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Fredagskommentar
Kvalitetsjournalistikk er blitt mangelvare. En kjapp gjennomgang av NRKs dekning av
uroen i Tyrkia, for eksempel, gir all grunn til å rope varsku.

Journalistikk i tvitringens tid
F

orleden hadde jeg en lang
samtale med redaktøren i et
italiensk magasin, L’Europeo.
Han er bekymret. Magasinet
han har vært redaktør for i en
årrekke, skal legges ned. Ikke
fordi det ikke selger godt nok,
men fordi eierne har andre prioriteringer.

Eva-Kristin
Urestad
Pedersen
Eva-Kristin Urestad
Pedersen (f. 1981) er fra
Kristiansand, men bor
og jobber i Roma, Italia.
Hun har en mastergrad
i migrasjonshistorie og
har i flere år skrevet for
tidsskriftet Minerva.

Fredagsstafett
Jan Vincents
Johannessen
Eva-Kristin
Urestad
Pedersen

Nils Terje
Andersen

Eivind
Trædal

Mira Svartnes
Thorsen

sende økonomien, har landet
også skapt en sterk geopolitisk
stilling for seg selv, og har strittet av selvtillit i så måte. At ungdomsgenerasjonen skal være
tapt, har jeg derfor vanskelig
for å tro. De er vel snarere en
av de første tyrkiske generasjoner som ikke vil tvinges til migrasjon på grunn av harde kår i
hjemlandet.

L

’Europeo er ikke et hvilket
som helst blad. Det ble stiftet i 1945 og vokste i løpet av
kort tid til å bli en internasjonalt anerkjent publikasjon, viden kjent for sin kvalitet, både
i tekst og bilder. Flere av Italias
mest berømte journalister begynte karrieren her, blant annet Oriana Fallaci og fotografen
Oliviero Toscani, senere berømt
for sine kontroversielle Benetton-reklamer. Redaktørens er
bekymret, ikke bare fordi det
er slutt for l’Europeo, men fordi
den typen journalistikk som
bladet var en bastion for, grundig, kvalitetsbasert håndverk,
er i ferd med å forsvinne fra det
moderne mediebildet.
Fienden, slik han ser det, er
det han kaller den anarkiske
publiseringsmønsteret på nettet, der alle kan si hva man vil,
i frihetens navn, og kreve å bli
trodd, uten å gå mer til grunns
i problemene enn hva som kan
formidles i en tweet. Nå er de
fleste artiklene i l’Europeo heller lange affærer, opp i tredve sider flere ganger, og enhver som
har hatt slikt som geskjeft i en
mannsalder, kunne jo blitt fornærmet av å se «nyheter» formidlet i tekstmeldingsformat.
Jeg tror vel at nyere teknologi
også kan ha sine fordeler, men
det er vanskelig å ikke være enig
i at kvalitetsjournalistikk er blitt
mangelvare. En kjapp gjennomgang av NRKs dekning av uroen
i Tyrkia, for eksempel, gir all
grunn til å rope varsku.

J

eg klikket meg litt tilfeldig
inn på statskanalens hjemmeside for å se hva de har å si
om det som skjer i Istanbuls
parker og gater, og fant blant
annet det følgende direkte(!) sitat: «Bulent Arinc styrer Tyrkia
medan president Erdogan er på
utanldsreise. Han ber om unnskyldning til demonstrantane
som vvil behalde Gezi-parken
i Istanbul.» Sitatet er ikke bare
fullt av skrivefeil, det inneholder også to grove, faktiske
feil. Recep Tayyip Erdogan er
ikke president i Tyrkia, han er
statsminister. Han dro riktignok til Marokko, men overlot
ikke roret til sin underordnede,
visestatsministeren, men til
presidenten, Abdullah Gul, en

J

MANGELVARE: Artikkelforfatteren bruker eksempler fra NRKs nettsider,
hvor hun mener at kvalitetsjournalistikken er blitt en mangelvare. Bildet er fra
Taksim plassen i Istanbul, der demonstranter har vært samlet i flere dager, og
hvor politiet brutalt har slått ned på urolighetene. Foto: SCANPIX
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At informasjon
som er forenklet,
ufullstendig og
feilaktig, kan bli
prioritert over
grundig reportasjearbeid, er for
meg en gåte.
langt mer samlende figur enn
statsministeren selv, slik at han
kunne mekle.
Sitat to, samme artikkel:
«Uroa i Tyrkia har førebels ført
til to drepne, og fleire tusen arresterte. President Erdogan har
tidlegare bedt demonstrantane
om å roe seg ned, og at han har
«motteke beskjeden deira». Timar seinare reiste han ut av landet, som no opplever den verste
uroa i nyare tid.»
Ingen skrivefeil denne gangen, men jeg tror det er like
dårlig nynorsk som bokmål å si

at «Erdogan har bedt demonstrantene at han har mottatt beskjeden deres». Dårlig språk til
side, man forstår det jo om man
legger godviljen til (men kun
da); langt verre er det at man
karakteriserer et parkopprør
med to drepte som «den verste
uro i nyere tid» i et land som har
vært gjennom ikke mindre enn
tre militærkupp siden 1960, som
har levd med terrorisme i flere
tiår, og som var åsted for noen av
det forrige århundres desidert
verste massakrer!

E

t annet sted på siden finner
jeg en artikkel med overskriften «Tyrkias tapte ungdomsgenerasjon». Hm. Jeg har
det siste året skrevet høyt og
lavt om Sør-Europas tapte generasjoner, de horder av ungdommer som forlater Spania,
Portugal og Italia på leting etter arbeid. Snodig at Tyrkia
også har en slik tapt generasjon.
Landet har det siste tiåret vært
gjennom en eventyrlig økonomisk vekst, og har en arbeidsledighet på 9,2 prosent, ganske
beskjedent i forhold til antallet
spanjoler eller grekere som er
uten jobb, rundt 27 prosent begge steder. I takt med den vok-

eg kan forøvrig skjønne at
NRK mangler begrepsapparat til å tolke den tyrkiske uroen.
Disse demonstrantene snur jo
helt opp ned på våre sedvanlige
oppfattelser av snill (demokratisk) og slem (alt annet). Erdogan er en demokratisk valgt leder, tre valg har han vunnet, og
slik sett er hans «snikislamisering» av Tyrkia legitim, hans autoritære nykker likeså. At den
er i utakt med landets sekulære
elite og emansiperte (snarere
enn fortapte!) ungdomsgenerasjon, er en helt annen sak. Det
kan jo bli interessant å se om
statskanalen vil opprettholde
disse ungdommenes offermentalitet om skulle begynne å ta til
orde for et nytt militærkupp.
Akkurat det er forøvrig ikke
så usannsynlig. Det har nemlig
vært slik i nyere tyrkisk historie,
den som går lenger tilbake enn
1990, vel og merke, at militæret
har gitt seg selv rollen som sekularitetens vokter, og grepet
inn når landet har stått i fare for
å falle i hendene på ekstremister
av den ene eller den andre sorten. Men ettersom NRK ser ut til
å karakterisere «nyere tid» som
nitti- og totusentallet og ignorer
alt som skjedde forut, så er det
jo ikke rart at de ikke har fått akkurat det med seg.

N

oen på Marienlyst har likevel sitt å fare med. Det finnes gode utenriksreportasjer,
både på TV og radio, men de når
ikke førstesidene, eller de forskyves til vanskelige sendetider.
De som bestemmer har nemlig,
som eierne av l’Europeo, «andre
prioriteringer». At informasjon
som er forenklet, ufullstendig
og feilaktig, kan bli prioritert
over grundig reportasjearbeid,
er for meg en gåte. Resultatet
er jo at alle andre enn de spesielt interesserte, utsettes for et
svært middelmådig, og til tider
direkte uriktig, nyhetsprodukt.
Så selv om jeg ikke tror Twitter er roten til alt ondt, så deler
jeg min italienske redaktørvenns
bekymring for journalistikkens
kår. Verden er, tross alt, et nokså
komplisert sted. Den kan ikke
forklares i en håndvending.

