
 
Mediekommentar Information den 15. december 2006                                    

 

Jens Rohde – en efterskrift for dem der orker. 
Af Christian S. Nissen 

 

Der er sagt og skrevet meget i kølvandet på Jens Rohdes udsagn om Helle Thorning-Schmidt 

og det gule kort, han fik stukket i munden af TV2’s administrerende direktør. Men for dem, der 

orker, vil jeg koge endnu en suppe på benene. For jeg synes sagen rummer stof til et par ekstra 

refleksioner. 

 

Det er, for nu at begynde med hele affærens start, svært at se det opsigtsvækkende i Jens 

Rohdes udsagn i BT. I et retorisk formuleret spørgsmål pegede han på, at en mandlig kandidat 

med så kort en politisk karriere næppe ville have haft en chance i det socialdemokratiske 

formandsvalg. Stor ballade! Var det fordi Rohde udtalte sig om politik, eller fordi udsagnet af 

nogle blev anset for kønschauvinistisk? Det er jo langt fra første gang, kommentatorer – og 

kvindelige politikere for den sags skyld - har peget på, at yngre kvinder har en favorabel 

udgangsposition i det politiske liv.  

 

Også anklagen for at blande sig i politik virker lidt tynd. Har radiodirektør Rohde, der i parentes 

sagt stadig er medlem af folketinget, ikke lov til at udtale sig om politik? Siden hvornår er 

cheferne i landets mediehuse blevet belagt med en særlig restriktion, når det drejer sig om 

kommentarer til begivenheder og personer i det politiske liv? Tænk på hvor tit udmærkede folk 

som Engell, Seidenfaden og den hedengangne Mejer Carlsen i langt stærkere vendinger, end 

dem Rohde brugte, i radio og tv har givet deres besyv med om politikernes gøren og laden. Var 

Rohde også blevet overfaldet for sin kommentar, hvis den var kommet som en såkaldt ”analyse” 

i Deadline eller om det runde bord i Debatten på DR2 i en hidsig diskussion med de nævnte 

mediekolleger? 

 

Ja - men her er der jo tale om en radiodirektør fra det (endnu) offentligt ejede TV2, vil nogle 

sige. Så må der gælde særligt restriktive regler. Ja, hvis vi gerne vil have offentligt ejede 

medier, der opfører sig som lammebove, kantløse statstidender befolket med grå habitter og 

mundkurve. Og det er der jo nogle, der ønsker. Jeg vil hellere have redaktionelt uafhængige 

medier med rigtige, levende mennesker. Mon ikke den nye radiodirektørs affyringsrampe kan 

sende missilerne i alle politiske retninger. Hvad er så problemet? 
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Det var der sandt for dyden andre, der kunne se. Ind på scenen væltede fra hver sin side den 

socialdemokratiske Mogens Jensen og hans kolleger Per Clausen fra Enhedslisten. Begge lige 

tankeløse i deres iver for at få et ord med i koret. Den første med et fyringskrav, der ligger helt 

uden for det, et folketingsmedlem skal beskæftige sig med. Den anden trak Gud hjælpe mig 

ytringsfrihedens mantra op af tasken. Det kan og skal bruges til mange vigtige ting, men ikke til 

en naiv og verdensfjern påstand om, at det strider mod de borgerlige frihedsrettigheder, hvis 

topchefer (det være sig offentlige eller private) må affinde sig med visse begrænsninger i, hvad 

de udtaler sig om. 

 

Hurtigst på aftrækkeren var TV2’s direktør Per Michael Jensen med det overraskende gule kort. 

Det er den slags, man kun gør én gang, sagde han og lagde hermed et underskrevet 

fyringsbrev ned i skrivebordsskuffen til brug ved næstkommende lejlighed. En risikabel handling 

al den stund det ikke er ham selv, der bestemmer, hvornår brevet skal op af skuffen igen. Jens 

Rohde holder forhåbentlig ikke op med at blande sig i samfundsdebatten, og så er det 

mediemaskinen, der afgør hvornår det bliver til en sag. Det er svært forestille sig en mundlam 

Jens Rhode. Og manden der nægtede at bøje hovedet i andagt med en indremissionsk præst 

på prædikestolen i Christiansborg Slotskirke og som ikke ville følge statsministerens krav om at 

ministre skal afgive oplysninger om familiens private økonomi, vil næppe affinde sig med at 

skulle forelægge sine udtalelser til forhåndsgodkendelse hos TV2’s overdirektør. 

 

Denne sag og den seneste tids mange andre udsagn om, hvad man må og ikke må sige eller 

skrive mails om, hvis man f.eks. som minister er utilfreds med en radio- eller tv-udsendelse, er 

interessante. Vi er mange, der i sådanne spørgsmål er hurtige på aftrækkeren med skråsikre 

udsagn og skarpe fordømmelser. Men skraber man lidt i overfladen, er det let at komme i tvivl. 

Det bør det i hvert fald være, for der er tale om en kompliceret og farlig blanding af vigtige 

principper og pragmatisk sund fornuft. Begge dele kan tage overhånd. Ytringsfriheden og 

mediernes redaktionelle uafhængighed er afgørende principper. Men de kan, som vi også så 

det i forbindelse med Mohammed tegningerne, skamrides helt ud af proportioner, hvis man 

løsriver dem fra den konkrete samfundsmæssige sammenhæng. Omvendt kan disse principper 

ikke tåle mange skridt ud på pragmatismens sæbeglatte skråplan, før de helt mister deres kraft 

og betydning. 

 

I rådvildhed efterlyser vi klare regler, så vi har noget at rette os efter, eller slå hinanden i 

hovedet med. Men de findes ikke. Her hjælper kun et vågent øje, en åben debat og en god 

portion eftertanke. En gang imellem skal der skydes med skarpt, når principperne overtrædes. 

Men det bør ske med præcise riffelskud snarere end med spredehagl. Selv om det så er 

sværere at ramme.  


