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3,01 var det gennemsnitlige antal
beboere i danske hjem i 1960 2,15 er det gennemsnitlige antal

beboere i danske hjem i dag

H vornår så du sidst dybdeborende
journalistik på tv-nyhederne?
Det hænder, men ikke så ofte

som tv-journalisterne ville ønske det. Tv-
journalister har mange store idealer om

god journalistik og pu-
blic service. Men de vil-
kår, journalisterne ar-
bejder under, gør idea-
lerne nærmest umuli-
ge at opnå i dagligda-
gen. I dag er det ikke de
journalistiske idealer,
men markedskræfter-

ne, der driver de nationale tv-nyheds-
redaktioner. De sidste fire år har jeg stu-
deret tv-journalister i Danmark og Stor-
britannien som del af et nu afsluttet
ph.d.-projekt i journalistisk nyhedspro-

duktion. I forbindelse med min forsk-
ning har jeg tilbragt halvandet år med
deltagerobservation på de fire største tv-
redaktioner i Storbritannien og Dan-
mark. Jeg har observeret og deltaget i det
daglige arbejde på redaktionerne hos TV-
avisen og TV 2/Nyhederne og i Storbritan-
nien hos BBC News og ITV News.

JEG HAVDE forventet, at journalister på
de forskelligt finansierede tv-redaktioner
ville tænke og arbejde forskelligt. Jeg hav-
de forestillet mig, at definitionen af god
journalistik og den gode nyhedshistorie
ville være helt forskellig på en kommer-
cielfinansieret og en licensfinansieret tv-
station. Men jeg tog fejl. Jeg ledte efter
forskelligheder, men fandt ligheder. Ef-
terhånden som feltstudiet tog fat, gik det
op for mig, at journalisterne på de fire
forskellige tv-stationer arbejdede og
tænkte ens.

Derudover gik det op for mig, at man-
ge af journalisterne på de forskelligt fi-
nansierede tv-stationer var ens – journali-
ster, jeg først havde mødt som meget
overbevisende TV 2-journalister, mødte
jeg senere som lige så overbevisende DR-
journalister. For det, der betyder noget
for de journalister, jeg studerede, er ikke,
hvilken kanal de arbejder for, men den

journalistik de lavede. Idealet om ’den
gode historie’ mødte jeg på alle fire re-
daktioner. Ansatte på de fire forskellige
redaktioner svarede (næsten ordret) det
samme til spørgsmålet om, hvad ’den
gode historie’ er.

Ifølge redaktørerne og redaktions-
sekretærerne er ’den gode historie’ den
nyhedshistorie, der får seeren til ’at snak-
ke’ hjemme i dagligstuerne. Derfor fortal-
te journalisterne, at de ofte forestillede
sig, at de fortalte en nyhedshistorie til de-
res mor eller deres venner for at tænke
sig til, om det var en nyhed, der ville blive
talt om hjemme i dagligstuen.

JOURNALISTERNE selv beskrev ’den gode
historie’ som den nyhed, der både er
objektiv, oplyser seeren, er dybdeboren-
de, forbedrer verden og er kritisk over for
autoriteterne på vegne af befolkningen.
At lave den slags historier blev talt om
blandt journalisterne som ’god journa-
listik’.

Mange nævnte disse ’fjerdestatsmagts-
idealer’ som den vigtigste årsag til, at de
overhovedet blev journalister. Men især
disse idealer, som nogle journalister be-
skrev som ’en spejderrolle’, hvor man ’ta-
ger seerne i hånden og fører dem sikkert
over vejen’ er svære at nå i dagligdagen.

I stedet bliver chefernes nyhedsideal,
som indbefatter, at folk taler hjemme i
dagligstuerne, brugt flittigt. For når der
bliver lavet en nyhed, som seerne taler
om, vil den også få flere seere – få et ’like’
på Facebook og blive delt på Twitter. Jour-
nalisten, der har lavet en nyhed, som får
mange likes, bliver måske nævnt i en
skulderklappende fællesmail fra nyheds-
redaktøren, måske vinder han en flaske
vin på næste redaktionsmøde. Måske får
han tildelt flere minutter, næste gang
han skal lave et nyhedsindslag.

Det er ganske forståeligt, at nyheds-
redaktørerne og journalisterne gerne vil
have seere. Uden seere ingen nyheder.
Men det er problematisk, når ideen om at
lave historier, som folk vil tale om, bliver
det mest vigtige i den journalistiske pro-
duktion. Og det er problematisk, når de
seere, som journalister forestiller sig at
lave nyheder til, er deres venner og deres
mor. På de redaktioner, jeg har besøgt,
har de fleste journalister været hvide,
midaldrende mænd. Så kan man jo kun
gætte på, hvor ens deres mødre ser ud.

I løbet af de år jeg har studeret tv-jour-
nalister, er deres arbejdsvilkår kun blevet
hårdere og kravet om at lave journalistik,
der fokuserer på seertal, kun blevet stør-
re. Den journalist, der førhen kunne få

tid til at grave dybt ned i et emne og ar-
bejde flere dage på én historie, må i dag
lave mange nyheder på én dag, helst gøre
den samme nyhed tilgængelig på flere
medieplatforme – og samtidig fokusere
på at få flere seere end konkurrenten.

HVORVIDT journalisterne arbejder, som
det forventes, bliver i dag konstant over-
våget af kollegaer, redaktører og chefer i
panoptikonlignende storrumskontorer.
På alle fire redaktioner har jeg mødt jour-
nalister, der er gået ned med stress, er
konstant frustrerede eller har besluttet
at forlade jobbet, fordi de har idealer, der
er nærmest umulige at opnå.

I den konstant konkurrerende medie-
strøm er det helt naturligt, at tv-cheferne
tænker økonomi. Men at organisere hele
nyhedsproduktionen omkring forbrug,
priser, clicks, likes og markedslogik kan
godt gå hen og være det værste, der er
sket for public service-tv-nyheder. For lige
netop journalisternes idealer om ’god
journalistik’ er måske det bedste salgs-
argument, tv-nyhederne har i dag.
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Tv-nyheder. Journalistiske idealer er under pres
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MOR-TV. Journalister på både danske og britiske tv-kanaler vil helst lave klassiske historier, som er oplysende, dybdeborende og kritiske over for autoriteter. Men i stedet laver de historier, som ’deres mor vil tale om hjemme i dagligstuen’. Arkivfoto: Jens Dresling
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ren i Nordirak og bragte soldaterne med
hjem. Men de 8 soldater blev straks fæng-
slet og retsforfulgt af det tyrkiske retssy-
stem, fordi de ikke kæmpede til det sid-
ste.

Udsendelsen om episoden fra oktober
2007 fik de tyrkiske myndigheder til at
sende en klage til Radio- og tv-nævnet. I
klagen skrev tyrkerne, at Roj TV var »ter-
roristernes« fjernsynskanal. Som bevis
havde de sendt en dvd, der viste et inter-
view med en kurdisk guerillakomman-
dant, samt optagelser af de tilbageholdte
tyrkiske soldater. Nævnet behandlede
klagen i over et halvt år og endte med at
give Roj TV medhold med den begrundel-
se, at nyhedsindslaget ikke var anderle-
des end lignende indslag fra DR og TV 2.

UNDER jordskælvet i den kurdiske by Van
i efteråret 2011, mens retssagen mod Roj
TV kørte i Københavns Byret, var kanalen
endnu en gang først med vigtige nyhe-
der om situationen i området. Hvor de
tyrkiske tv-kanaler bragte officielle udta-
lelser, der fortalte, at alting var i orden,
bragte Roj tv- interview med overlevende
ofre, der fortalte om, hvordan man blev
forskelsbehandlet. Roj TV bragte indslag,
der viste, hvordan den kurdiske borgme-
ster ihærdigt arbejdede for sine medbor-
gere. Kort tid efter disse indslag blev
borgmesteren og dele af byrådet fæng-
slet for »medlemskab af en terroristisk
organisation«. To år senere måtte de løs-
lades som frifundet for anklagerne.

Radio- og tv-nævnet har i alt fire gange
behandlet Tyrkiets klage over Roj TV, og
hver gang har nævnet meddelt, at Roj TV
ikke opfordrede til vold og had, og derfor
ikke overtrådte medieloven.

Da Roj TV i 2004
startede med at
transmittere med
dansk sendetilla-
delse, forsøgte Tyr-
kiet fra dag ét at
lægge pres på Dan-
mark med henblik
på, at de danske
myndigheder skul-
le lukke kurdernes
stemme.

3. juli 2013 fratog
Østre Landsret så
Roj TV sendetilla-
delsen. På det tids-
punkt havde Roj
TV imidlertid alle-
rede stoppet sin
virksomhed. Selv
om sendetilladel-

sen var intakt, ville den franske satellitud-
byder Eutelsat ikke have Roj TV på deres
sendeflade. Det besluttede de efter dom-
men i byretten 2012 og da vi forsøgte at
skifte til en anden satellit, blev det også
stoppet.

Hver gang de tyrkiske myndigheder
indsender klager, fordi kurderne har
presse- og ytringsfrihed i Danmark, sva-
rer Radio og tv-nævnet tilbage: Intet at
bemærke! Roj TV overholder alle betin-
gelser for god tv- og radio-transmission.
Da denne vej ikke fører til noget, så prø-
ver Nayo-landet Tyrkiet andre veje.

Dets allierede USA kommer til undsæt-
ning og er med til at lægge pres på Dan-
mark og foreslår at anvende alle mulig-
heder og være ’kreative’ for at lukke Roj
TV. I dokumenter, der blev lækket af Wiki-
Leaks, kan man læse om møder mellem

amerikanske og danske myndigheder,
hvor der udveksles meninger om, hvor-
dan man lukker Roj TV. På baggrund af de
dokumenter har en række juridiske eks-
perter fastslået her i Politiken, at Dan-
mark gav efter for politisk pres fra både
USA og Tyrkiet, da man valgte at rejse til-
talte mod Roj TV.

En anden afgørende forhandling var
under tidligere statsminister Anders
Fogh Rasmussens kandidatur til general-
sekretærposten for Nato. Tyrkiet ønskede
ikke at bakke Fogh Rasmussen op, med-
mindre han lovede at lukke Roj TV. Hvad
der præcist skete, er umuligt at vide, men
resultatet var ikke til at tage fejl af. I Infor-
mation skrev man om »Foghs tyrkiske
studehandel«, og med henvsing til Wiki-
Leaks-dokumenterne skriver DR, at »tyr-
kerne brokkede sig og fik deres vilje«.

HVORFOR HAR man ønsket at lukke Roj
TV? Var denne tv-station virkelig så farlig
for verdenfreden? Eller var det kun, fordi
de internationale interesser vejede tun-
gest?

I alle de år Roj TV sendte, som i øvrigt
udgør over 70.000 timers tv, kan man ik-
ke finde et eneste minut, der kan bekræf-
te klagerne om ,at »Roj TV opfordrer til
had og vold«. Påstanden kommer fra Tyr-
kiet, USA og Tyskland og blev anvendt
hyppigt af anklagemyndigheden. Roj TV
har afvist påstandene.

Hvis der var en lille brøkdel af sandhed
i disse klager, så ville Radio- og tv-nævnet
fratage Roj TV sendetilladelsen med det
samme. Nævnet har gang på gang med-
delt, at der ikke var beviser for det.

Anklagemyndigheden fik lukket Roj TV
på grund af relationer til PKK. Af ankla-

gen fremgår det, at PKK finansierer Roj
TV, og dermed bliver alle indsamlinger
blandt kurderne og alle de frivillige bi-
drag gjort ulovlige. Forsvarerne ønskede
at føre vidner, der frivilligt gav penge til
Roj TV, men både by- og landsretten afvi-
ste det. Og da PKK er på EU’s terrorliste, så
var det nemt at ramme Roj TV på en for-
bindelse hertil. Det var således terrorlo-
ven og terrorlisten, der fældede Roj TV.

Mens Roj TV’s ankesag kørte i landsret-
ten, indledte Tyrkiet forhandlinger med
PKK. Dermed er PKK en forhandlingspart-
ner. Det førte til, at Europarådets parla-
mentariske forsamling ændrede beteg-
nelsen ’terrorister’ til ’aktivister’ i deres
årlige rapport om Tyrkiet og dermed vi-
ste deres sympati for forhandlingerne,
der i sidste ende kan ende med en frede-
lig løsning. Siden nytår er der ikke sket et
eneste sammenstød mellem PKK og den
tyrkiske hær. Denne positive udvikling
blev ikke set af den danske domstol, som
med terrorparagraffen som sit tvivlsom-
me våben har taget livet af det eneste
massemedie, der kunne være med til at
støtte kurdernes kultur og udvikling
som folk.

DET KURDISKE sprog har altid været un-
dertrykt og var indtil for nylig forbudt at
tale offentligt i Tyrkiet. Selv om der er
sket ændringer, er det stadig forbudt at
tale kurdisk ifølge grundloven. Derfor
glemte mange kurdere sproget. Gennem
programmerne i Roj TV fik millioner af
kurdere lov til at genopfriske brugen af
deres eget sprog. De, der var assimileret,
det vil sige havde glemt at tale kurdisk,
begyndte på ny at lære og tale sproget.
Roj TV var derfor ikke kun et nyhedsme-

die, men også en
skole for mange
mennesker. Børn
og unge fik også
lov at smage bru-
gen af kurdisk. Bør-
nene elskede de
tegnefilm, der blev
vist. Det var en stor
omvæltning for
mange menne-
sker, både børn og
voksne, at høre
Lucky Luke tale
kurdisk.

Kurdisk kultur,
kunst, musik og
dans fik lov til at
ytre sig, uden at
nogen greb ind.

Kurderne lærte deres kultur at kende på
ny. Mange kurdiske kunstnere fik lov til
at optræde på deres egen tv-kanal. På den
måde blev millioner orienteret om deres
kultur.

Roj TV bragte læger til de egne af Kurdi-
stan, som aldrig har kendt en læge. De
mange seere, der dagligt fulgte med Roj
TV, var glade for fjernsynets sundheds-
program, der blev sendt en gang om
ugen. Hver uge havde man en kurdisk læ-
ge som gæst, der lavede et sundhedspro-
gram. Disse programmer blev sendt live,
så seere kunne ringe ind og stille eventu-
elle spørgsmål om deres helbred. I al den
tid Roj TV eksisterede, har vi haft sund-
hedsprogrammer, der handlede om al
slags sygdom fra åreforkalkning til bryst-
kræft. Mange seere, der ikke har mulig-
hed eller råd til en læge, fik dermed et
råd via Roj TV.

Kurdiske kvinder lærte om kvinders
kamp for lighed. Kurdiske kvinder har al-
tid været dobbelt undertrykt. Først af de
herskende regeringer og dernæst af de-
res nærmeste på grund af troen. Roj TV
spillede den rolle at belyse kurdiske kvin-
ders rettigheder. Dette gjorde man via
programmer, der blev lavet af kvinder for
kvinder. Med dokumentarprogrammer,
interview, debatprogrammer og film for-
søgte man at knække årtusinders hårde
undertrykkelse. Det var nok derfor, at
kurdiske kvinder altid var forrest i støtte-
demonstrationerne for Roj TV.

Jeg har mødt mange gamle kurdiske
kvinder, der takkede mig, fordi de kunne
forstå Roj TV. Første gang i deres liv kun-
ne de høre deres sprog i fjernsynet.

Under årtiers undertrykkelse i Iran,
Irak, Tyrkiet og Syrien kendte kurderne
ikke til deres rettigheder. Dem, der gjor-
de, blev enten fængslet eller dræbt. I den
forbindelse var Roj TV et vigtig element i
denne proces. Kanalen underviste et helt
folk, lærte dem demokrati og menneske-
rettigheder.

Uden Roj TV ville kurderne fortsat være
uoplyste. Men Tyrkiet ville ikke tillade, at
kurderne blev et oplyst folk. For et folk,
der ikke kender sine rettigheder, vil hel-
ler ikke gøre krav på dem. Derfor ønskede
magthaverne i Ankara Roj TV lukket, så
kurderne nemmere kunne undertrykkes,
uden at nogen kendte til det. Sådan har
det været i 85 år.

Ytrings- og informationsfrihed burde
gælde for alle. For kurderne var det ikke
så nemt. Denne ret blev hurtigt frataget
dem, fordi der var nogen, der ønskede
det.
IMDAT YILMAZ

... Informationsfriheden gælder ikke for kurderne
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