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Hvornår kan man lukke det blinde øje? 
Af Christian S. Nissen 

 

Under overskriften ”BBC’s miljødækning for enøjet for DR og TV2” fortalte en artikel i sidste 

uges Information, at man i BBC har truffet en redaktionel beslutning om, at man i dækningen af 

klimaforandringerne ikke længere vil se på, om den globale opvarmning og drivhuseffekten er et 

faktum eller ej, men i stedet belyse hvad der kan gøres ved problemet.  

 

Den slags redaktionel besserwissen falder ikke i god jord hos DR’s og TV2’s nyhedschefer. 

Lisbeth Knudsen afviser ikke en strategi på nogle områder, men mener at faste skabeloner kan 

give blindhed på det ene øje. TV2’s Michael Dyrby er mere fast i kødet. Den slags vil være 

ujournalistisk, siger han og tilføjer, at han som journalist forholder sig til de udtalelser, der 

kommer.  

 

Det manglede også bare. Hvordan skulle vi kunne have tillid til en alsidig nyhedsformidling, hvis 

redaktionerne sådan på forhånd sad og besluttede, hvad der var rigtigt og forkert. Vi har krav 

på, at få alle pro et contra argumenterne serveret, så vi selv kan danne os et billede og vores 

egen mening.  

 

Tænk hvis Berlingske Tidende sådan redaktionelt havde besluttet, at en yderligere vækst i den 

offentlige sektor var skadelig for landet og derfor vinklede sin dækning af socialdemokraternes 

finanslovsudspil derefter. Eller hvis vi blev i tvivl om Informations Irakdækning, fordi vi havde en 

fornemmelse af, at man i St. Kongensgade havde besluttet sig for at være nærmest imod 

krigen. Nej vel! Det kan enhver forstå. Det kan godt være, at de enkelte journalister har deres 

egen mening om tingene, men den må de gemme til lederskriverierne. De skal, som Dyrby 

siger, forholde sig til de udtalelser, der kommer og præsentere dem afbalanceret for os. Ja – de 

behøver måske ikke engang at forhold sig til noget som helst. Det kunne give os en lumsk 

mistanke om en bagved liggende redaktionel linie. Uha, uha! Derfor ser og hører vi så tit to 

eksperter, som sidder og skændes med studieværten som ordstyrer. 

 

Men inden vi falder helt til ro i tryg forvisning om, at den BBC’ske enøjethed vil blive holdt fra 

døren i dansk nyhedsjournalistik, er der måske grund til at tage en mistelten i ed. Hvad med 

dækningen af f.eks. rygningens kræftfremkaldende virkninger? Kan vi tage det som en fastslået 

kendsgerning og bruge spaltepladsen og sendeminutterne til at belyse og diskutere, hvad der 
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kan gøres ved problemet? Eller skal vi journalistisk ”forholde os til de udtalelser, der kommer” 

og blot prøve at dele sol og vind lige mellem en repræsentant for Kræftens Bekæmpelse og 

kommunikationsdirektøren fra Skandinavisk Tobak? 

 

Eller tag i disse Tycho Brahe dage astrologien. Der er mange, der fuldt og fast tror på, at deres 

livsforløb og skæbne er fastlagt af himmellegemernes indbyrdes position på deres 

fødselstidspunkt. Skal vi på dette område se stort på, at astrologien videnskabeligt set er det 

rene vås? Vil det være ujournalistisk, hvis en redaktion har den redaktionelle linie, at man 

lægger større vægt på astronomers udsagn end på udtalelser fra astrologer, ja – at man 

ligefrem bevidst negligere de overtroiske? 

 

Men det er måske for enkelt kun at se på sådanne eksempler fra naturvidenskaben. Så tag 

Holocaust. Den fængselsdømte Holocaust-fornægter David Irving er jo ikke den eneste, som 

hårdnakket prøver at så tvivl, om de mange millioner menneskers forsvinden i tyske 

koncentrationslejre. Hvilken dansk redaktionschef vil her forvente eller lige frem kræve af sine 

journalister, at de sandt for dyden skal forholde sig uhildet til fornægternes udtalelser? 

Redaktionschefen behøver næppe at udstikke redaktionelle retningslinier for dækningen af 

Holocaust. Journalisterne tør forhåbentlig interviewe en historiker om folkemordene under 

krigen uden at indhente afbalancerende udsagn fra en af de hårdnakkede fornægtere. 

 

Hvad er så forskellen mellem disse eksempler og en journalistisk dækning af den globale 

opvarmning? Er der en kvalitativ eller principiel forskel i den journalistiske vurdering mellem på 

den ene side tobakkens sundhedsskadelige virkning, astrologiens videnskabelige 

bæredygtighed og vores viden om kz-lejrene og på den anden side drivhuseffektens relation til 

opvarmningen af kloden? Næppe! Forskellen er snarere kvantitativ og historisk. Mens 

klimaspørgsmålet stadig er, eller indtil for nylig har været, stærkt omdiskuteret også i 

videnskabelige kredse, så er det mange år siden, at selv en nidkær journalist kunne opdrive 

seriøse forskere, der var i tvivl om de tre første eksempler.  

 

Der kommer i den slags kontroversielle stridsspørgsmål et tidspunkt, hvor vandene skilles. Et 

tidspunkt, hvor den enkelte journalist ikke længere behøver at føle sig kaldet til at dele sol og 

vind lige. Når det begynder at ske, er det måske ikke så tosset at træde to skridt tilbage fra den 

daglige dont, at kalde redaktionen sammen og lytte til, hvad videnskaben har at sige, og så 

vurdere om spørgsmålet er rykket over på den side af vandskellet, hvor det ikke længere er 

ujournalistisk eller enøjet at lade nogle udsagn veje tungere end andre. Det kan lige frem være 

troværdigt at lukke det blinde øje. 

 


