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Makten kommer til orde
En innsender (Hans Magnus Borge) spør 25.
april om hvem som slipper til med hva i avisen.
Som en som opp gjennom årene ofte er blitt
tllgodesett med spalteplass i Aften posren, har
undertegnede for eget vedkornmende ikke
noe å klage over. Innsenderen har likevelet
poeng som fortjener å tas alv_orlig.

Kultur- og debattredaktør Arnås svarer (blant
annet) at ((noen har posisjoner - og makt -
som gjør det nødvendig å trykke dem av og
til,,'

Posisjoner- og makt? Hva sfags posisjoner
og makt - eller maktposisjoner - er det tale
om? Pengemakt, som giranledning til å kjøpe
spalteplass? (Legitimt nok, men da børvel inn-
leggene merkes med ordet <tannonse>?) Eller
politisk makt, våre øvrigheters makt til å for-
valte samfunnets tvangsmidler?

I vår tid gir makt og posisjon seg til kjenne
fremfor alt ved adgangen til å setie dagsorden

,. for det offentlige ordskifte. For den som sitter i
maktposisjon, skorter det ikke på talerstoler el-
ler mulighetertil å komme til orde i det offent-
lige rom. Og tif forskjellfra partiavisenes tid, da
avisenes redaksjonelle linje var trygg og for-
utsigbar rnen redaktørene forøvrlg unngikk å
utvise en overdreven servilitet overfor ooliti-
keres og andre <sarnfunnstoppers> eventuelle
ønsker om å breie seg, kappes vår angivelig
uavhengige presse i dagens Norge om å få væ-
re mikrafonstativ eller boltreplass fcr <elitenp
(fremfor alt den politiske).

Avisene utfører en nyttig gjerning i å gjengi
ulike meningsytringer fra engasjerte sam-
funnsborgere. I den store sammenheng hører
selvsagt også makthavernes/elitens meninger
med. Men de som <har posisjoner og maktu
kommer - pr. definisjon - uansett til orde, med
eller uten den ekstra drahjelp som en under-
danig presse måtte anse det for <nødvendig> I
gi dem. Det er nettopp denne maktposisjonen ,
som Internett med dets <bloggosfære>m.v. ut-
fordrer et demokratiserende korrektivtil den
ensretting av den offentlige meningsdannelse
som dagens papiraviser - bevisst eller ubevisst
- bidrartil.

OOD GUI{IIAR SKÅGTsTÅD
0slo

SVAR: Jeg er helt enig med deg i at samfun-
nets maktpersoner kommer til orde i veldig
mange sammenhenger. Er det noen som har
talerstoler, er det dem. Nettopp det er grunnen
til at jeg de siste årene har lagt vekt på å få
frem nye, frie stemmer ivåre spalter. Likevel:
Landets politiske ledere og ledere for store or-
ganisasjoner og institusjoner representerer.
mange mennesker og betydelige samtunnsln-
teresser, sosiale som økonomiske. Ja, de er
med på å forme og forandre samfunnet gjen-
nom sin makt og sine posisjoner. Derfor må
også de ha spalteplass på debattsidene en
gang imellom - ikke minst når de blir kritisert
eller angrepet. De skriver for øvrig så rnye at vi
kunne ha hrukt absolutt allvår spalteplass på
dem, hver dag. Men det gjør vi altså ikke.

Kt{t T otAv ÅMÅs
kultur- og debattredaktør



. - rr-r  I  ECEDEa|DI 
-ni

arJ LEatEflFt lr f l l r fYl

Makten kommertil orde
En innsender (Hans Magnus Borge) spør 25.
april om hvem som slippertil med hva i avisen-
Som en som opp gjennom årene ofte er blitt
tilgodesett med spalteplass i Aftenposten, har
undenegnede for eget vedkommende ikke
noe å klage over. Innsenderen har likevel et
poeng som fonjenerå tas alv-orlig.

Kultirr- og debattredåldøi Åmås svarer (blånt
annet) at (noen har posisjoner - og mak -
som gjør det nødvendig å trykke dem åv og
tib.

Posisjoner- og makt? Hva slags posisjoner
og mak - eller malcposisjoner- er dei tale
om? Pengemakt, som gir anledning til å kjøpe
spalteplass? (Legitimt nok, men da børvel inn-
leggene merkes med ordet <annonse>?) Eller
politisk makt, våre øvrigheters maKtil å for-
valte samfunnets wangsmidler?

I vår tid gir makt og posisjon seg til kjenne
fremfor alt ved adgangen til å sette dagsorden
for det offentlige ordskifte. For den som sitter i
maktposisjon, skorter det ikke på talerstoler el-
ler mulighetertil å komme til orde i det offent-
lige rom. Og til forskjell fra partiavisenes tid, da
avisenes redakjonelle linje vartrygg og for-
utsigbar men redaktørene forøvrig unngikk å
utvise en overdreven servilitet overfor politi-
keres og andre <samfunnstoppero eventuelle
ønsker om å breie seg, kappes vårangivelig
uavhengige presse i dagens Norge om å få væ-
re mikrofonstativ eller boltreolass for <eliten>
(fremfor alt den politiske).

Avisene utfører en nyttig gjerning i å gjengi
ulike meningsytringer fra engasjerte sam-
funnsborgere. I den store sammenheng hører
selvsagt også makthavernes/elitens meninger
med. Men de som (har posisjoner og makt>
kommer - pr- definisjon- uans€tttil orde, med
eller uten den ekstra drahjelp som en under-
danig presse måtte anse det for qødvendig'
gi dem. Det er nettopp denne maktposisjonen
som lnternett med dets <bloggosfæreD m.v. ut-
fordrer et demokratiserende korrektivtil den
ensretting av den offentlige meningsdannelse
som dagens papiraviser- bevisst eller ubevisst
- bidrar til.
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SVAR: Jeg er helt enig med deg i at såmfun-
nets maktpersoner kommertil orde i veldig
mange sammenhenger. Er det noen som har
talerstoler, er det dem. Nettopp det ergrunnen
til atjeg de siste årene har lagt vek på å få
frem nye, frie stemmer i våre spalter. Likevel:
Landets politiske ledere og ledere for store or-
ganisasjoner og institusjoner representerer
mange mennesker og betydelige samfunnsin-
teresser, sosiale som økonomiske. Ja, de er
med på å forme og forandre samfunnet gjen-
nom sin makt og sine posisjoner. Derfor må
også de ha spalteplass på debåttsidene en
gang imellom - ikke minst når de blir kritisert
eller angrepet, De skiver for øvrig så mye at vi
kunne ha bruk absolutt all vårspalteplass på
dem, hver dag. Men det gjør vi altså ikke.

KilUT oLAV ÅfiÅs
kultur- oo debattredaktør

Døde i tjenesten
Nårjeg slår opp på side 4 blirjeg møtt av€n
liste over politifolk som er drept i tjenesten,
En drept erdn for mye og trist uansett yrke,
men dette giret skjevt bilde av faren ved å
være politimann i Norge. Justisministeren
uttalte seg bra på TV hvor han sierat det ikke
er klokt å uttale seg bastant eller i form avfor
mye etterpåklokskap midt oppe i eller umid-
delbart etteren ulykke. Politifolk ogfagfor
bund øørdet motsatte og vinkler alt til sin for-
del. Aftenposten (og andre aviser) fråtser i det,
Jeg er sjokkert over vinklingen, som om det er
livsfarlig å være politimann. Det må i realiteten
være ganske sikkert, siden instruksen tillater å
vente i stedet for umiddelbart å 9år inn for å
redde den skadede/døende tjenestemånnen.
Man må jo være overforsiktig når væpnede
politifolk lar ubeskyttet ambulansepersonell
går inn først etter hendelsen.

Jeg får lyst til å spørre: Hvor mange bønder
og fiskere har dødd siden '1900?

utF TotFs$l
tredikstad
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Vår tids telefon
Meningsdannelse. <Jeg erirllbyrderen av den offentlige men-
ing>, uttalte retlaktøren i Bjørnstjeme Biørnsoll.s Rednlctørenfua
187[. Ulsagnet illustrerer hvordan aviser historisk nærmest had-
de monopolmakt når alet eiialalt meningsdannelse. Slik er alet
ikke lenger

Det erheldigvis mange årsiden norske redaktfferville stilt seg
bak et slikt utsagn. MangB faktorer, ogs.å Internett ogfra€emen-
teringen av mediemarkedet, har endret forståelsen av avisenes
rolls Sosiale medier tvinger avisene til mskere endring enn noen
gngfør.

Facebook Merenn40prosent avalle nordmenn erinnom Fa-
cebook hver dag, på vertlensbasis nås mer enn 450 millioner
mennesken Den raskest voksende brukergruppen er lwinner
mellom 55 og 65 år. pgt ef lvsl dag flere nordmenn som besøker
Facebook enn det er nordmenn som åpner en bok For fire,år si-
tlen brukte ingen i Norye Facebook vi ermed aldre ordvitne til
en medierevolusjon som gårraskere enn detvi noen ganghar
opplevd tidligere.

Sosiale me<lier enfuer maktbalansen meljom folk på den ene si-
den og institusjoner på den andre. Der hverken kan vi, eller vil vi,
styre samtalen. Hieraf,kiet flates ut, og vi må se på orga.niserin-
gen vårpånye måter. Avisreala*sjonersom trirdisjonelt ermono-
littiske oglukkede organisasjone4 må åpne seg opp for leserne,
sa.marbeide og ikke minst lltte. Medieforskere har uttalt atjour-
nalistikken måutviRle segfra åligne enforelesningtil åligne et
seminar, Mediene må snakke me{ ikke til leserne. Og sanrtalen
må materialisere se€; i journalistikken.

Det er en uwikling til det befue.

Muligheter. Sosiale medier represenæ!€rkans\ie etbrudd
med avisenes historiske rolleforståelse, men samtidig gir ds et
vell av muligheter. Fæebmk ogTbitter gir mdigtreten til åfånge
opp hm folk er opptatt av, bygge netwerk, finne historier, nye kil-
iler og øyenvitneskiiilriuger. Vi kan stille spønmåI, svare når vi
blir spurt ogværetil stede derfolker.

<<lbitter er vår tids telefon> uttalæ utenriksretiaktøren i Syds-
venskån, dahun mottok StoraJournalistprisettidligere i år- Sosi-
ale mealier kan også sees på som vår tials torg eller møteplass, her
vi kan lytte tiltangtflere sarntaler enn vi har hatt mulighettil tid-
ligere-

t Aftenposten oppfordres joumalistene til å benytte æenaer
som Tlyitter og Facebook i alet daglige arbeidel Aftenposæns
størst4 Facebook-side, med rundtu 000 følgere, brukes blant an-
netfor åspørrefølgemevåre om råd oginnspill. Fæbmk-siden
kan sees på som ilen cligitale fetteren til Iæserforun - siden du
holderforan deg nå-

Kobles sammen. Når mange mennesker kobles sammen digi-
tå.It, kan A.ft€rpostenjobbe med saker som det ville vært vanske-
lig, kanskje umulig, åjobbe med tidligere. OUefondsaken er et
goalt eksempel. Det norske oljefondet investerer i mer enn 8000
selskaper. Utgargspunktet w en hypotese om at det er tvilsomt
at alle disse selskapene opptller fondeti etiske retningslinjer. En
siik hypotese ville alet vært vansk€lig åteste uten sosiåIe meclier,
det ville vært for ressrrsktevende.

veal å inviterte til etr sto$tilt l€serdugnad klarte Aftenposten å
avdekke at en rekke av disse investeringene iaktisk gfu på tvers
av retdngslinjene. Bare første dagen fikk joumalistene tips om
mer enn 30 tvilsomme tilfelier.

Umodne. De sosialemedieneerfortsattmoelne. Kms$e er
de der radioen r i 1912, der Tv var i 1950, og der Intenett var i
1997? Vi aner bare kontErene åv hva vi må forholde oss til om få
åx. Dett€ preærog$åAftenpostens forholdtil tlem. Vi prøver, vi
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fføryofien
søndag 2. mai 2010

Innvandrermiljøer
Sjefredakør Hilde Haugsgjerd skrev forrige
søndag om avisens dekning åv innvandrer-
miljøer. Flere lesere skrev kommentarertil ar-
tikkelen på nettet. Her er et parav dem.

Norske medier bruker mye spalteplass på å
dekke problemer knyttet til innvandrermiljø-
er. Men for å lese om utlendinger som gjør det
bra i Norge, må du til utenlandske aviser. Se
for ekempel Financial 'llmes' sak om Farouk
aFKasim - en av arkitektene bak det noBke
oljeeventyret ft.com/cms. Kjære Hilde Haugs-
gjerd: Hvorfor skriver ikke også norske medier
slike saker? Det finnes hundrevis av slike saker
i Norge. All honnørfor at Aftenposten vil pres-
sefrem reformer i konservative religiøse miF
jøer, men som avisleser erjeg litt lei at alt som
dreier seg om innvandrere, må være negativt
for at norske medier skal synes det er verdt å
skrive om.

Hvorfor kunne ikke fotografen deres drå opp
til Majorstuen eller Frogner for å ta et bilde av
innvandrere. Ikke si at innvandrere ikke bor el-
ler holdertil på disse kanter! Man leser gjerne
en avisartikkel på mange forskjellige måter.
Ofte leser vi som regel visuelt først. Neste
gang dere skal skrive en artikkel om innvand-
rere, så utfordrerjeg dere til å ta et bilde av en
innvandrerandre steder enn på Grønland!
KanskJe <nyheten> får en vinkling som kan
gjør det enklere og mer inter€ssant for enkel-
te å lese den!

ficket-carten
Jeg skvatt litt dajeg l€ste noen korte innsmett
om <Askeskyen> i Aftenposten 17. april, særlig
med hensyn til personene det angikk.

Her fikk vi lese at Harald Stanghelle ble
6tuck> i Amsterdam, atJan Kjærstad var på
(researchtuo i Paris og forsøkte å få kona til å
(booke) om hjemreisen, at Robin Kamark
hadde problemer med ..flighten og ocrew
(som kommersiell direKør i SAS-konsemet
kunne man kanskje ikke vente seg noe annet
av ham), men likevel, det minnerom en sketsj
for mange år siden derTorild Lindal gjerne vil-
le se <ticket-carten> til Arve Opsahl!

5VEIN SUTTERUD
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Kongestoff
KJære Aftenposten, gratulerer med oppsettet
om dette i søndagsnummeret. Dette erjo ba-
nebrytendejournalistikk, ogjeg forstår nå at
man ikke lenger behøver å kjøpe Verdens
Gang eller Se og Hør (hvis man gjør det). Stå
på! Jeg er sikker på at Aftenpostens dykige
journalister kan finne både lesbiske prinsesser
ellertransvestittcr i det øvre samfunnslag eF
ler andre fargerike historier- Forå få plass til
slike interessante reportasjerfår man heller
akseptere at en rekke innlegg fra engasjerte
lesere må refuseres. Jeg setter også pris på
den subtile ironi som ligger i den første linjen
på siden: <Finnes det intelligent liv andre ste-
der?>>

EII{AR BøHMTR SR.

Debatten går på

åfienpofien n*
Hva mener du?
Har du synspunkter på Aftenpostens
joumalistikk - ris eller ms? Ellei spørsmål
om hvilke wrderinger som ligger bak?
Skriv til leserforum@ af, tenposten.no


