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Frikendelse af Irak-dækning – min bare!                                                                    
Af Christian S. Nissen 

 

For et par uger siden kunne Berlingske Tidende i en 6 spalters overskrift meddele, at TV-

Avisens og TV2 Nyhedernes Irak-dækning var blevet frikendt af medieforskere. De havde 

analyseret de to nyhedsudsendelser i sytten dage af Irak-krigen og set de mange indslag 

igennem fra krigens optakt og start og dens afslutning, stod der i avisen. Jeg går ud fra, at 

indslagene fra krigens afslutning ikke er forud producerede indslag, der som andre nekrologer 

ligger på lager og først skal vises, hvis krigsafslutningen skulle komme ganske uventet. Med 

”afslutning” tænkes der nok på nyhedsudsendelser fra de dage, hvor den kampklædte George 

W. erklærede ”mission completed!”. 

 

Men lad nu den slags drilleri ligge. I stedet er der grund til at være på vagt over for hele 

undersøgelsens grundlæggende idé og præmisserne bag den frifindende dom. DR’s 

nyhedsdirektør glæder sig i artiklen naturligvis over undersøgelsens overordnede konklusion. 

Men gad vide om de, der i foråret 2003 var så umanerligt kritiske mod TV Avisens dækning af 

Irak krisen, deler Lisbeth Knudsens glæde. Mon de erkender, at de dengang tog fejl og nu med 

tilfredshed kan konstatere, at seerne for tre år siden fik et rimeligt afbalanceret billede af 

konfliktens baggrund og forløb.  

 

Der er der god grund til at spørge om. Den aktuelle undersøgelse føjer sig til en lang række af 

tilsvarende forskningsprojekter, sat i værk for at fælde dom, når en public service station er 

blevet beskyldt for at være partisk i sin dækning af et kontroversielt samfundsemne. Men så vidt 

jeg ved, har resultatet af den slags undersøgelser aldrig, hvor videnskabeligt stringente de end 

er lavet, kunnet bilægge striden på en måde, så begge dens parter har accepteret resultatet 

som fair og dækkende.  

 

Og det er ikke så mærkeligt. De journalistiske idealer som fairness, upartiskhed, balanceret 

dækning osv. er ideale abstraktioner, som god journalistik altid bør søge at efterstræbe. Men 

spørgsmålet om en artikel i en avis og bladets dækning over en længere periode eller 17 dages 

tv-dækning af Irak-krigen er afbalanceret eller ej, kan ikke besvares ved at undersøge 

journalistens hjerne og hjerte med en ”holdningsskanner” eller ved at se isoleret på det 

journalistiske produkt, de enkelte artikler eller nyhedsindslag.  
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Den fældende eller frifindende dom afsiges et helt andet sted. Ude hos alle os, der læser, lytter 

og ser artikler og udsendelser. Det er den tolkning, vi hver især foretager, der er afgørende. Og 

vi har alle sammen vore individuelle tolkningsmæssige balancepunkter liggende forskellige sted 

på skalaen, bestemt af vore vidt forskellige værdier, holdninger og politisk ståsted. 

 

De af os, der betragter det, der skete i Irak i 2003 som en nødvendig og konsekvent opfølgning 

af FN’s resolutioner, der skulle gøre en ende på en brutal diktators regime, anser f.eks. 

udtrykkene ”intervention” og ”de allierede” som neutrale og afbalancerede betegnelser for de 

amerikanske, engelske og danske styrkers deltagelse. Anser vi i stedet begrundelserne om 

diktatur og masseødelæggelsesvåben som et røgslør for olieinteresser og hegemoni, vil vi 

mene, at ”angreb” og ”invationstropperne” er et mere neutralt og balanceret ordvalg. De selv 

samme billeder fra Abugrai opleves af de første som en beklagelig undtagelse, men af de sidste 

som en iboende konsekvens af nykolonialistisk herrefolksmentalitet. For de første er CNN 

rimelig neutral, de sidste vil snarere pege på The Independent’s (og Informations) Robert Fisk. 

 

Den holdningsmæssige kløft kan forskningen ikke bygge bro over ved at studere indslag og 

avisklip. Man kan i stedet spørge avislæserne og tv-seerne om deres vurdering af Irak-

dækningen. Det gjorde man i øvrigt i 2003, og det viste at de fleste seere anså DR’s dækning 

for rimeligt neutral med en tendens til det pro-amerikanske. 

 

Det er så tankevækkende, at Berlingske Tidendes (og flere andre mediers) omtale af 

forskerundersøgelsen giver plads for to forskellige tolkninger. I artiklen, hvis overskrift frikender 

DR’s dækning, gengives undersøgelsens resultat således i en faktaboks: ”65 procent af de 

undersøgte indslag om Irak-krigen fra TV-Avisen var afbalancerede, 23 procent opbakkede 

krigen, mens 12 procent var kritiske over for Irak-krigen.”  

 

Hvordan ville dommen så lyde med en anden fortolkning af de selv samme tal, som pegede på, 

at der efter forskernes vurdering var næsten dobbelt så mange ”krigsopbakkende” indslag som 

kritiske? Det er bare - et afbalancerende spørgsmål. 

 


