styrede demokrati." 

Uddrag af Jens Jackie Jensens anikeJ "Marx.ismen under anklage" i Tidehverv nr. 1. januar 1994. 
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TV's groteske brug af kilder 
Mange vil huske, hvordan TV2s Fakto

eren i september I 993 bragte en sensatio
nel udsendelse "De skjulte Bånd" om vor 
hjemlige håndfuld nynazisters aktiviteter, 
hvori ifølge udsendelsen foruden afsyn
gelse af vemodige sange og demonstrativ 
støvletrampen også indgik indbrudstyveri 
og voldelige overfald. I kølvandet heraf 
lodsede udsendelsen Søren Krarup og 
Den Danske Forening ind. Det hele byg
gede på materiale fra den - efter udsen
delsen - landskendte Frede Farmand. 

En politiundersøgelse har nu konklu
deret, at der ikke var eet sandt ord i de 
sensationelle oplysninger om konkrete 
forbrydelser, som programmet diskede op 
med. Man skulle derfor tro, at faktoer
chef Erik Stephenson og medarbejderen 
Henning Møller havde røde ører. For ikke 
at tale om de dagbladsjournalister, som i 
et par uger derefter rystede deres respek
tive forsider med beundrende reportager 
om de Farmand'ske såkaldte afsløringer. 

Men se til, om man har set bare et en
kelt rødt øre i den anledning - endsige en 
undskyldning til de forulempede. Medde· 
lelscn om, at politiet ikke havde fundet en 
stump kød på sagen blev kun bragt som 
en godt skjult notits i Jyllands-Posten. 
TV2 og de øvrige redaktioner fortav alde
les, at hele kampagnen var opspind. 

Nu kan enhver journalist selvfølgelig 
blive bondefanget af en plattenslager. 
Men faktisk burde ørerne på TV2 have 
antaget purpurskær allerede før politiun
dersøgelsen, for redaktionens fremgangs
måde i forbindelse med "De skjulte bånd" 
vil gå over i pressehistorien som et 
skræmmende skoleeksempel på næsten 
alt det, en redaktion aldrig må gøre - og
så bortset fra politiets senere afsløring. 

Og jeg taler her som tidligere man
geårig dagblads-journalist. 

Det er ikke det, at TV2 har anvendt en 
rendestens-kilde som Frede Farmand til 
sine afsløringer af en lille flok danske 
nazister. Det er en journalists klare ret -
sommetider hans pligt. Ingen spørger ef
ter hans kilders sandhedsværdi, men kun 
efter det færdige produkts sandhedsvær
di. Kilderne kan for så vidt være af en 
hvilken som 'helst an; dem holder journa
listen normalt (men ikke nødvendigvis) 
skjult. Offentligheden forventer jo, at 
journalisten selv har kontrolleret dem. 

Det er alene ham og hans redaktion, 
der redaktionelt står inde for, at den fær-

dige reponagc er sandfærdig - ikke kil 
den. Det svarer i princippet til politiets 
brug af politistikkere, f.eks. fra forbry
dermiljøet. 

Men TV2's Faktocr-redaktion gjorde 
noget ganske andet i "De skjulte Bånd". 
Her har journalisterne nemlig promoveret 
kilden frem i selve programmet - og bag
efter gemt sig bagved kilden. 

TV-2 stillede sig groft sagt til rådighed 
som møgspreder - eller skal vi sige: 
båndværksted - for en kilde, der uden 
journalistisk kontrol, og bevisligt usand
færdigt, f.eks. antydede, at Søren Krarup 
via Den Danske Forening skulle have 
stået i forbindelse med nazister - samt be
skyldte ham for at have videregivet navne 
på folk, som han havde lovet anonymitet. 

Altsammcn frit opfundet. 

1 Jyllands-Posten forsvarede Faktoer
medarbejderen Henning Møller sin egen 
og TV-2's handlemåde i relation til Søren 
Krarup med, at det var blevet denne "til
budt" at medvirke i programmet, men at 
han havde sagt nej. Han havde altså haft 
chancen! - Henning Møller har derimod 
ikke afvist, at hans programs oplysninger 
er usande. Hans selvforsvar er grotesk. At 
en sognepræst siger nej til at medvirke 
aktivt i et tv-program om noget, som kal
des "højrefløjen" - og som præsten ikke 
selv mener at tilhøre - det kan dog aldrig 
blive journalistens alibi for i programmet 
at udbasunere usandfærdigheder om 
præstens på,1åede "højrefløjs"-aktivitet -
uden at have ringet den angrebne op og 
kontrolleret påstandene. 

Hvis jeg f.eks. siger nej til at medvirke 
i et program om misbrug af mindreårige -

Jbf1lict: [11geu .si•~. ntod nazis\1:t 
~fiAL" r:tler . to rntme4:ers efterfw$~ , . · 

l011ttkortstatere. at cl.er ikk~ er beviser ro~·~:~f!i 
;.;na1'1lgiwie nazisters ind.blanding I vo}d •1;~,,. 
; :.JJke ·d:ab. Sikkerheds;lfcielingen pa Foli:,; · 
~?-~ben:1avn genoptog cftcrforslmingen c•ftr«,i 
~i~l~ ~ TV .2 om d<1nske1uJzist~;Jv!~n dtri t:!11 , .. , -ti gar,Jden resu1t:it-•.i"et ktimtn.~lrnsptii,,r 

.;•~;';i''l'ci3.o~..::1 N> "' tt ;, 
-1,,ltr ~ • ""~~en. · . .. '~"e ""'b .. ,, 1· ,i • -·~~,.,; ~:>-i'~ ~\ \'•a Si\l<;,e IJ!g"CO. o/JI' e/tCI fv••/ ~,.-
''- ll\~,A- , , 1 $"'"'''",er-,,,, "-.,- ~ ... '" ,nter'Atk,na 11: "''"'"' ·=~ '7.>'""'1~r f " 'TJ)Ø''~""· 

'"'"'•,,., <It, ~t d~t var foroindeJs.t9 ,,,;;, s· 
. Og hvilken ~~ ~v,~, knn,.\,nali l'IS:t/~l<t,!t ~u,{J'1) 

kilde er det så? - ~"V~ , 
En gammel lønnet ~ 
og aktiv nazi-medar
bejder, som har måttet ind
rømme at have lavet nazistisk 
video-produktion for Thies Christof
fersen. En professionel meddeler, der le· 
ver af sladder og rygter - her bilagt falsk 
dokumentation. 

Den journalist, der ikke benytter oplys
ninger fra Frede Fannand med den aller
yderste grundighed og forsigtighed, bur
de finde sig en anden profession. 

Og de injurierede, som normalt ikke 
ville ofre to ord offentligt på en type som 
Frede Farmand, skulle så selv have ulej
lighed med at påvise, at historierne er 
grebet ud af luften. - TV-2 ragede det 
nemlig ikke. 

Jyllands-Posten 
IO. november 1993 

måske fordi jeg ikke synes, jeg har noget 
fornuftigt at sige om emnet - skulle det så 
give tv-journali~1en ret til at udpege mig 
for alt folket som børnelokker - endog 
uden at have undersøgt om det passer? -
Skulle journalisten bagefter kunne und
skylde sig med, at jeg havde jo haft chan
cen for at tilbagevise påstanden? 

Så måtte man for en sikkerheds skyld 
være med i samtlige tv-programmer. 

Journalist Henning Møllers selvforsvar 
forudsætter det synspunkt, at hans egen 
reportage blot er et interesse-slagsmål 
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med ham selv som en slags neutral 
"kampdommer", der ikke har noget selv
stændigt ansvar for, om programmet er 
sandfærdigt. - ingen seriøs redaktion vil 
acceptere det synspunkt. 

Stillet over for kritik af et program, 
som alene han og Fok.toer-redaktionen er 
ansvarlige for, gemmer han sig således 
bag kilden. 

Og som sagt: hvilken kilde! 
En kilde, med hvem man end ikke kan 

diskutere offentligt. At Farmand står i 
mudder til halsen, giver ham et dobbelt 
forspring: - Han har intet at miste, så han 
kan sige hvad som helst. Og han behøver 
kun at klaske lidt med armene, så sprøjter 
mudderet på de omkringstående. 

Rødvin i muddergrøften 

Og for sådan en harTV-2-journalisterne 
ageret mikrofonholdere. Hos ham har de 
deponeret deres troværdighed. Og bagef
ter, da jorden brændte under Faktoer-ehef 
Erik Stephensen, hentede Ole Stephensen 
hr. Farmand ind i Elevatoeren og hyldede 
ham som sandhedens frygtløse ridder. 

Man er vel brødre. 

TV-2 Eleva]ren Jod naturligvis ikke chancen gå fra sig ri/ at præsentere en ny kJo-.,n i medieteltet. 
Her ser vi Frede over de fyldte rødvinsglas slå til mod DDF's /adles "tankegods" med nazister
ne efter Boleues begavede spørgsmål "om DDF er lige så farlig som nazisteme." 

Jesper Langballe 

Teori og virkelighed 
Lov om Radio- og Fjernsynsvirksomhed, § 7, stk. 1: 

"Danmarks Radio er en sel vstændig offentlig institution, der er forpligtet over 
for hele befolkningen til at sprede radio- og fjernsynsprogrammer omfattende ny
hedsformidling, oplysning, underholdning og kunst. Der skal ved programlægnin
gen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytri ngsfriheden. Der 
skal ved programudbudet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved in
formationsform idlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.'' 

"Massemedierne ... har en afgøren
de indflydelse på vores menings- og 
holdningsdannelse. Ergo må public
stationerne mobiliseres i kampen mod 
fremmed-angst." 

DR~ blad DrAben. 
29.januar 1993. 

Danmarks Radios personaleblad der ikke laves om på. "Danskeren" 
"-. \ skaber uorden , klikens sparsom-

"Dråben " I 0. december 199 3: llll ~ f ~\ w."• me men velordnede tankegange. 
• • • • • 0 , I rG~'t;. ,i•· "'~{'I<•· "Danskerens" oplysninger er 

T,I Joumahsterne på Rad1oav1sen indløber c. Pl. ·'I ·~ ,, , <"'"\, •" u\< {o<•· \ derfor ikke "informative" for 
der tusmder af skrifter, som de omsorgs- il,_ \I\ .;,t" t.t. f>~" <"$~~" o•""'• lytterne og seerne og udgør pr. 
fuldt pløjer igennem for at se, ~t" oe ,,.;s,e ;;0;0•'''\I, \r> .a.-e 

O 0
,,e,s• ~- definition "ækel tilsmudsning 

om de ikke deri skulle kunne . e,el\ \o< e et?\ \\\\"os~ e< \'(It et ..,,,o "'. af mennesker uden dansk 
finde en god historie. Ven li- f>'~t,• -"110,e -..0~,; '?~\'o<' . •"' ,e<>t~f.«, •\ ... i a\ "'"' herkomst". 
ge mennesker har nu fundet 'I:-' V~,\. "'°"eo -,o<'" 10,e"'"Vi et e>t••~J•"'"°"" . \\. Vi er på "Danskerens" 
på at stikke "Dansk~ren" ind i •'•" .._,,,e<' l<'I . '"oe\\O\~ "'eo\~\lo{((I (o< ,so""' 'v pe<· redaktion glade og opløf-
bunken. Det kunne JO være... ••\\\•· ••"o'"\."o"'oe' •'' ~~ oe\ e< ~,oo"'l"''· \ tede over den hædersbe-

Mcn den slags læser frem- "' •\\ (ø<''0 "°'"f,e< "'006•" ':;,,,. .,1.1 •'· •\.,, ,.,_.,6<,';{,\\•\,,,;,,o~ visning, vi har fllet hos 
trædende medarbejdere på rad i- t;;'i-,6•~':.\ercl'\,-.. '!>•<'<;0,,.,f> (~~et "o~~e •"'~ ol\ lll'" de fremtrædende DR-
oavisen ikke! Nej, ush, fy - de vil oc' "°"'~oe" °" "0e !<~ .,0.,. ':'°' •'"' •?"eøs• medarbejdere. 
end ikke have det mden for døre- r.c:!,Y.;'., "'~"1:.;;,,u',<>""\,'I.•' '~""' $\ For åndsprodukters kvalitet måles nu 
nc Deres ansigtsudtryk fortrækker (>..I :~1'o•~1.-y; "'' engang bedst på intensiteten af gnomernes 
sig som hos en gammel tante, hvis et' 00\\<' hylen. 
kat har tisset på lysedugen. 1°' Og så bekræfter de fremtrædende DR-medarbejderes hold-

For her kender DR-kliken jo så ud- ningjo da for øvrigt også på det nydeligste det, vi skriver i det-
mærket facit i forvejen. Og det skal te nummer om tilstandene i DR. 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
Harry Vinter har talt med Kaj Vi/ladsen, medlem af kommunalbestyrelsen i Struer for listen 
Holger Danske. 

Harry Vinter: Først et lidt forsinket til
lykke med din indvælgelse i kommunalbe
styrelsen i Struer for et halvt år siden. 

Kaj Villadscn: Tak skal du ha'. 

H. V.: Hvad er Ha/ger Danske? 

K.Y.: Det hele startede med, at jeg ikke 
kunne tå mit barn i børnehave. Jeg fandt 
ud af, at indvandrernes børn altid kom 
foran i køen. Det førte til, at jeg skrev en 
række kritiske læserbreve til kommunal
bestyrelsen, som jeg ald rig fik svar på. Så 
skrev jeg et personligt brev til byråds· 
medlemmerne og forlangte svar på be
stemte spørgsmål vedrørende Struer 
Kommunes forhold til flygtninge og ind
vandrere. Det svarede de heller ikke på, 
men til sidst følte de sig så presset, at de 
besluttede at lave en høring, hvor folk 
kunne stille spørgsmål til de politiske par
tier. 

Der blev dækket op med kaffe og brød 
til ca. 30 mennesker, men der kom 500. 
Byrådet fik udpeget en dirigent, der for
sø&>te at undgå, at jeg fik ordet. Men det 
sørgede jeg for at få alligevel, og jeg fik 
rejst en række kritiske spørgsmål. 95 pct. 
af forsamlingen stillede spørgsmål af 
samme slags som jeg. Men vi fik ingen 
rigtige svar. Politikerne snakkede uden
om. 

En række mennesker opfordrede mig 
så til at starte et eller andet, og jeg fik en 
række adresser. Den 8/9 93 holdt vi møde 
og stiftede Holger Danske. 

Vi besluttede at stille op ti I byrådsval
get og valgte 6 kandidater ti l byrådet og 4 
til amtsrådet. 

Først ville de gamle partier udelukke 
os fra vælgermøderne. "Det er også lige 
meget", sagde jeg, "jeg tror også, vi får 
mere ud af. at I nægter os at komme med. 
men en ting kan I være sikre på: jeg stiller 
op, om det så skal være nede mellem t il
hørerne." 

Det tyggede de så lidt på - hvorefter vi 
blev inviteret med. 

Det viste sig, at det var det, vi talte om, 
folk var interesserede i på møderne. Efter 
3 møder blev de gamle partier så enige 
om, at nu skulle vi ties ihjel. De ville ikke 
diskutere flygtninge og indvandrere. Det 
førte til, at folk blev ved med at stille 
spørgsmål til mig. 

Kaj Vi/lodsen 

Ved valget blev jeg så valgt ind i byrå
det. Ved amtsr.idsvalget fik vi flere stem
mer end b:lde CO og Kristel igt Folkepar
ti . Selv i byer, hvor vi overhovedet ingen 
kampagne havde ført, fik vi mange stem
mer. Men det var ikke nok til et mandat. 

H. V.: Har du beskæftiget dig med poli
tik/ør? 

K.Y.: Ja, da jeg var yngre, var jeg aktiv 
kommunist, og jeg -sad i bestyrelsen for 
min fagforening - jeg er murer. Det var 
egentlig fagforeningsarbejdet, der inter
esserede mig mest. Det var der, jeg men
te, man skulle lægge sine kræfter. Jeg har 
også gået med i Vietnam-demonstrationer 
og meget andet, som jeg godt ville kunne 
fortryde med tilbagevirkende kraft. 

H. V.: I en række kommuner var der op
stillet lister mod indvandringen, som ikke 
opndede valg. Hvad er din forklaring på, 
at det lykkedes i Struer? 

K.Y.: Der er en række forhold i Struer, 
som gør, at folk kan se, hvor det bærer 
hen. Nogle af de første tamiler, som kom 
til Danmark, blev indlogeret udenfor 
Struer. Efterhånden er de sivet ind i Stru
er. Jeg vil tro, der er omkring 450 tamiler 
i Struer. Det er svært at finde frem til det 
rigtige tal. Efterhånden som de får dansk 
statsborgerskab, så tager man IO ekstra 
tamiler ind og påstår, at der stadig kun er 
I 00. Sådan manipuleres der med talle
ne. 

Mange af tamilerne har været i politi
ets søgelys med forfalskning af pas og pa
pirer og med guldsmugling. De tamilske 
Tigre har deres hovedkvarter i Struer. Det 
er en torn i øjet på mange. 

Vi får at vide, at de ikke tår særbehand
ling. Men vi kan jo se, hvad biler de kører 
i, og hvordan de fører sig frem. Selv om 
de ingen arbejde har, besætter de de dyre
ste lej ligheder, som danskerne ikke har 
råd til at bo i. 

For et par år siden var der et dansk par, 
der blev ramt af sygdom og derfor gik ned 
i indtægt. Det endte med. at deres hus gik 
på tvangsauktion . Kvinden henvendte sig 
da med sit barn på kommunekontoret og 
spurgte, om man kunne skaffe hende en 
lejlighed. Det kunne man ikke. Det skete, 
samtidig med at 3 tamilske familier flyt
tede ind i et socialt boligselskab her i 
Struer. Kvinden fik den besked. at hun 
kunne rejse hjem til sine forældre, der bo
ede i Ringkøbing, og barnet, som var 3 år, 
kunne komme på børnehjem. 

Den slags husker folk. 

H. V.: Da du blev valgt, blev en SF'er fra 
Struer interviewet om sin mening om dlg. 
Hvad mener du egentlig om hende og hen
des parii. som optog Ole Sohn i partiet få 
md11eder efter, at han havde lykønsket 
mordere som Ceaucescu og Honecker? 

K.Y.: De må jo have nogle meninger, 
som de ikke vil skilte med offentligt, men 
som kommer til udtryk ved, at man tager 
en mand som Ole Sohn til sig. 

Gerda Hansen fra SF her i Struer er lidt 
speciel. Hun har været en af vore bedste 
støtter op til valget. Ved valgmøderne 
brugte hun halvdelen af sin taletid til at 
rakke ned på mig. Det havde ikke noget 
med fakta at gøre, men kørte efter recep
ten "Kaj Villadsen er et sort kapitel i 
Struers historie. Han skal ud, hvor han 
hører hjemme, helt ude i mørket. Villad
scn siger, han vil tage låget af debatten. 
Det har han ikke gjort, han har taget higet 
af den skraldespand, som han selv er 
kommet op af." 

H. V.: Ha. ha. Det er herligt! 

K. V.: Hun har sagt det så mange gange, 
at jeg kan det hele udenad. Og jeg sad og 
klappede i hænderne under bordet, hver .... 
gang hun gik igang. ,.. 
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Hun er en meget bestemt dame at se på 
og også meget kraftig. Hun ser ret så vred 
ud, når hun siger det. Hun er en type, man 
ikke kan diskutere med, hvis man ikke er 
lidt enig med hende. Hvis du er modstan
der, foragter hun dig. 

Formanden for SF, Egon Roesgaard, er 
folketingskandidat. Han har søgt kommu
nen om 100.000 kr. af kunstfonden til at Il 
den her "Svinehund" opstillet her i Bred
gade, hvor jeg bor, fordi de mennesker, der 
har stemt på Holger Danske, skal mindes 
om den indre svinehund, de har givet ud
tryk for ved at stemme på mig. 

H. V.: Den som prntten lugte kan ... 

K.V.: Det har jeg så forlangt ti l afstem· 
ning i byrådssalen, men det vil borgme
steren ikke. Jeg vil gerne have, at folk 
melder ud. Der g ik panik i SF, da de op
dagede, at jeg vil have sagen op i byrådet. 
De ville bare have den til kunstudvalget, 
som er et ikke-folkevalgt udv-Jlg, hvori 
der bl.a. sidder en SF'er. Jeg gik så til 
pressen og fortalte, at borgmesteren hav
de nægtet mig på et økonomiudvalgsmø
de at Il sagen behandlet i økonomiudval
get og i byrådet. Det, synes jeg, er ude
mokratisk. 

H. V.: Hvordan er tilværelsen som by
rådsmed/em? 

K. V.: I de fleste sager er den politiske 
uenighed ikke særlig stor. Om der skal 
bevilges en ekstra hjemmehjælper på ple
jehjemmet, er der som regel enighed om. 
Men så snart vi nænner os noget, der ved
rører flygtninge og indvandrere, er det 
som om, det hele begynder at d irre. 

Der er tradition for, at man går op i 
kommunens kantine efter byrådsmøderne 
og flr en bid mad og snakker om alt andet 
end politik. Og jeg bl iver behandlet på li
ge fod med alle de andre. 

Den eneste undtagelse er Gerda Han
sen. Hun viser hele tiden sin afsky overfor 
mig. 

H. V.: Har valget ændret dit liv? 

K. V.: Ja. for nært sagt hele døgnets 24 
timer drejer sig om politik. Der sker noget 
hele tiden. 

Det, at jeg er en lidt speciel person i by
rådet, som alle gerne vil overfalde, gør, at 
jeg er nødt t il a t sætte mig ekstra godt ind 
i sagerne, for at være sikker på ikke at la
ve fejl. Det går min tid med. 

H. V.: Er du medlem af Den Danske 
Forening? 

K.V.: Jeg er lige blevet det, fordi DDF 
kan hjælpe mig med mange nyttige oplys
ninger. 

H. V.: Jeg er stolt over, at du er blevet 
medlem hos os. Tak for samtalen. 
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Et hamskifte 
Dansk Flygtningehjælp klarer alle skær - ved hjælp af stats
kassen! 

I løbet af 1990 gennemførte Dansk 
Flygtningehjælp sin indsamling "Flygt
ning 90". 

Daværende informationschef og kam• 
pagneleder Finn Slumstrup udtalte, at 
man håbede at Il 60 mio. kr i kassen ved 
indsamlingen og at hele overskuddet ube
skåret gik til flygtninge i udlandet, for
trinsvis til de 15 mio. flygtninge i 3. ver
dens lande. 

Der kom imidlertid grus i indsamlings
mekanismen, da Danskeren ( 1990 nr. 5) 
og B.T. i efteråret 1990 i artikler om 
Dansk Flygtningehjælp afslørede, at 
mange millioner fra tidligere indsamlin
ger i strid med indsamlingslovens be· 
stemmeiser - og dermed ulovligt - var 
anvendt til betaling af Dansk Flygtninge
hjælps almindelige administrationsom
kostninger m.v. Det kunne næsten beteg
nes som en form for hj ælp til selvhjælp. 

Herover blev Finn Slumstrup så sur, at 
han anklagede B.T. for at "rejse en hørm 
af mistænkeliggørelse af Dansk Flygtnin
gehjælps arbejde." 

Men hvad blev så resultatet af "Flygt
ning 90''. Den indbragte ialt 20,4 mio. kr. 
Herfra gik udgifter i forbindelse med ind
samlingen: 6,4 mio. kr., så overskuddet -
som ubeskåret skulle gå til 3. verdens 
flygtninge - blev sølle 14 mio. kr. 

Pengene faldt dog på et tørt sted. Efter 
overførslen af overskuddet til Dansk 
Flygtningehjælps regnskab udgjorde 
saldoen pr. 31.12.1990 på "Kapitalkonto 
til rådighed for projekter m.v." 14,3 mio. 
kr. 

I 1991 beløb renterne af de indsamlede 
midler sig til 1,8 mio. kr. Til udenlandske 
projekter blev bevilget 2, 1 mio. kr., og til 
administrationsomkostninger m.v. blev 
anvendt 2,6 mio. kr. 

I 1992 androg renteindtægter 1,8 mio. 
kr. - som året før - og til udenlandske 
projekter blev bevilget 2,3 mio. kr., og til 
administrationsomkostninger m.v. blev 
anvendt 4 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælps regnskab for 
1992 blev godkendt af repræsentantska
bet 7. juni 1993 og er i øvrigt på mange 
måder et meget spændende regnskab. 
Regnskabsberetningen indledes med føl
gende ord: "1992 er det første regnskabs
år, hvor Dansk Flygtningehjælp over fi
nansloven har modtaget tilskud til opret· 

holdelse af sekretariatets funktioner, der 
tidligere har måttet betales af Dansk 
Flygtningehjælps egne midler, rentebeløb 
og specielle fondsbidrag. Sekretariatets 
bevilling er for 1992 på3 mio. kr., og er at 
betragte som frie midler." 

Det var jo lige netop dette Danskeren 
og B.T. afslørede i 1990, at mange af de 
hidtid indsamlede millioner var anvendt 
til Dansk Flygtningehjælps almindelige 
administrationsomkostninger m.v. 

Nu er afsløringen dokumenteret af 
Dansk Flygtningehjælp selv. 

Men når man husker på de mange flor
omvævede ord og de forfærdende billeder 
på tv-skærmen for at få befolkningen til 
at yde et bidrag til "flygtning 90", så 
hjælpen hurtigst muligt kunne komme 
frem til de mange millioner flygtninge i 3 . 
verdens land, så sidder man tilbage med 
en flov smag i munden, når man i slutnin
gen af årsberetningen for 1992 læser føl
gende: "Den samlede aktivitet i Dansk 
Flygtningehjælp i 1992 er gennemført 
med et samlet træk på "Kapitalkontoen til 
projektaktiviteter m.v." på kr. 552.000,-" 
(!!). Det er dårligt nok udgiften til en 
medarbejder, der arbejder med flygtnin
geprojekter i udlandet. Ifølge Berl. Tid. 
(24.2.92) modtog 58 ledende medarbej
dere i danske bistandsorganisationer løn
ninger omregnet til danske forhold sva
rende til mellem 850.000 kr. og 1,4 mio. 
kr. 

Med det indsamlingsklima der er i da
gens Danmark og med Dansk Flygininge
hjælps omdømme in mente, t ror jeg næp
pe der kommer flere "Flygtning"-i ndsam
linger. 

Det er nok heller ikke nødvendigt. idet 
danske skatteborgere nu også er tvangs
indlagte til at yde tilskud til Dansk Flygt
ningehjælp igennem bl.a. DANIDA. 

I 1991 ydede DANIDA, EU og FN 50 
mio. kr. i tilskud. I 1992 steg beløbet til 
89 mio. kr. Til sammenligning kan oply
ses, at tilskuddet i 1990 var på 6 mio. kr. 

Jeg ville gerne have gennemgået revisi
onsberetningerne til regnskaberne, men 
siden direktør Nils Foss blev formand, har 
det ikke været muligt at få udleveret revi
sionsberetningerne, selv om Dansk Flygt
ningehjælp for 98%'s vedkommende er 
finansieret af statskassen. 

Ib Hofmeister 
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