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Den hemmelige krig fortsætter 
Af Christian S. Nissen 

 

”Hvis det ska’ kaldes fakta – så benægter A fakta”, sagde en nu for længst bortglemt 

venstremand, Søren Nielsen Kjær, under en hidsig debat i Folketinget i sidste halvdel af 1800-

tallet. Mon ikke det i disse dage ligger på tungen af ophavsmandens navnebror, den meget 

nuværende forsvarsminister, ved læsningen af den undersøgelsesrapport om ”Den hemmelige 

krig”, som blev offentliggjort forleden. 

For sådan plejer det at være, når der falder dom i en undersøgelse af mediernes dækning af 

kontroversielle sager, og det hvad enten dommen falder ud til den ene eller anden side. Den 

såkaldte ”Dr. Kelly sag”, hvor BBC i et radioprogram anklagede Blair regeringen for mod bedre 

vidende at ”up-sexe” det irakiske trusselsbillede, førte i sommeren 2003 til en 

dommerundersøgelse. Et halvt år senere afgav undersøgeren, Lord Hutton, en rapport, der 

frifandt regeringen og rettede en voldsom kritik mod BBC. Selvom der røg både en 

bestyrelsesformand og en generaldirektør i svinget, faldt sagen i offentligheden ud til BBC’s 

side og blev til et af sømmene i den kiste, der lukkede sig om Blair regeringens troværdighed i 

Irakkrigen. 

For et års tid siden offentliggjorde uafhængige medieforskere en undersøgelse af DR’s 

dækning af optakten til og udbruddet af samme Irak krig. Her faldt dommen ud til den anden 

side og tilbageviste de mange påstande i foråret 2003 om ensidighed. Men det fik ikke kritikerne 

til at trække anklagerne tilbage, endsige at undskylde. 

Af disse to eksempler og de mange andre undersøgelser, der i årenes løb er lavet om 

mediernes journalistiske integritet og professionalisme, kan vi lære, at de normalt ikke bilægger 

uenigheder om kontroversielle udsendelser. De nævnte to eksempler fra Irak krigen illustrerer 

hver sin forklaring. Den ene er, at undersøgelsesrapporternes saglige argumenter ikke kan 

skyde igennem og overdøve den grundholdning, vi som seere, lyttere, kommentatorer og 

politikere på forhånd har indtaget. 

Den anden forklaring er mere ligetil og brutal. Jeg tror, det i de impliceredes optik simpelt 

hen koster for meget at krybe til korset og indrømme, at de tog fejl. Jo mere, man har slået på 

de store trommer og forsvaret sig med det tunge artilleri, jo sværere er det at trække iland, selv 

om man inderst inde erkender, at der er grund til det. 

Derfor vil rapporten om ”Den hemmelige krig” ikke bilægge striden om udsendelsen. Og det 

er måske deri, dens største værdi kan vise sig at ligge. For både diskussionen om 

udsendelsens materielle indhold, dens journalistiske udformning og den måde, debatten om 
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den forløb på sidste vinter, er for vigtige til at blive fejet ind glemslen under tæppet. For det 

første underbygger undersøgelsesrapporten den del af Christoffer Guldbrandsens film, som 

rejser alvorlig tvivl om regeringens rettidige omhu med at holde Folketinget ordentligt orienteret 

om, hvordan Geneve konventionerne blev håndteret i Afghanistan. Hvis ikke regeringen af egen 

vilje vil få dette undersøgt i fuld åbenhed, og hvis ikke oppositionen kan få samlet stemmer nok 

til at gennemtvinge en undersøgelse, kan man have et lønligt – men måske naivt - håb om, at 

større dele af pressen vil tage de journalistiske graveredskaber frem. 

For det andet rejser rapporten en stribe vigtige spørgsmål, som bør give anledning til 

selvransagelse i den journalistiske profession. Det gælder ikke mindst rapportens centrale 

sentens og hele fundament: Det forhold, at man alene har vurderet om filmens dokumentation 

”… lever op til de standarder vedrørende korrekte oplysninger, der kan forventes i en 

dokumentarfilm af denne type – ikke om filmen har ret i sine påstande eller ej”. Selvom der er 

logisk konsistens i dette forbehold, så er det en meget subtil skelnen. Altså, alle filmens 

faktamæssige byggeklodser kan principielt være helt i orden, men sammenstillingen af dem og 

dens øvrige virkemidler kan ikke desto mindre give et fortegnet billede og føre frem til 

utilstrækkeligt underbyggede anklager. Det er jo ikke kun i Guldbrandsens film, der her er et 

diskutabelt punkt, som undersøgelsesgruppen burde have gjort mere ud af. Det er en 

problematik, vi desværre genfinder i alt for mange avisartikler og i radio- og tv-udsendelser, 

hvor ”vinklingen” løber af med journalisten og overdøver researchen. Hertil kommer det 

spørgsmål, som rapporten også berører: I hvor høj grad kan kravene til håndtering af fakta, 

vinkling og filmiske virkemidler i kritisk journalistik varieres efter genre? Legitimerer en mere 

kunstnerisk tilgang at kravene kan slækkes? Det vil ”ofrene” næppe stille sig tilfredse med. Bør 

vi brugere? 

Endelig for det tredje er det godt, at undersøgelsesgruppen også har taget hele spørgsmålet 

om ”spinnet” omkring filmen med. Her er der noget at tænke over i alle lejre. Folkene bag filmen 

bærer - med den voldsomme iscenesættelse op til premieren - selv en del af skylden for at 

debatten om filmen løb af sporet. Det gjorde det lettere for regeringens medietaktikere at føre 

krigen ind i fjendens lejr. Ikke mindst fordi en stor del af pressen gav frit løb. 

Så alt i alt må vi virkelig håbe, at det sidste ord i sagen ikke er sagt. Lad for Guds skyld den 

hjemlige krig fortsætte! 

 


