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NORSK RIKSKRINGKASTINGS ANSVAR

Mens denne' rapport er i trykken blir det offentliggjort at det efterhvert har
oppstått organisasjoner og grupper med nazistisk og facsistisk preg. Libertas'
medarbeider Arne Slettebøe samarbeidet med Morgenbladet om det første oppslaget, som senere førte til at Fjernsynet tok opp saken. Libertas' medarbeider
var også behjelpelig med opplegget av dette programmet, fordi vi anser det
vesentlig å avdekke og bekjempe alle grupper som ikke har respekt for demokratisk tradisjon og etikk.
NRK bærer et \vesentlig ansvar for de alvorlige anslag som idag rettes mot vårt
samfunn fra yttergruppene på begge fløyer. Vi har hele tiden vært forvisset om
at ledelsens likegyldighet overfor de venstreekstremes misbruk av sine stillinger
måtte påføre NRK et sterkt · medansvar for at marxist-leninistene og an~re lignende
grupperinger og partier på venstresiden har fått styrket sin stilling, og at særlig
marxist-leninistene har kunnet infiltrere viktige samfunnsområder u!en å møte den
motstand som klare demokratiske holdninger skulle betinge.
Et innflytelsesrikt massemedium med monopolstilling som NRK må passe på at
medarbeidere
ikke . misbruker sine stillinger i politisk hensikt.
.
Ledelsen i NRK viser manglende konsekvent holdning for å sikre objektivitet fra
medarbeideres side i den enkelte sak, og når det gjelder vurderingen av programmene over perioder. NRK-ledelsen viser også manglende respekt for landets
høyeste demokratiske myndighet, Stortinget. NRK-ledelsen undergraver respekten
for det menneskeverd som bare de vestlige demokratiske tradisjoner og etikk kan
beskytte.

Trygve de Lange.
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Utdrag fra stortingsdebatten om NRK (6.3.1975): '
Kjell Magne Fredheim (Ap) - saksordfører:
"Påstår jeg dermed at enkelte medarbeidere bruker monopolet til å frennne egne
synspunkter, egne meninger?
Ja, jeg gjør det. Det · forekonnner, men det gjelder et fåtall medarbeidere, og
det gjelder i enkelte avdelinger.
Til gjengjeld er det .så påtagelig at det er !E!, lettvint å hevde at det skyldes
hendelige uhell. For meg og andre synes det som om det er . en bevisst linje.
Overtrampene skjer gang etter · gang. De preger en flerhet av progrannner fra
enkelte medarbeideres· hånd ei'ler. munn."
~•Er dette ment som en alvorlig advarsel?
Ja, den er meget alvorlig ment. Den er så alvorlig ment at NRK i egen interesse
ikke bare bør registrere den, men ta hensyn til den. NRK bør ikke, slik man kan
få inntrykk av fra tid til annen, registrere kritikk som fremkommer med et overbærende skuldertrekk, fordi den kritikken som fremk.onnner enten rubriseres som
konservativ eller venstreradikal."
Per Karstensen (Ap):
"Kringkastingen skal også avspeile den virkelighet som er fylt av kontroversielle
spørsmål . Men resultatet må ikke være at temaet, emnet, . langt på vei blir borte, .
og diskusjonen etterpå enten samler seg om feilaktige opplysninger som er gitt
eller om programskaperens åpenbare ensidighet, manipulering og manglende vilj~
til balanse. Bortforklaringer og unnskyldninger med at temaet var kontroversielt,
h·o lder ikke."
.
I .

.

Lars Roar Langslet (H):
"Det er godt at opinionen reagerer· sunnere enn de programfolk som har vært i
søkelyset. Det viser at demokratiet fungerer. Men det er ikke · godt at sterk kritikk
så ofte preller av og blir uten merkbare følger."
"Det er visse ting det må ryddes opp i på Marienlyst. Bare Kringkastingens ledelse
kan gjøre det. Men Stortinget må ha krav på at det blir gjort. Kringkastingens frie
stilling forutsetter et tillitsforhold som ikke bør utsettes for urimelig store
belastninger."
"Barne- og ungdomsavdelingene bør innse at de ikke har fått noe mandat til å drive
politisk indoktrinering av mindreårige. Det er ille· nok at slikt skjer i programmer
for voksne . Det er utilgivelig i progrannner for barn."
Kjell Magne Bondevik (Kr . F.):
"Man må spørre seg, på bakgrunn av blant annet Palestina-programmene og Kvelds°forumepisodene, om hvordan ledelsen, særlig av Fjernsynet fungerer. Det er klare tegn
på svikt."
"Det er mange gode programmer i NRK. Men dette overskygges dessverre så lett av de
klare overtramp. Opinionen hefter seg naturlig nok mest ved det negative."
Jakob Aano (Kr.F.):
"Men når ein har .makta å gjennomføra · slike overtramp som dei ein har sett i det
siste, kan ein ikkje venta anna enn det vi er vitne til her i dag. Så lenge ein
sådde vind, hausta e i n nok storm, men ikkje meir. Men når ein sår storm, må ein
hausta orkan, og då knakar _det i alle fall for alvor i sjølve fundamenta til kringkastingshuset. Det er ikkje noko mindre enn ei tillitskrise mellom TV og folk, og
folkevalte, vi nå vert vitne til, og det må føra til at Marienlyst set si tt hus i
orden."
1
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FORORD
Da Libertas ga ut sin første rapport om politisk misbruk av NRK, ble det annonsert at det fremover ville komme flere rapporter om programvirksomheten i Kringkastingen.
I tiden som er gått siden forrige NRK-rapport, har man ikke sett noen markert
vilje til årette opp skjevheter som er begått. Riktignok har NRK's ledelse
beklaget enkelte programmer, men når så det eneste som skjer er at Kringkastingssjefen står frem og tar ansvaret, svekkes troen på at NRK selv vil rette opp
disse forhold.
Det er ikke bare Libertas som i denne perioden har tatt opp spørsmålet om den
klare tendens i retning av en politisert kringkasting. såvel i Stortinget som
i pressen er det påpekt hva som skjer.
Avisene har i perioder vært preget av spørsmål i tilknytning til . det politiske
misbruk av NRK, for å nevne noen stikkord: Mongstad, Palestina, Kveldsfor_u ro.
Daglig står det leserbrev hvor uheldige sider ved programmene tas opp.
Libertas ønsker gjennem sine NRK-rapporter åta opp til debatt dette statsmonopolets stilling som opinionsdannende faktor.
Rapporten er denne gangen konsentrert om utenrikspolitiske programmer.
Libertas vil i
es er slik at
ansvarsløshet
av det norske

tiden fremover bringe flere rapporter dersom utviklingen fremdelNRK bør kritiseres for at enkelte av dens medarbeidere utviser
og mangel på lojalitet i spørsmål som er vitale for utviklingen
samfunn og det demokrati vi bygger på.

Denne rapporten dekker systematisk utenriksprogrammene i perioden nov. 1974 febr. 1975.
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INNLEDNING

I februar 1974 offentliggjorde Libertas sin første NRK-rapport. Rapporten inneholdt over 30 ek s empler på misbruk. Det gikk klart frem at disse eksempler ~kke
var isolerte tilfeller eller "arbeidsulykker~• men at de dannet et mønster som
gikk på tvers av de demokratiske grunnoppfatninger i vårt land.
Vi mente å kunne konstatere at krefter som arbeider for å ødelegge vårt demokrati har fått innpass i NRK.
Rapporten førte til en sterk offentlig debatt.
I Kveldsforum ble Kringkastingens
ledelse konfrontert med Libertas. De konkrete tilfeller av misbruk Libertas
hadde pekt på, var man av hensyn til medarbeidernes integritet ikke interessert
i åta opp. Debatten ble som så ofte ' før ledet inn i generelle baner.
Rapporten ble mottatt med stor positiv interesse.
Et par aviser kjørte hardt • ut mot Libertas.
Det ble hevdet at Libertas egentlig
bare var interessert i Kringkastingen som opprettholder av "status quo", dvs.
det etablerte.
Enkelte mente at det Libertas hadde karakterisert som "venstreradikal utnyttelse
av 'Kringkastingen" egentlig bare var å oppfatte som "generell samfunnskritikk~'
som og·så Kringkastingen må ta del i.
··
Følgende må presiseres: Libertas har aldri stilt seg avvisende til at noen øver
"generell samfunnskritikk~' Uten adgang til samfunnskritikk er demokrat~ en
umulighet og Libertas også. Men det er stor forskjell på det å ville korrigere
misforhold i samfunn~t ut ifra en positiv vurdering av det demokratiske hovedinnhold, og det å ville øve kr i tikk for bevisst å bryte ned og ødelegge demokratiet slik vi kjenner det.
Fra mange hold er det påvist at det finnes en hard kjerne av marxist-leninister
også i Kringkastingen, og vi mener at disse klart går inn for en bevisst nedbrytning av det demokratiske samfunn, og at de helt åpenbart går inn for å fremme
spesielle politiske synspunkter i programarbeidet. Et eksempel på dette var å
finne i fjernsynets Barne- og Ungdomsavdeling, der det var hengt ut et skilt
"lormneka~era tem", som bl.a. hadde følgende ordlyd: '
"Sett alt du gjør inn i en samfunnssammenheng.
Skap ikke isolerte barne-.
verdener. Selv om du vil lage en historie, prøv å sette hendingene sammen
med samfunnets hovedkonflikt mellem arbeid og kapital. Gå ut fra klassetilhørighet. Ta utgangspunkt i det arbeidende folks erfaringer~
Marxistiske medarbeidere følger sin egen moralkodeks, ikke samfunnetso Plakaten
i Barne-og Ungdomsavdelingen gir uttrykk for den innstilling som slike medarbeidere har til sitt arbeidsfelt: Nemlig å innprente barna sine egne politiske særoppfatninger.
Det er også bevislig sendt barneprogrammer i fjernsynet som til fulle bekrefter
at en slik politisk målsetting ligger til grunn for programmet.

I

i

I
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Et ferskt eksempel på slik barneindoktrinering har vi også i det famøse Palestinaprogrammet om "Asifa - fridomskjemparen~ som ble så kraftig fordømt fra Stortingets talerstol at NRKs ledelse fant det riktig å beklage at det var blitt sendt.
(Programmet om Asifa vil bli kommentert annet sted i denne rapporten).

Høyre- og venstrevri
Begrepet "høyre-vri'.' har stadig kommet inn i bildet fra venstreradikalt hold
når det gjelder å bortforklare det politiske misbruk som til stadighet forekommer
fra venstresiden i NRK.
Begrepet "høyre-vri" forutsetter at innfallsvinkelen ligger til høyre for sentrum,
det vil si at stoffet presenteres på de høyreorientertes premisser, uten motforestillinger • .
Imidlertid er det svært sjelden det gis konkrete eksempler på slik virksomhet i
mediet.
Det ser ut til at man mener at de vanlige oppfatninger som deles av den altoverveiende del av det norske folk må karakteri'seres som høyrevri.
For eksempel hevdes av noen at religiøse programmer - herunder Gudstjenesten er
uttrykk for "høyrevri~
Dette er misvisende all ' den stund man i Norge efter Grunnloven har en statskirke
og man oppfatter seg som en kristen nasjon, og de fleste politiske partier har en
formålsparagraf som understreker betydningen av de kristne grunnverdier
0

Det er også vanlig å betrakte alle sendinger "som ikke stiller seg kritisk til
det bestående" som hØyrevr idde
herunder Show-programmer, Ni timen, Ønskekonserten og Detek-timen.
En god indikasjon på hvor lite høyrevridd Kringkastingen er, finner man i boken
"Meninger i NRK - studier i den idepolitiske balans~ " skrevet av Gunnar Skirbekk
(Dreyer Forlag 1973).
og Olaf Aagedal.
Forskerne Skirbekk/Aagedal stiller opp et idepolitisk skjema som dekker de kulturkonservative, liberale, venstresosialistiske og høyreradikale.
Konklusjonen
denne boken legger frem · er at det bare i liten grad kan registreres tilfeller
der kulturkonservatismen dominerer •. Når det gjelder høyreradikalismen eksisterer den ikke i det hele tatt i NRKs programmer.
Dette er et inntrykk som til fulle ble bekreftet g j ennem Stortingsdebatten om
NRKo Her ble nettopp det politiske aspekt tatt opp og da i første rekke det
venstresosialistiske misbruk. Hvis man a 'ksepterer at v e nstrevridde prograIBmer
oppveies av nøytrale, saklige programmer, har man gått inn i en diskusjon med
venstreso s ialistene på der e s premis s e r og hvor den første skanse er falt.
Marxist-leninistene i NRK danner efter alt å dømme kjernen i det politiserende
miljø - selv om deres egne muligheter til politisering er begrense t. De fleste
kommunisti s k e medarbeidere er så godt kjent at de ikke selv kan skape rene . politiske pr ogra mm e r. De har tro ss ,alt 'vi sse regler de må innordne s_eg under hvis
de ønske r å ha Kringkastingen som a rbeidsplass. Mange av dem knytter derfor til
seg free-l anc e-medarb.e id ere som i kke har noen amb isjoner om å avan s ere i Kringkastingen. For de fleste marx ist-leninistiske f ree -la nce-me darbeid e re er det
ofte bare tale om å lage et e nke lt program. ·

4
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I den forrige rapporten behandlet vi en rekke av de teknikker som brukes for å
få frem en bestemt "vri" i et program.
Ved siden av å benytte "free-lancere"
benyttes følgende metoder:

a) Utelatelse av stoff ved stoffutvelgelsen. Man trekker kun ut den informasjon eller de opplysninger som bygger opp det .primærsyn som ønskes
presentert. Dette innebærer tilbakeholdelse av stoff, og at det som
presenteres ikke settes inn i et saklig korrekt perspektiv. Bagateller
kan på denne måten presenteres som hovedsaker.
b) Ledende spørsmål. _P rogramleder eller intervjuer kan ved hjelp av spørsmålene legge opp til en bestemt vinkel og/eller påvirke de svar intervjuobjektet gir, slik at det totale bildet blir skjevt.
c) Kryssklipping. , Klipping og "kryssklipping" er en redigeringsteknikk som
kan være meget effektiv når det gjelder å gi programmene et bestemt preg.
Deler av interyjuer som man ikke finner så "viktig~• men som sett ut fra
en annen politisk synsvinkel kan være vesentlige, klippes bort, eller man
tar ut en bit av et intervju eller en uttalelse og setter den inn et sted
hvo~ den ikke . hører hjemme.
d) Ensidig sammensetning av paneler, intervjuobjekter etc •. Ved å plukke ut
de mennesker som skal delta i en debatt, kan programlederen på forhånd
sikre seg at visse problemstillinger blir reist og at det ikk'e er tilstede
personer som kan imøtegå påstandene.
Ofte presenteres .klart politisk bevisste og misjonerende personer kamuflert bak en · nøytral yrkestitel, f.eks. "forsker~•
e) Ukritisk bruk av stoff uten kildeangivelse. Programmedarbeidere kan
trekke inn uverifiserte påstander og presentere disse som aksepterte
fakta.
f) Emnevalg. Programmedarbeiderne kan påvirke beslutningene om hvilke problemstillinger som skal presenteres i NRK, og som så i neste omgang kan
brukes politisk.
Marxist-leninistene og deres free-lance-medarbeidere danner likevel ikke hovedtyngden i det politiserte kringkastingsmiljø. Det består av faste medarbeidere
som har innarbeidet seg.
Politisk heller de trolig mer til SV enn til AKP (m-1),
men teknikkene de benytter er de samme. Disse politiserende medarbeidere er for
det meste akademikere med studier bak seg i politikk, samfunnsfag og Økonomi.
Deres verdensbilde er et teoretisk akademisk verdensbilde hvor konflikter settes
inn i et på forhånd angitt skjema - sterkt inspirert av den marxistiske analysemodell.
De ivrer efter å bringe dette ut til folk, og virker oppgitt om man ikke "forstår"
når de hevder at f.eks. USAs system er "korrupt og lite demokrat,isk~
Når man presenterer hendelser i USA, er det ofte et underliggende motiv at det
politiske maskineri i Amerika . må skiftes ut med et annet - til menneskehetens
beste.
De samme teoretikere har en forbløffende evne til å se gjennem fingrene med det
sovjetiske systems undertrykkelse, terror og vilkårlighet.
Det synes å være vesentlig for de utenrikspolitiske medarbeiderne å forsøke og
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fjerne sk.illet mellem øst og vest ved å legge vekten på konflikten nord-syd,
m.a.o. I-land og U-land.
I dette perspektiv er det øst-vest-konflikten må sees.
Kommunistlandene fremstilles ofte som mer sosialt innstilte industrinasjoner med
felles interesser med de vestlige demokratier.
I enkelte sammenhenger blir også øst-land fremstilt som utbyttere, om enn i
beskjeden må_lestokk.
I det utenrikspolitiske bildet enkelte medarbeidere forsøker å skape er det og blir det USA som er hovedsyndebukken og den egentlige imperialist. Deres påstand er at gjennem sin innflytelse behersker og styrer USA den
vestlige verden og dirigerer utviklingen i verdenssamfunnet ut ifra snevre, kapitalistiske interesser.
I perioden denne rapporten omfatter er det lagt spesiell vekt på utenrikspolitiske spørsmål. Det er valgt ut en del eksempler som viser en tendens til å fremstille utenrikspolitiske problemstillinger i ·et klart sosialistisk/marxistisk lys.
Rapporten tar ikke . bare for seg programmer laget av utenriksavdelingen, men også
programmer produsert ved andre avdelinger 0 Den sendetid som går med til å dekke
det utenrikspolitiske område er stor, og sendingen skjer spredt over hele døgnet,
som egne programinnslag eller som deler av ·dagsnytt, aktuelt, dagsrevy, kveldsnytt etc •.
Det er ikke mulig å få en total dekning av alle innslag, så rapporten har konsentrert seg om "Den vide verden" og om programmer som berører en del land hvor den
skjeve saksfremstillingen _h ar vært åpenbar.
For å dokumentere påstandene i rapporten er det for en del innslags vedkommende
tatt inn en fullstendig avskrift av hva som er blitt sagt i programmet. Rapporten har tatt med både serier av programinnslag og frittstående _program, og vi har
valgt å dokumentere en serie og et enkelt program.
Skulle vi ha bragt en fullstendig dokumentasjon hv.or alle programposter ble gjengitt i sin -helhet, ville
dette resultert i en uhåndterlig tykk rapport.
Men for bruk under utarbeidelsen av rapporten er hvert eneste program skrevet av
og gjennemgått, for så å bli fremstilt i en mer egnet rapportform.
De utenrikspolitiske sendingene ble svært lite berørt i Stortingsdebatten om
NRK, med unntak av Palestinaprogrammeneo
I debatten sa Tor Oftedal (A) "at utenriksmedarbeiderne i de to medier arbeidet
efter de strengeste journalistiske prinsipper~
(Referat i Aftenposten 7/2-75).
Den manglende vilje til debatt omkring utenrikspolitiske spØrsmål kan muligens
ha politiske årsaker, men det kan også skyldes dårlig informasjon.
Når Libertas vil presentere den tendensiøse fremstilling som finner sted i NRK,
kan det være av interesse å se hva den forrige og den nuværende kringkastingssjef har sagt om objektivitet og saklighet.
"Det er videre akseptert at våre medarbeidere kommenterer utenrikspolitiske
spørsmål.
Her dreier det seg om mest mulig saklig, kunnskapspreget og tilstrebet
objektiv analy se som står for kommentatorens egen regning, ikke om subjekt.i ve
meningsytringer.
Hvor det dreier seg om divergerende syn bør det gis uttrykk
for dette.
Be str e belse på upartiskhe t; vakthold overfor ensidighet både hos den
enkelte og hos pr ogramledelsen må her være retningsgivende~•
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Hans · Jacob Ustvedt. Fra et foredrag på Kringkastings·rådets møte i Oslo i 1969. ("Kringkastingens oppgaver
og plass i samfunnet").
"Det er vesentlig at seerne og lytterne har en begrunnet tillit til at Kringkastingen forsøker å gi et upartisk og allsidig bilde av virkeligheten. Aldri
ta parti! Aldri unnlate å rapportere!"
Thorolf Elster i en artikkel i NRKs årbok for 1972.
Dersom dette ideelle syn også i dag skal gjelde i NRK, viser programmene en alvorlig svikt i ·kontrollen og en uakseptabel m~ngel på lojalitet og forsøk på objektsanalyse blant enkelte av Kringkastingens medarbeidere.
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"DEN VIDE VERDEN"
Spesifisert liste over innslag i

Vest-Europa
Øst-Europa
:;lovjet
USA
Latin-Amerika
Afrika
Asia h Kina)
Kina
Midt-Østen
Andre (dvs. internasj. org. etc.)
Til sammen

"Den vide verden" i perioden 2/11-74 - 1/2-75.

55 innslag
13

8
15
3

13
7
6
13
26
158 innslag

I tillegg til de ordinære "vide verden" - sendingene var det en ekstrasending
den 30. desember - "Den vide verden ved årsskiftet~ bestående av 14 innslag om
generelle strømninger i internasjonal politikk sett fra USA, Vest-Europa, ØstEuropa, Japan og Kina.
Neppe noen utenrikspolitisk post tjener bedre til å avspeile den generelle linje
i rad_ioen enn "Den vide verden" som inntil januar i år ble sendt fire ganger i
uken, henholdsvis mandag, onsdag, fredag og lørdag.
De mange aktueltsendinger er for korte til å gi noe inntrykk av kommentatorens
vurderinger.
Nyhetssendingene består ellers grovt sett av telegrammeldinger som
refereres.
Selvsagt kan det også her spille andre enn rent faglige faktorer inn
i utvelgelsen av programstoff, men det er først i de bredere aktueltmagasiner at
man kan snakke om eventuelle tendenser til høyre eller venstre i presentasjonen
av det ofte infløkte og vanskelige utenrikspolitiske stoff.
Den gjennemgåelse Libertas har foretatt av posten 1'Den vide verden" viser at det
ofte er de helt spesielle forhold i enkelte land som preger programmene og synspunktene til korrespondentene i denne utenriksserien, og at rapportene ikke
sjelden forfekter synspunkter som er både tendensiøse og kontroversielle.

Vest-Europa
Landene i Vest-Europa er blant dem som har vært ofret den største oppmerksomhet
i "Den vide verden~•
Av tilsammen 158 innslag var 55 viet vest-europeiske land., i før s te rekke Frankrike, Storbritania, Vest-Tyskland, Portugal og Hellas.
Vest-Europa er den verdensdel Norge tilhører, og det er naturlig at våre viktigste
samarbeidspartnere blir ofret stor oppmerksomhet.
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Kriser, Økonomiske og politiske problemer er de temaer som går igjen når det gjelder behandlingen av vest-europeiske land.
Lite og ingenting hører vi om de positive ting som ofte ,skjer.
tegnes blir grelt og unyansert negativt.

Og det bilde som

Selvsagt skal problemene i de vest-europeiske land behandles i utenrikssendingene,
men de skal ikke behandles på en slik måte at de antar urealistiske dimensjoner.
Kringkastingens hovedansvar er å verne om den demokratiske europeiske kultu~arv,
stadige gjentagelser om depresjon og tilbakeslag i vår del av verden - sanunen
-med positive opplysninger om landene i den kommunistiske blokk_, vil kunne svekke
tiltroen til demokratiet på lengre eller kortere sikt.
Ved dekningen av forholdene i to vest-europei-ske land, Hellas og Portugal, har
korrespondentenes innfallsvinkel ligget så vidt langt ut til venstre at grensen
for saklig informasjon klart er overskredet.

Portugal

Hellas

Politiske forhold
2/10

Førvalgsrapport f~a Athen
9/11

Spinola og MFA
7/10

Før valget
16/11

Fortsatt politisk strid
21/1

Efter valget
20/11
Efter seier for republikk
9/12

Hellas
Halle Jørn Hanssens reportasjer fra valget i Hellas var lite tilfredsstillende.
Sympatien for venstresosialistene var •så bastant at den ikke kunne skjules.
Mistenkeliggjørelsen av president Karamanlis var en klar politisk presentasjon.
Se forøvrig egen seksjon om ~ellas-valget :

Portugal
Henry Notakers reportasjer fra Port~gal minner sterkt om kollega Halle Jørn
Hanssens Hellas-reportasjer. Av spesiell interesse er Notakers rapport 7/10. eft~r
at venstreelementene i de væpnede styrkers bevegelse MFA, . hadde fått _samlet all
makt på sine h~nder.
Slik presenterer Notaker MFA:
"MFA betyr de væpnede styrkers bevegelse; og det er en samling av demokratisk
innstilte offiserer som sto bak kuppet mot diktaturet i Portugal den 25. april
i år •••. MFA var oppsatt på å gjennemføre en demokratiseringsprosess med frie
valg, men hadde samtidig politiske ambisjoner i retning av ·sosiale og Økonomiske
reformer og en hurtig avvikling av koloniene i Afrika~•
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Og slik blir den moderate leder Spinola karakterisert:
"Spinola hadde sine egne mer forsiktige ideer om koloniene, han hadde nære bånd
til storfinansen, og han har aldri vært kjent som noen demokrat~•
Altså et ensidig sort-hvitt bilde.
Notaker mobiliserer følelsesladede begreper som "demokrati" til støtte for sine
egne venstresosialistiske standpunkter.
Fcrhåper.tligvis vil det være mer klart nu hva slags demokrati de venstreorienterte elementer i offisersbevegelsen sikter mot.
Når det gjelder selve valget har Notaker stor tro på at venstresosialistene skal
kunne vinne ved å inngå samarbeid med kommunistne i en folkefront, men han tilføyer:
"men jeg har' også truffet venstreorienterte som er sterkt skeptiske og tror at
de store mengder analfabeter vil stemme slik de får ordre om av godseieren. På
landsbygda og særlig i det tilbakestående nord sitter frykten for øvrigheten
dypt, og her har øvrigheten forandret seg lite fra tiden før den 25. april~
Dette minner om den form for subjektiv vurdering som Hanssen og Munch gjør seg
til talsmenn for
., ved valget i Hellas
Underforstått: Hvis de moderate vinner skyldes det analfabetisme og frykt for
"godseierne~ Hvis der.imot venstresiden vinner, skyldes det progressive krefters
kamp for demokrati og rettferdighet.
Notaker berørte også temaet kommunistisk maktovertagelse, men avfeier det lett
ved å henvise til såkalte høyreorienterte som "ikke har noen tro på den teorien~
Såvel sosialdemokrater som Soares og konservative som Spinola fryktet kommunistene
allerede på dette tidspunkt. Men Notaker ønsker øyensynlig ikke å bringe dette
frem, da vi kan få andre oppfatninger om portugisiske forhold enn venstresosialistene er tjent med.
I tillegg ble følgende land i Vest-Europa behandlet:
Italia - i to innslag om den italienske krise.
Sveits - om folkeavstemningen

4/10 og 23/11.
21/10.

Dessuten var en del innslag viet EF og Det internasjonale energibyrå.

(IEA).

Øst-Europa
Den sparsomme dekningen av Øst-Europa (11 av 158 innslag) henger muligens sammen
med almene informasjonsproblemer i jernteppelandene.
Mens små og store - vanligvis negative - nyheter fra vest får kontinuerlige oppslag er det bare få glimt reportere gir bak totalitærstatenes fasade.
Offentlige rapporter fra diktaturstater gir ofte inntrykk av en høyere levestandard og bedre økonomiske forhold enn
hva virkeligheten vitner om. Det er derfor nødvendig med stor varsomhet i behandlingen av slike opplysninger i
massemedia.
·
·
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Dessverre ser man ofte at det motsatte er tilfelle. Offentlige utredninger om
materielle og sosiale forhold i øst godtas og presenteres reservasjonsløst, som
f.eks. i .innslaget om Polen.
Hendelser som ville fått de store oppslag hvis det hadde hendt i vest kommer ikke
frem.
Korrespondentene er forsiktige og ofte positive; men en forsiktighet ' som står i
sterk kontrast til den ofte aggressive og tendensiøse holdning ,som preger sendingene fra USA.
Dermed oppstår et stort misforhold. Ved at oppmerksomheten stadig rettes mot
USA, trekkes søkelyset bort fra de kontinuerlige brudd som skjer bak jernteppet
på menneskeverdet og menneskelige rettighet~r.
En "Den vide verden"-sending har for eksempel vært viet arrestasjonen av intellektuelle i Budapest, mens NRKs New York-korrespondent i flere sendinger har angrepet
president Ford og administrasjonen og referert skandalehistorier om noen av presidentens nærmeste menn.
Det er denne skjevhet i stoffutvelgelsen vi vil kritisere.
gen fra Sovjet fremkom det vesentlig kritikk av systemet.

Heller ikke i sendin-

En "Den vide verden"-post (mandag 7.oktober) var viet feiringen av 25-års jubileet for den østtyske stat. En annen 1 3O-års jubileet i Albania. Det kan synes
som om NRK er spesielt oppmerksomme på kommunistiske jubileer. Det kom lite
kritikk ~ot Øst-Tyskland frem i denne sendinge~.
Tyskland-korrespondenten Ola Johnsrud foretok intervju med en del øst-tyskere på
gaten i Øst-Berlin; alle mente at Øst-Tyskland var kommet svært langt.
Johnsrud ·avrunder det _slik:
"Da denne staten ble dannet, var det mange i vest som spådde den bare måneders
levetid. Spottord som sovjetsone, slaves_tat ble brukt, og den sosialdemokratiske
partilederen var ikke snauere enn at han kalte kommunistene her for "rødl:akkerte
nazis"~ I dag er Øst-Tyskland blant verdens ti største industrinasjoner, på felter som skole og utdanning, sosialpolitisk mener mange at Øst-Tyskland kan stå
som en utfordring til landet i vest."_;
De mer negative sider . ved regimet i Øst-Tyskland ble ikke berørt, slik at det totale bilde ble skjevt.
Det er et spark til de som fremdeles betrakter Øst-Tyskland som en "slavestat~•
Hva "rødlakkerte nazis" angår, er det et ubestridelig faktum at en stor del av
partifolkene har en nazi-bakgrunn, stifteren av folkearmeen var · for eksempel
Hitlers general på Østfronten, von Paulus.
Muren ble riktignok nevnt i sendingen, men på en iI:direkte måte i forbindelse med
vest-øst-avtaler eller de store forskjeller mellem vest og øst-tysk mentalitet.
Det som ofte preger øst-innslagene i "Den vide verden" er ikke det som blir sagt,
men det som blir utelatt, ·slik at det hillede som presenteres ikke blir helt
riktig.
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.i

7. 10.
15.11.
8.ll.

DDRs 25-års jubileum
Feiring av 30-års jubileum som kommunistisk stat i Albania.
Kulturpolitiske arrestasjoner i Budapest.

15.11.

Den politiske situasjon i Ungarn.

19.ll.

Den økonomiske utvikling i Polen.

29.11.
6)12.

Partikongressen i Romania:
Situasjonen i Tsjekkoslovakia.

23;'.12.

Møte mellem europeiske kommunistpartier i Budapest.

2 5/ 1.

Sterk uro i Jugoslavia.

23/12.

USSRs planer om ny transsibirisk jernbane.

7 / 1.

Kjøligere USA/USSR kan tyde på svekkelse av Bresjnevs posisjon.

11/ 1.

Ryktene om Bresjnevs sykdom.

21) 1.

Avspenningen USSR/USA skal i følge sovjetiske kilder fortsette.

30/10..

Forholdet Sovjet/kina.

USA
I innledningen til vår første NRK-rapport hevder vi at NRK-reportere til stadighet fremhever de negat·ive sider ved samfunnsutviklingen i USA.
Dette var en påstand basert på generelle iakttagelser. Ved å følge USA-karre- _
spondentenes rapporter i "Den vide verden~• er inntrykket vesentlig styrket.
Av 13 innslag om innenrikspolitiske amerikanske forhold merker vi oss at det korrespondentene har lagt mest vekt på er den begynnende amerikanske økon_OJ!!iske krisen.
11/10.

"Bussingstr id" i Boston.

14/10;

·Anklager mot Kissinger, Rockefeller og Mills.

16/10.

McGoverns problemer med gjenvalg til. Senatet.

23/10.

Foran kongressvalg i USA.

26/10.

Økonomisk tilbakegang i USA.

6/11.
29/11.
6/12.

Kongressvalg i USA.
Begynnende krise i amerikansk Økonomi.
Rapport om det demokratiske parti.

23/12.

Hvilke menn president Ford omgir seg med.

28/12.

CIA overvåker amerikanere.

14/ 1.

President Ford legger frem kriseprogram •

. 1/ 2.

Endringer i den amerikanske kongressen.

Blant disse innslagene. har vi valgt ut noen få for å illustrere . tendensen i presentasjonen. Vi har f.eks. ikke behandlet seriøst sladderinnslag om president
Fords medarbeideres alkoholforbruk eller Rockefellers pengeforbruk. Det er bare
å konstatere at dette tilsyn e latende må være av stor bet ydning for NRKs USA.
'
korrespondenter.
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"Den vide verden" 26. oktober
Denne posten var i sin helhet viet den økonomiske tilbakegang for vestma~tene,USA, Storbritania, Frankrike og Vest-Tyskland.
Ole Christ~an Lagesen innleder:
"Når elefanten beveger seg er virkningen enorm og farlig~• Elefanten er USA.
Virkningen går ut over de andre industrialisert~ land. Det innebærer arbeidsløshet, inflasjon, stagnasjon osv.
Selvsagt har USA stor betydning for den vestlige verdens vekst eller stagnasjon, men virkningene går begge veier. Det er meget som taler for at f.eks. · krisen i britisk næringsliv på -lang sikt har bevirket
at også andre land, deriblant USA, har fått merke konsekvensene. Det følger rapporter fra tre andre ledende . industrinasjoner som nettopp viser at forholdet ikke
er så bentfrem ukomplisert som Lagesen vil ha det til.
0

Tor Strands rapport følger godt opp Lagesens intensjoner.
I

Tor Strand:
I

"Hvor denne grensen går er det ingen som riktig vet, og det er et åpent spørsmål
om president Ford har noen bestemt oppfatning av det ennu~•
Det gir et inntrykk som er egnet til å styrke oppfatningen om at USA, hvis ledelse
er inkompetent, og hvor hele verden, overensstemmende med Lagesens innledning,må lide og betale for denne inkompetansen.

"Den vide verden" 29. november
Tor Strand om krisen:
"Avisa Los Angeles Times kunne i går i en spissartikkel fortelle at kirkebesøket
i de to ~irkene som ligger i området rundt New Yorks forretningssentrum Wall
Street er gått drastisk opp i det siste. Under titelen "Man ber Gud om hjelp i
Wall Street" kan avisa fortelle at det daglige besøket i kirkene er gått opp med
100% de siste månedene "og langt flere kommer til oss for å få trøst og råd"
forteller presten i St.Pauls kapellet~
Det er vel tvilsomt om man kan finne noen rasjonelle argumenter for å rettferdiggjøre en slik b~handling av et alvorlig emne. Vi er ikke blinde for at journa.listikk kan mykes opp ved anekdoter, men her er dette gjort bevisst for å skape
et overdrevent og falskt bilde av den amerikanske krise. Ved en slik behandlingsmåte kan man skape et inntrykk av håpløshet og depresjon, og det er· vel lite
som tyder på at dette er generelle karakteristika ved det amer~kanske samfunn som
helhet. Den form for mytedannelse om "undergangsstem_n ing" som denne reportasjen
nører opp und_e r er . ren "gossip journalism~
Tor Strand · følger opp bildet av det kriserammede USA med en fremstilling av en
president som ikke har kontroll over situasjonen, angivelig fordi han har sin
forankring i en "konservativ ideologi~'
Her har vi et tilfelle av hvordan en forøvrig seriøs reporter lar ·seg forlede til
å følge opp den ensidig negative kritikk av USA som marxist-leninistene har spesialisert seg på.
Dertil kommer at en fast stasjonert reporter ikke ensidig må la seg rive med av
en kritikk som er så fremherskende i USA, at ikke andre meninger kommer frem.

13

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

Tor - Strand:
"En New Deal ala Roosevelt blir det ikke tale om, det strider fortsatt mot Fords
grunnleggende oppfatning~
Det går ikke an å sammenligne USA i 30-årene med dagens USA.

Strarid antyder også at presidentens maktesløshet skyldes et taktisk politisk
spill mellem ham og kongressen og fortsetter:
"Skal dette bli tendensen, spør mange iakttagere seg her nå - dersom
betinget spill fører til konfrontasjon mellem utøvende og lovgivende
når det gjelder de Økonomiske problemer ' - da kan det bli en hØy pris
å betale bare for at de to partiene og deres kandidater skal få best
sjanse til å vinne valgene om to år~'

et taktisk
makt også
for Amerika
mulig

"Den vide verden" 23. desember
Programinnslaget om USA her var et forsøk på å bakvaske den sittende administrasjon i landet, ved å trekke frem .Watergate-spøkelset med paralleller til Fordadministrasjonen.
Lagesen innleder med å spørre om ikke 4 måneder er lovlig lang tid for Ford til
å skaffe seg et eget lag "når bakgrunnen og arven er den gjennem- skandaliserte
Nixon-administrasjonen?~
.Med dette i mente hos tilhørerne presterer Tor Strand følgende:
" •.• men fr~mdeles er konturene (til Fords nye administrasjon) uskarpe, og det
man kan skimte her har mange likhetstrekk med forgjengerens apparat~
Dette smaker av propagandistisk kritikk av en administrasjon _som ikke engang har
fått tid på seg til å funksjonere. Men det støtter godt opp om venstre-radikalernes argumenter.
Sammenholder man den behandling USAs politikk er gitt med Sovjets d ekning, er
forholdet at USA er oftere behandlet, mer kritisk behandlet og temavalget gjør ~t
landet blir ensidig fremstilt på en måte som klart er kritikkverdig ved at positive samfunnstrekk sjelden blir presentert.

Latin-Amerika
13/11.

Argentina "

11/ 12.

Chile.

4/ lo

Chile og Argenti~a.

Det . sydamerikanske kontinent har vært dekket med tre innslag som alle omhandlet
Chile og Argentina .
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Argentina
Presentasjonen av oppslaget var . slik:
Ole Christian Lagesen:
"Grupperinger på både ytterste høyre fløy og venstrefløy bruker vold som sitt
fremste politiske virkemiddel, og tallet på politiske mord efter Perons død
nærmer seg raskt 200~
Til tross for denne innledningen er det utelukkende høyrefløyenes mord og terroraksjoner programmedarbeideren Rune Jørgensen er interessert i.
Rune Jørgensen:
"Den gruppa som i det siste har vært mest aktiv i sin terror-virksomhet er den
anti-kommunistiske alliansen som i første re~ke har konsentrert sine voldsaksjoner om 9 entrum-venstrepolitikere, universitetsfolk og kunstnere som de mener samarbeider med de to store venstreorienterte geriljabevegelser i landet. Et av landets sosialistpartier har fått drept 7 av sine ledende politikere og lederen for
det kristelig revolusjonære partiet har måttet gå i dekning~
Jørgensen fremhever personer som man antar er ansvarlige for de politiske mordene,
blant annet rikspolitisjefen om hvem det heter: "han ble drept av geriljaen i
forrige uke~•
Dette bekrefter at det eksisterer en omfattende terroristbevegelse på venstresiden i Argentina, og at myndighetenes hensynsløshet snarere kan sees som "motterror". Men noe mer om venstre-geriljaens terrorisme kommer ikke frem i programmet.
Det er med andre ord ikke terror som middel i en politisk kamp denne korrespondenten (Jørgensen) vil ta avstand fra, men bare terror benyttet som mot-terror
for å stoppe geriljabevegelsen. Terror er bra så lenge det er såkalte progressive som benytter den, men når det er andre grupper er terror forkastelig.
For vår del tar vi avstand fra all slags terror. likegyldig hvem som benytter seg
av den,- den kan aldri bli rettferdiggjort ved sitt mål, uansett hvor godt dette
i og for seg måtte være.

Asia
Denne verdensdel har vært dekket sparsomt, og dette er mer bemerkelseverdig enn
at øst-Europa er blitt det, for de fleste landene i Asia er - åpne regimer hvor det
er tilgang på informasjoner.
Midt-Østen vil bli behandlet for seg.
28/10 • . Kinesisk befolkningspolitikk.
30/10.

Kissingers besøk i

4/11.

Problemer i

6/11.

Atomvåpen i Japan.

India.

japansk politikk.

11/11.

Rapport om Japans økonomi.

16/12.

Japans politikk efter statsministerskiftet.

21/12.

Slutt på kulturrevolusjonen i Kina.

28/ L

Valg til nasjonalforsa..'111,ing i Thailand.
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Et av de innslag hvor tendensen har vært klar er Harald Munthe Kaas' reportasje
om den kinesiske befolkningsstatistikken. Han understreker i sin innledning "at
i Kina (underforstått i motsetning til hos oss i den kapitalistiske verden) blir
den menneskelige faktor sett på som den helt sentrale~ Noe som står i grell kontrast til regimets totalitære karakter og kollektivistiske ideologi.

Afrika
Av 13 innslag i løpet av perioden var ca. halvparten, d.v.s. 6 innslag viet situasjonen for de hvite mindretallsregimene i det sørlige Afrika.
Denne skarpe fokuseringen på problemer for det sørlige Afrika i NRK henger også
sammen med politiske vurderinger.
I sendingene ble det skapt et inntrykk av at land som Rhodesia og sør-Afrika ikke
lenger var levedyktige efter det som har hendt med de portugisiske kolonier.
Møtet i Lusaka ble sett på som et (gledelig) tegn på at "den hvite bastion i sør"
(SØ~-Afrika-Unionen)nu gikk .mot slutten, og med det "hvit-manns-veldet~•
At sør-Afrika gjennem forhandlinger med de "sorte" nabostatene kommer frem til
muligens .mer stabile utenrikspolitiske forhold i det sørlige Afrika, ser ut til
å være uten interesse. At slike drøftinger ikke løser, raseproblemet i sør-Afrika
er en annen sak. Apartheid-politikken i seg selv er kritikkverdig. Det som
imidlertid ser ut til å være det sentrale her er å fremstille den hvite rasen
i et mest mulig ugunstig lys.
Den store tragedien i Etiopia ble kommentert i
og holdt i en nø~tern og journalistisk tone.

"Den vide verden" i tre sendinger

Nigeria ble tatt opp i en tema-sending uten at det ble forsøkt slått politisk
mynt på situasjonen.

Midt-Østen
Av 13 innslag om Midt-Østen var kun et viet situasjonen i Israel.
her intet å påpeke.

Ellers var det

Konklusjon
Som nevnt tidligere i innledningen ble radioens utenriksdekning unntatt fra den
kr,itikk som Stortinget kom med overfo r Norsk Rikskringkastings progr~mmer.

Det ble ikke reist kritikk i Stortinget mot utenriksdekningen, man sa seg fornøyd
med den behandling korre·spondentene ga av det utenrikspolitiske stoff.
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Det het seg at den var balansert, saklig og fri for politisk misjonerende virksomhet.
Efter å ha gjennemgått sendingene i "Den vide verden" fra oktober 1974 til februar 1975 må Libertas trekke en ganske annen konklusjon.
Hovedtendensen er en negativ skildring av landene i Vest-Europa og av USA og en ,
relativt positiv skildring av kommunistlandene.
0

I tillegg til denne markerte hovedtendens er det også en tendens til å gi de vestlige land med USA i spissen, skylden for matmangel, ressurskrise, overbefolkning
og al~ verdens elendighet.

Et eksempel her er rapporten fra "Den vide verden ved årsskiftet" om matvarekonferansen i Roma. Det heter blant annet:
"Man kom til Roma fra alle verdenshjørner i. håp- om å finne en verdensomspennende
løsning på dette med fordelingen av den maten som var, og så opplever man at representanten for verdens rikeste stat, som også er den som produserer mest mat i
verden, egentlig ikke var inberessert i en slik verdensomspennende løsning, men
tvert imot slo fast for all verden at den som har mat i dagens situasjon også har
makt, og at USA og andre store matproduserende stater ville bruke dette matoverskuddet til ytterligere å befeste sin posisjon i verdenssamfunnet~
(Ole Chr.
Lagesen).

Og om havrettskonferansen i Carracas heter det:
"Forsåvidt var det det samme som skjedde på slutten av Carracaskonferansen da
USA med solid støtte av alle de andre industria:liserte land inkludert EF-landene
og indirekte også Sovjet markerte en utnytting av dypvannsmineralene som man regnet med •skulle være under kontroll av en FN~organisasjon for utnyttelse til menneskehetens felles beste, det ville industrinasjonene med USA i spissen ha kontrollen over~•
i;ilet ser altså u.t til at det er meget viktig for visse reportere i NRK stadig å
hamre inn den skyld industrinasjonene, stadig med· "USA ·i spissen" har for verdens
mange globale problemer.
Det er ikke opp til tilfeldige NRK-reportere å utdele skyld og ansvar. Deres
kommentarer skal være fri for personlige vurdering.er, sympatier og antipatier.
Slike uttalelser hører hjemme i et diskusjonsforum, der også andre synspunkter
kan gjøres gjeldende.
Man må skille mellem den form for utenrikskommentarer som forsøker å utfylle de
ofte kortfattede nyhetsmeldinger med et bredere informasjonsmateriale, og den form
for meningsdressur som bedrives av enkelte reportere som ikke er i' stand til å
forstå hvor grensen går mellem det al.ment aksepterte og det utillatelige.
I tillegg til hovedtendensen om fordelingen av skyld og ansvar og den ubalanserte
fremstillingen mellem den vestlige og den østlige verden, finnes det en håndfull reportere som har spesialisert seg på Latin-Amerika, Portugal, Hellas, Sydøst-Asia osv., hvor korrespondenter ved en ensporet fremstilling forholdsvis lett
kan skape venstre-sosialisti s ke sympatier hos tilhørerne.
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Utstyrt med sin gode porsjon universitetsradikalisme kan reportere som Notaker,
Hanssen og fremfor alt Kjell Gjøstein Resi makte å skape stemninger og sympati
i det norske folk for fjerntliggende begivenheter som går på tvers av alment
aksepterte holdninger.
I disse dager under den massive nord-vietnamesiske offensiv i sør-Vietnam, hvor
soldater beskyter flyktningekolonner, snakker Resi fremdeles om "frigjøringsstyr~ ·
kene" fra nord.
Notakers reportasjer fra Portugal er også blitt mer sporadiske efter at det kommunistiske regime har festnet seg.
Dette vitner ikke om "redelig journalistikk" og "skikkelig håndverk" som korrespondentene ble . rost fqr.
Snarere er det et brudd på en av de vesentligste informasjonsregler i statsmonopolet, formulert av Elster:
"Aldri ta parti!

Aldri unnlate å rapportere!"
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DEKNINGEN AV VALGET I HELLAS I RADIO OG FJERNSYN

"Vi må hverken favorisere eller undertrykke representative meninger eller
fenomener~•
J. Ustvedt i et innl e dningsforedrag på
Kringkastingsrådets møte i Oslo
30. januar 1969.

I november i fjor fant det sted et valg i Hellas som det knyttet seg stor forventning til.
Det var det første frie valg i Hellas på 10 år, og det var mange
alternativer å velge mellem.
Som vi vet vant de konservatives leder Karamanlis dette valget, mens venstrebevegelsens PR-figur Papandreou og den autoritære kommunistbevegelse fikk adskillig mtndre oppslutning enn man tenkte seg på forhånd.
I venstreradikale
kretser i vest var det skapt et bilde av de politiske forhold i Hellas som ikke
stemte overens med virkeligheten.
Det var dannet en myte om at det var venstresiden som representerte det frie
Hellas. Valget avkreftet myten, men NRK's korrespondenter forsøkte å bortforklare valgresultatet og holde fast på myten.

A. Kommentarer til Jarl Munchs Hellas-rapporter

1

fjernsynets dagsrevy

I

Dagsrevyen 16. november

II

Dagsrevyen 18. november

III

Dagsrevyen 19. november

IV

Dagsrevyen 20. november

Politiske valg er med unntagelse av i de totalitære stater valg mellem alternativer.
Når man dekker et valg er det derfor av største interesse å få vite hvilke alternativer det er - hvor mange partier som stiller til valg - hva de represen~ erer,
hvilke ideer de bygger på, hvilke aktuelle temaer de forskjellige partier prioriterer i sine programmer og hvor vinnersjansene synes å ligge.
Det forventes av en reporter at han holder sine egne oppfatninger utenfor i
kommentarer og legger vekt på å informere saklig.

sine

Han bØr dekke - ikke bare enkelte grupperinger under valgkampen - men såvidt det
er mulig - hele spektr e t av meninger og interesser i samfunnet.

19

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

Her bør omtalen stå i et rimelig forhold til partiets antatte oppslutning.
Således ville det for eksempel være helt urimelig og stikk i strid med all sunn
fornuft for en utenlandsk reporter å bruke en sending fØr vårt Stortingsvalg til
f.eks. å dekke AKP (m-l)'s valgkamp eller for den saks skyld de Ensliges partis
valgkamp på bekostning av f.eks. Arbeiderpartiets eller Høyres . .

Dagsrevyen 16. november
I sin første valgsending tar Jarl Munch opp det politiske liv i Hellas. Mens
de store partiene, Nytt Demokrati, Sentrumsunionen og Papandreous venstreparti
bare såvidt blir nevnt, får kommunistene det store oppslag. Vi ·får ikke vite
noe om partienes ideeinnhold, hva de har satt i sine programmer, hvilke ideer
de bygger på . . Ingen av de store partienes ledere blir intervjuet. Det eneste
som får bred dekning er kommunistenes siste massemøte før valget.

Dagsrevyen 18. november
Efter Karamanlis' store valgseier .,-Hne man ventet et utdrag av pressekonferansen han holdt, men dette uteble.
Heller ikke ble noen ledende konservativ politiker intervjuet.
Isteden fikk vi se noen korte billedglimt av Karamanlis ledsaget av kommentarer om at han egentlig ikke sto så sterkt i befolkningen.
Reportasjen bar preg av negativ holdning og personlig pessimisme, Karamanlis'
politikk og person ble mistenkeliggjort, vi hadde nærmest inntrykk av at Munch
ikke stolte helt på hans demokratiske sinnelag. Videre virker det nesten som en
trussel når Munch antyder at dersom Karamanlis skulle bevege seg for langt i
autoritær retning, finnes det andre former for opposisjon enn den parlamentariske.

Dagsrevyen 19. november
Heller ikke i denne tredje reportasjen får de konservative anledning til å uttale seg.
Isteden vier Munch sendingen til en liten minoritet - studentene ved
den polytekniske høyskolen i Athen.
Munch fremstiller dem som
tivtagere.
I -følge Munch
til juntaens fall~ og det
ikke påny skal bevege seg

om det dreide seg om demokratiske fanebærere og initiavar det disse "som startet det studentopprør som førte
er også disse "som forlanger garantier for at Hellas
inn i et diktatur~•

Med all respekt for enkelte studenters innsats under juntatiden, er det ukorrekt
å fremstille virkeligheten slik. Bak juntaens fall sto sterke krefter både på
høyre- og venstresiden.

Videre virker det søkt å fremstille disse studenter som en slags demokratisk
pressgruppe, all den stund de samm~ studenters sympati er med de ekstremistiske
organisasjoner.
I denne reporta s jen blir for første gang en sentrumspolitiker, Pazmazolo intervjuet., Munc h forsøker å fremstille det som om Pazmazolos uttalelser faller
sammen med studentenes syn, men hans mening er en helt annen. Naturlig nok
beklager han seg over valgre sultatet - men dette er da o g så det eneste likhetspunkt med studentene ved den p olytechniske skolen.
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Sentrumspolitikeren· Pazmazolo legger i høy grad skylden for nederlaget på de
samme grupperinger som Munch sympatiserer så sterkt med.
Efter Pazmazolos
mening var det venstreekstremistenes oppførsel, særlig under valgkampen, som
skremte folk over til de konservative.
Det er ett tema som ligger under både i denne og i de foregående sendinger,
nemlig at Karamanlis ikke er til å stole på. Og med dette har Jarl Munch tilsynelatende latt all journalistisk redelighet og upartiskhet fare.

Dagsrevyen 20. november
Munchs "valgreportasje" antar nu mer og mer form av r ·en propaganda. Det karakteristiske for propaganda-formen er forenklinger, stadige gjentagelser; bevisste
fortielser av andre meninger og forvrengning av virkeligheten.
Efter først å ha mistenkeliggjort valgets seierherre, mistenkeliggjør han hele
valgresultatet!

\

Dette gjør han ved en serie ubegrunnede hypotetiske påstander for å underbygge
påstanden om at:
"det er langt igjen før vi kan sammenligne det (valget i Hellas) med det vi ville
kalle et fritt valg~
La oss ta for oss påstandene en for en.
Valget var ikke et fritt valg fordi:
1.

En stor del av kvinnene "stemmer slik de får beskjed om av sine menn
eller av andre mannlige medlemmer av husholdet~•

Denne påstanden har som forutsetning, for det første, at de fleste menn stemmer
konservativt eller moderat.
Kan Munch begrunne dette?

Hvordan kan kvinnene, som i følge Munch var meget politisk bevisst under syv års
militærstyre, nu plutselig falle tilbake til den rene apolitiskhet ved å stemme
slik de får beskjed om av sine menn?
Vel er det så at menneskenes stemmevaner ofte er influert av hva deres omgangskrets stemmer. Undersøkelser i Norge viser at mange kvinner stemmer slik mannen
gjør.
Slik sikkert også i Hellas. Men derfra til å si at de stemmer slik de får
beskjed om er et drøyt stykke.
Som et annet argument for at det forholder seg slik sier Munch at kvinner og menn
stemmer i forskjellige lokaler.
Hvordan kan da mannen ha noen som helst mulighet til å kontrollere sin kone når hun stemmer sammen med sine medsøstre?
Et tredje argument er anført, nemlig at analfabetismen er så stor i Hellas at
kvinnene stemmer som de får beskjed om av sine menn fordi de ikke kan lese eller
skrive. Hvis så, hva slags motstand skulle da juntaen kunne fryktet. av disse .
analfabeter? Det er det skrevne ord 3om er det farligste våpen i en motstandskamp.
En annen av Munchs påstander er:
2. "De som til enhver tid sitter med regjeringsmakten, har også muligheter
til å påvirke valgresultatet, til å manipulere med stemmegivningen~•
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Dette er en kraftig påstand som Munch forsøker å bevise ved å vise til at
soldater kari beordres til vippekretser, for der å stemme slik "de får beskjed
om av sine offiserer~
Denne påstand grunner igjen i en serie hypoteser. For det første går Munch ut
ifra at alle offiserene nærmest en bloc støtter opp om Karamanlis.
Hvor har
Munch åette fra?
For det annet insinuerer han at offiserer gir sine underordnede ordre om å stemme
efter ordre. Dette er det for det første lite som tyder på har skjedd - for det
annet ville det være en umulig oppgave for offiserene å kontrollere hva soldatene stemte, all den stund stemmegivningen er hemmelig.
Vi ser nu hvor uvederheftig og virkelighetsfjern Munch er.
Hadde han enda kommet med disse påstandene før valget, slik at folk var klar over
hvor dårlig stelt det var med demokratiet i Hellas på forhånd, hadde det da i
det minste ikke vært så åpenbare politiske hensikter her. Men i og med at Munch
først begynner å slynge ut påstander om hyp_)tetisk manipulering efter at valget
er over, er det åpenbart at hans eneste hensikt var å sverte Karamanlis og de
konservative ytterligere.
Den resterende del av Hellas-reportasjen var viet en seremoni som venstreradikale
studenter arrangerte som en demonstrasjon mot Karamanlis.
For ikke å diskvalifisere seg fullstendig som reporter bør nu Munch bevise:
1.

at troppestyrker . bevisst er blitt beordret til vippekretser i den hensikt
å påvirke .valgresultatet.

2.

at offiserene ga · soldatene beskjed om å stemme på Karamanlis.

Kan ikke dette underbygges, bør han offentlig trekke sine påstander tilbake og
love å holde sine syrn-og antipatier borte fra reportasjene sine for fremtiden.
Munch kobler massakrene ved høyskolen og studentenes heroiske kamp for frihet
sammen med det sørgmodige valgresultatet.
En ung kvinne - martyr fra juntatiden - sier seg også skuffet.
Og Munch kommenterer - men hun er likevel ikke
uten håp for fremtiden!
Disse reportasjer og især den siste er basert på subjektive oppfatninger hvor
påstandene er uten dekning i det virkelige liv.
Avskrift av Munchs programmer, se side 32.

B. Kommentarer til Hålle Jørn Hanssens Hellas-rapporter i radio

I

De første frie valg i Hellas på 10 år ( s elvstendig program)
14. november.

II

Rapport i "Den vide verd e n~•
1 5 . november.

't
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III

Rapport i Ungdommens Radioavis.
17. november.

IV

Rapport i Den vide verden.
20. november.

I De første frie valg i Hellas på 10 år. 14. november
Det er ikke vanskelig å. se hvor Halle Jørn Hanssens sympati ligger. Men i mo~setning til Jarl Munch er Hanssens metode en annen.
Han benytter ikke den plumpe
propagandaform, men antydningens kunst.
Og det er kanhende nettopp på dette
felt at det er meget viktig å holde et øye med NRK's reportere.
I VG uttalte Per Øivind Heradstveit at propagandaen er farl·igst når den drypper.
De store doser er gjennemskuelige, men de små drypp bidrar til å forandre våre
holdninger langsomt og effektivt.
Flere slike drypp forekommer i Hanssens reportasjeprogram.
Således redegjør han for et av Karamanlis' problemer:
"Et av hans betydelige problemer efter valget, sier velinformerte grekere,
blir å finne mange nok dyktige folk innenfor Nytt Demokrati som har en
plettfri fortid fra juntatiden~•
Underforstått:
Det er vanskelig å finne dyktige folk med plettfri fortid, fordi så mange av
partiets tilhengere har junta-fortid.
Dette er en meget avansert måte å gå frem på for å stemple Karamanlis' parti som
et halv-grumsete junta-parti.
Videre heter det:
"Det er ellers et karakteristisk trekk ved valgkampen til Nytt -Demokrati
at den er meget dyr.
Det virker nesten som om partiet har ubegrensede ,
ressurser åta av~
Underforstått:
Hanssen klandr ~r Nytt Demokrati for å være det kapitalsterke, det rike og mektige
parti med de økonomiske ressurser og kanaler til storkapitalen.
Han sier ikke noe om hvor dyr valgkampen til de andre har vært - hva det kostet
f.eks. å frembringe "alle de farvede plakater som var å se på Papandreous folkemøte~•
Det groveste innslag i programmet omhandlet kommunistene.
Disse ~ntroduseres som forfulgte martyrer.

Som nu endelig har fått sin fr'ihet.

Så følger en omtale av selve valgmøtet.

23

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

Det heter bl.a. om hovedtaleren:
~

"Men først og -fremst mante han til ansvar og moderasjon, til samhold mellem alle
demokratiske krefter~
Kommunistene blir altså~ Hanssens reportasje forbundet med samarbeid, demokrati
og moderasjon, mens deres lære er det stikk motsatte:
Konflikt (klassekamp) diktatur (proletariatets diktatur) og ekstremisme (revolusjon).
Dette er "vri" om noe er det.
Disse "demokrater" har vært et forbudt parti siden 1946 - efter borgerkrigen.
Kanskje kan et tilbakeblikk kaste et noe annet lys over kommunistene i Hellas
enn "det verdige og vakre valgmøte" som Hanssen beskriver.
Vi siterer fra Gyldendal leksikon:
"Våren 1944 økte motsetningsforholdet mellem de greske undergr.unnsbevegelser, den monarkistiske EDES og den kommunistdirigerte EAM.
Efter frigjøringen av lande~ vendte regjeringen tilbake oktober 1944 og
det ble ' besluttet at begge motstandsbevegelsenes militære organisasjoner
skulle nedlegges.
Mens EDES . lojalt fant seg i dette nektet EAMs organisasjon ELAS å avlevere sine våpen og gjorde så et blodig forsøk på å tilrive seg den
politiske makt. Opprøret ble slått ned av britiske styrker.
Hellas hadde lidt meget under krigen og okkupasjonen. Forholdene ble
enda verre p.g.a. den nå følgende borgerkrig som i virkeligheten var ledd
i et internasjonalt kommunistisk forsøk på å bringe landet bak jernteppet.
Høsten 1946 brøt borgerkrigen ut for alvor.
Kommunistene hadde i _førstningen betydelig fremgang mange steder· hvor de herjet og ødela. Den
greske regjering innbrakte saken for FN og en internasjonal undersøke_l seskommisjon fastslo at geriljastyrkene fikk aktiv hjelp fra Hellas'
kommunistiske nabostater.
Man regner med at denne 3-årige innbyrdeskrigen i alt kostet ca. 40 000
mennesker livet og gjorde 700 000 hjemløse~
(Gyldendal leksikon.

Avsnitt uthevet av oss).

Vi har valgt å legge vekt på qette fordi vi er av den oppfatning at kringkastingen har plikt til å være lojal overfor vårt demokratiske system. Dette medfører
at grenseoppganger må trekkes.
Kringkastingens folk har ingen vanskeligheter med
å se forskjell på demokrati og juntastyre, men de har en merkelig evne til å
settte likhetstegn mellem demokrati og kommunisme.
Enkelte ganger får man inntrykk av at kommunisme fortoner seg mer demokratisk for medarbeiderne enn vårt
demokratiske system.
Hanssen var nøytral og klar i gjennemgåelsen av Hellas' utenrikspolitis~e kurs men når det gjaldt selve det sentrale - hva partiene gikk til valg på, forble
det hele nqkså uklart.
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1
Il Rapport i Den vide verden. 15. november
I denne reportasjen forekommer også tendensen til å tåkelegge kommunistenes
fortid ved å peke på dem som en forfulgt minoritet.
Om kommunistene heter det:
"Helt til juntaen tok makten, var de hundset, jaget og undertrykket av et sterkt
høyre, drevet av en fanatisk anti-kommunisme~
Heller ikke her får vi vite hvorfor, og man blir uvegerlig sittende igjen med
det inntrykk at de ble forfulgt p.g.a. sine meninger.
Enda et spark fra Hanssen skal høyresiden få:
"Det finnes også en ktritikkløs beund;ring av Karamanlis på høyre-siden som knapt
kan være av det gode~

Ill Rapport i Ungdommens Radioa_vis. 17. november
Det bør presiseres at den form denne reportasje i Ungdommens Radioavis fikk lå
kvalitat~vt langt under radioens reportasje for øvrig fra dette valget .
Fra et balansert synspunkt fortoner denne rapport seg mer som en lovt-alg over
venstrekreftene i Hellas enn som noen reportasje fra valgkampen.
Det skulle være tilstrekkelig å vise til den emosj'o nelle og sentimentale
beskrivelse av kommunistene:
"Vi har sett deres talere, · deres ledere på plattformene, lutret av
lange fengselsopphold, . av tortur og lidelser ikke bare fra juntatiden,
men også fra årene før, da en fanatisk antikommunisme herjet dette
landet i borgerkrigens spor~
Interessant er det å merke seg at Hanssen ikke nøler med å stemple greske regjeringer efter krigen som drevet av en fanatisk antikommunisme, uten så meget som å
nevne med ett ord hvorfor kommunistene ble uglesett i Hellas.

Kritikk fortjener Hanssen for sitt lettkjøpte politiske poeng:
"Med snerrende stemme har jeg opplevd spørsmålet: Er De amerikaner?"
Her har Hanssen utvilsomt overskredet sitt mandat som nyhetsreporter. Det er
ellers ungdommens s yn som står sterkt sentralt i denne rapporten. Og her er
det tydelig at Hanssen forsøker å spille opp til radioavisens generelle linje.
Ungdommen i Hellas, får vi høre , er radikal - men ikke nok med det. Ungdommen
har i følge et utsagn i denne rapporten "utdannet sine foreldre i denne vanskelige tiden~• I så fall har deres undervisning vært lagt opp særdeles dårlig hvis
formålet var å bringe venstrekreftene til makten via egne og foreldrenes stemmer.
Men Hanssens under s trekning . av · d e tte er noK nare et rorsøK pa a smigre det ungdommelige publikum i Norge, angivelig ut i fra forestillingen om at den i det
store og hele har radikale anskuelser og sympatier. Mens det i virkeligheten
skjer en påvirkning av deres holdninger nettopp i radikal retning.

. 25

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

IV Rapport i Den vide verden. 20. november
Denne rapporten kan ikke tolkes som annet .e nn et forsøk fra Hanssens side på å
bortforklare hvorfor det gikk som det gikk ved valget.
Mens Jarl Munch velger den enkle utvei å mistenkeliggjøre hele valgresultatet,
foretrekker Hanssen å vise til "psykologiske trickmekanismer i velgermassen som
har virket til fordel for Karamanlis~
Disse psykologiske trickmekanismer forklarer Hanssen som frykt .
Og fordi juntastyret bare falt fra hverandre så og si av seg selv (jevnfør Munchs syn at det
var studentene som styrtet juntaen) eksisterer de strukturer som skapte terroren
og frykten.
Hva slags strukturer er så dette? Jo, Hanssen viser til at særlig på landsbygda
lever det gamle videre - d.v.s. de konservative krefter representert ved
lensmannen og presten.
Det er m.a.. o., iflg. Hanssen, de konservative strukturer i det gamle samfunn som
skapte terroren . og xrykten, og som virket til fordel for Karamanlis.
Dette er en litt for drøy påstand å svelge. Er det trolig at folk som har opplevet syv års militærstyre velger en person som står for et system som skapte
den terror og frykt de opplevde under diktaturet?
Hanssen peker på at personen Papandreou må ha overspilt sine kort sterkt; det er
utvilsomt riktig - og i det har han fått god hjelp blant annet av velmenende
venstreradikale reportere og journalister i Norge.
Hanssen kritiserer Karamanlis og Nytt Demokrati for de slagord de førte inn i
valgkampens sluttfase og som angivetig skal ha skremt velgerne over til de konservative. Men ikke med ett ord nevner han de mange grove beskyldninger venstresiden
har kommet med overfor sine motstandere.
·
Karamanlis blir i denne reportasjen sterkt mistenkeliggjort.

Avsluttende kommentar:
Jarl Munch og Halle Jørn Hanssens behandling av Hellas-valget har mange felles
trekk.
Begge tar klare standpunkter, 'begge er ensidige i sin bedømmelse - og hos begge
er sympatien på venstresiden - selv om det antagelig er riktig å si at
Halle Jørn Hanssens radikalisme er mer moderat enn Jarl Munchs.
Jarl Munch må spesielt kritiseres fordi han setter spørsmålstegn ved om valget i
Hellas var et demokratisk valg. Dette vil også kunne g i ny næring til en farlig
forenkling hvor det gjelder å så tvil om demokratiets funksjon for å undergrave
tilliten til det demokratiske system.
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PROGRAMAVSKRIFT
Dagsrevyen 16. november 197 4
"Valgkampen i Hellas er inne i den siste hektiske innspurt.
Her på grunnlovsplassen i Athen holder kommunistene valgmøte. Det er første gang siden 1947 at
de har kunnet vise sine plakater og slagord her på grunnlovsplassen i Athen.
Slagordet er - det forente venstre - d~ har slått seg sammen med andre venstresosialistiske grupperinger fordi valgordningen - .slik den er - begunstiger de
større partiene. Hvor mange mennesker som er tilstede er umulig å si, men i
alle fall må det telles i hundretusener.
Blant talerne er den gamle kommunistlederen Elias Eliou og kanskje mere kjent for folk flest er den verdensberømte
komponisten Mikis Theodorakis.
Det er vel 6 millioner stemmeberettigede grekere, og de går til valg i morgen.
Det de skal avgjøre, er hvem som skal sitte i parlamentsbygningen her nedenfor
oss. Det er 300 deputerte som skal velges.
Der finnes mange politiske grupperinger i dagens Hellas, men det er fire som
skiller seg ut. Det er for det første det som kaller seg Nea Demokratisia Karamanlis' parti, så har vi den · hellenske sosialistiske bevegelsen under ledel~
se av Andreas Papandreou, vi har senterunionen under ledelse av Georg Mavros,og
vi har det forente venstre som da omfatter kommunistiske og venstresosialist i ske
grupperinger. Nå er det da over syv år siden det har vært valg her i Hellas.
Følgelig, noen politisk gallup finnes ikke. For å få en viss anelse om hvilket
resultat man venter seg, spurte vi Maria Becket om hennes mening. Maria Becket
var en av de fremste lederne i motstanden mot juntaen. Hun har vært i eksil i
Sveits like til når Karamanlis kom tilbake i høst.
- "Well, I will repeat to you the same that you have heard from everybody that
40 - 45% for Karamanlis, then maybe 28 or 30% for the Centre Union and the rest
between Papandreou party and the left - the organized Communist Party~
JM: "~uld you say that the political life . in Greece now is more focused on
personalities than on issues'.?~'
MB: "Yes, definietly, there are two personalities - Karamanlis and Andreas
Papandreou. And those two parties are focused mainly on both personalities.
The Centre Union has more of a structural Centre Union as it existed befare plus
the new forces - so there we can say that it's a colletive leadership. And the
traditional left which has the structure of the past and the collective leadership of the past.
But I think that the people especially in the countryside
will vote for Karamanlis or for Papandreou~
JM: "Opp gjennem gresk historie og mytologi har kvinnene spilt en stor rolle.
Dette finner vi symbolisert i Erechteion-tempelet på Akropolis-høyden. Det er
Kariatidene i kvinneskikkelsene i form av søyler som bærer tempeltaket.
Under junta-tiden var 40% av de politiske fanger kvinner.
En av dem som stiller
. til valg for parlamentet i Hellas denne gang er Virginia Zedero, hun har spilt
en fremtredende rolle i motstandsbevegelsen mot juntaen, ble fengslet og har
vært i eksil ute på landsbygda~
MB: "One establishment we have to beat in this country, is the Man-establishment
Men's establishment. During the occupation - during the dictatorsnip tney
accepted us on equal for the resistance against the junta.
But now it's very
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hard for us to take a position in a peaceful society. But anyhow - despite this
. - there are more women candidates this time than ever befare~•

JM: "Gleden i .Hellas over den nyvundne politiske frihet er til åta og føle på.
Uansett valgutfallet er dette et umistelig gode i seg selv. Måtte det bare var12~•

Dagsrevyen 19. november 197 4
JM: 11 Det var en triumferende Konstantin Karamanlis som møtte verdenspressen efter
at velgerne i Hellas hadde gitt ham og hans parti 2/3 flertall i nasjonalforsamlingen.
Og hans andel av stemmene var over 55%. Imidlertid ga han ikke noe svar
på hva slags politikk han vil føre i de fire årene som kommer. Det vil si han ga
inqen konkrete svar.
Selv om statsminister Karamanlis ikke trenger åbry seg særlig med den parlamentariske opposisjonen - så er det likevel en gruppe som er meget skuffet over valgresultatet og det store flertall som Karamanlis har fått, og det er studentene.
Dette gjeJder i første rekke studentene ved Polutechnicon - d.v.s. den tekniske
høyskolen i Athen.
Her, for nøyaktig et år siden startet det studentopprør som i
sin tur førte til juntaens fall og som førte til at Hellas nå har hatt sitt første
valg på 10 år.
Studentene _her vil ikke la seg nøye med tomme løfter og vage orakelsvar_.
Imidlertid forlanger studentene her garantier for at ikke Hellas på ny
skal bevege seg inn i et diktatur. Deres tolkning av valgresultatet faller i
stor del sammen· med den til en av lederne for sentrumsunienens nye krefter John
Pazamazolo ~•
11

J. Pazamazolo: I think that the argument which was floating around that we either vote for the conservative party or otherwise you might have a rel?-pse into ·
same kind of a dictatorship or the tanks might come back - has influenced heavily the decisions of the voters and also I must add that extremist views which we
all consider highly irresponsible bya group, has strengthened this fight towards the conservative vote to avoid any upheavels leading to another authoritarian regime of any kind.
I think that this conduct during the electoral campaign has strongly influenced the attitude of many voters~•

Dagsrevyen 20. november 197 4
JM: Selv om Hellas nå har avgitt sitt første frie valg på nærmere ti år, er det
likevel langt igjen før · vi kan sammenligne det med det vi ville kalle et fritt
valg.
På landsbygden og tildels også i byene stemmer kvinner og menn i forskjellige
lokaler. Analfabetismen er meget utbredt - blant den eldre generasjon regner
man med at det er 7% som hverken kan lese eller skrive. Dette gjelder i særlig
grad kvinnene.
Slik at en stor del av dem stemmer slik som de får beskjed om
enten av sin mann eller av andre mannlige medlemmer av husholdet.
0

De som til enhver tid sitter med regjeringsmakten har også muligheter til å påvirke valgresultatet, til å manipulere med stemmegivningen.
I føtge loven ~kal f.eks. soldater stemme der hvor deres forlegning er. Det vil
si at hvis regjer i ngen finner ut at aet er en vippekrets et eller annet sted, så
kan man forlegge en avdeling soldater til dette sted. Og tradisjonsmessig så
stemm.er ofte soldatene slik som de får beskjed om fra sine offiserer.
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Skal disse forhold kunne endres, så må det en omfattende politisk bevisstgjøring
til. Dette gjelder i særlig grad kvinnene.

-

Kvinnene i Hellas spilte en dominerende rolle i motstandskampen mot juntaen.
40% av de pali tiske fang.er var til enhver tid kvinner. Men efter at juntaen
falt og de politiske fanger er sluppet fri, så ser det ut som ~ten hel del bare
vil at kvinnene skal gå tilbake til kjøkkenet.
En av dem som forsøker å endre
på dette og gjøre kvinnene mere politisk bevisst, er Natasja Mertika.
Hun er
politisk meget aktiv.
Hun var kandidat til parlamentet fra Korinth. Første. gang
vi møtte Natasja var i juntaens Athen i 1969. Hun fortalte da for norske fjernsynsseere hvordan hun var blitt torturert mens hun var gravid, slik at hun mistet sitt barn. Nu er hun altså offisiell kandidat til parlamentet fra det foren- ·
te venstre som består av kommunister og venstresosialister.
Men juntaens syv år har skapt sår som det kan ta lang tid før de kan bli leget.
Det ser vi også på den tekniske høyskolen i Athen der det i disse dager blir
holdt en minneutstilling for ofrene for massakrene der for et år siden. Det
var den 17. september 1973 at diktatorens tanks stormet den tekniske høyskolen
i Athen, brøt ned jerngrinden rundt og drepte i følge det "man vet nu · i alle fall
38 studenter. Men opposisjonen mente den gang og mener fremdeles at det var mange flere og at vi aldri vil få vite hvor mange det var.
Studentenes minneutstilling er meget gripende. Der er Qlomster overalt, med
bilder av kampen som foregikk den gang og med minneord. fra pårørende og fra andre
over det ganske land.
Studentene her ved den _tekniske høyskole i Athen er stort
sett svært skuffet over valgresultatet.
Også Natasja er meget skuffet - men hun
er likevel ikke uten håp for fremtiden! "
(Avskrift efter gebrokkent svensk).
Natasja: "Ja - man kan seia at etter sju år av juntaens styre bare for å ha fire
års fred - men menniskor kan tenka over hva som hende på den polytekniske hØgskolan og efter nesta dag dom kommer her at besjekka. Dom kommer inte til at
glemme hvad som henda på den polytekniska høgskolan~•
JM: "Men hva vil du gjøre, skal vi si fra en politisk synsvinkel, de neste fire
årene? Hva vil du forsøke å arbeide mot?"
Natasja: "Vi skal forsøka informera folket, særskilt på landet, hvad hadde varit
under sju år, hvad vi i dag og hvad vi ha imorgon. Det skulle vi gjøra. Vi
skulle kjempa~•
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KOMMENTAR TIL HENRY NOTAKERS RAPPORTER
FRA DET KRISERAMMEDE ITALIA
I tre sendinger gir Henry Notaker en redegjørelse for den økonomiske krisen i
Italia.
Skylden for krisen blir ensidig pålagt kristeligdemokratene. Alternativet som
Notaker fremhever til løsning av krisen,er et samarbeid med kommunistene.
Det henvises til deres gode administrasjon av byen Bologna og deres forbindelse
til Fagforeningene.
Men Notaker ser også faren for at Italia kan utvikle seg mot høyre, og som han
hevder vil føre til politivold og fascist-bevegelser.
Som helhet må vi si at Notakers reportasjer var uvederheftige, sterkt farvet av
, egne synspunkter og oppfatninger, og ga ikke noe godt bilde av den italienske
krise.
Det bekymringsfulle ved reportasjene var den sterkt antidemokratiske karakter som
kom til uttrykk i forherligelsen av de venstreekstremistiske organisasjoner og
kommunistene.
I den første sendingen rra Italia 20. november presenterer Notaker de to store
motpoler i italiensk politikk - kristeligdemokratene og kommunistene.
I denne reportasjen oppnår Notaker ved sin teknikk å sette kommunistene i gunstig
lys på bekostning av kristeligdemokratene. Det er · i første rekke presentasjonsformen og ikke innholdet som gir ' denne sendingen det skjeve bildet av Italia.
Programmets referanseramme var uhyre snever.
Istedet for å se på administrasjonen av landet generelt, valgte Nota~er åta for seg adm~nistrasjonen av en enkelt
by, den kommunistledete byen Bologna. Notaker v i ser hvor godt byen er administrert. Apenbart .gjøres dette for å understreke kommunistenes "positive" vilje
til konstruktivt _samfunnsarbeid og · således bygge opp under forslaget fra kommunistene om det "historiske kompromiss" - et samarb e id me llem dem og kristeligdemokratene på riksplan.
Her foretar Notaker· en personlig vurdering - sett på bakgrunn av Bologna-reportasjen hvor alt faller ut til k ommunistenes fordel.
De t er tydelig at Notaker
mener at et slikt samarbeid vil kunne løse problemene i Italia.
I filmsendingen er det da også kommunistlederen i Bologna som går inn for dette,
mens lederen for opposisjonen, k r i steligdemokraten Marabin, stiller seg avvise nde.
Hva Notaker ikke går inn _ på, er hva et slikt "historisk komp romiss" virke lig
ville kunne inn e bære.
Er det tenkelig at kommunistene med sin sterkt Moskva-orie nterte ideologi -ville
avfinne seg med fortsatt medlemskap i NATO, EF og Ital i as tilknytning til den
vestlige verden? Det er mer s ansynlig at kommunistene ville hindre at man i
Italia får utvikle t et moderne demokrati med m~ktspr e dning og rettsgarantier.
Den utvikl i n g vi har sett i Portugal viser tydelig d e n sentralistiske og autoritære linje kommuni s tpartiene står for ti~ tross for s t or e ord om fr i het og demokrati.

30

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

Fra et . demokratisk synspunkt vil et slikt "historisk kompromiss" fortone seg som
meget farlig.
Og Notaker burde ihvertfall våge å sette et spørsmålstegn ved det,
istedet for å bifalle det kritikkløst og dogmatisk. ·
Erfaringen viser at omlegging til et totalitært styresett i mange østeuropeiske
land startet med koalisjonsregjeringer, hvor kommunistene på kort tid kvittet
seg med sine politiske motstand ere og overtok makten, slik det f.eks. skjedde
i Tsjekkoslovakia. Men slike erfaringer er vel ikke verd å nevne?
I denne andre r eportasjen 21. november retter Notaker søkelyset mot de Økonomiske
problemer i italia.
Det gis en ensidig analyse, idet ansvarlige autoriteter i Italia ikke får anledning til å kommentere eller forklare bakgrunnen for den økonomiske utviklingen.
Programmet er ensidig og sett fra en del av de ytterliggående arbeidernes synspunkt. Uten å angi andre kilder enn "mange observatører hevder~• antyder No taker
klart at krisen . er av politisk karakter, m.'a.o. et angrep på kristeligdemokratene .

•
I den tredje sendingen tar Notaker opp de utenomparlamentariske bevegelser.
Ikke noe sted er høyre-venstre dimensjonen klarere avtegnet enn i denne reportasjen.
Ikke noe sted er den heller mer f~rtegnet.
Mens fascistenes ma~seopptog og terror blir åpent presentert,· blir det røde motstykke, den militante ekstremistbevegelsen Il MANIFESTO, fremstilt som uskyldige
demokrater.
Det som interesserer Notaker er ikke deres anti-demokratiske innsti~ling, deres
voldsomme fremferd og terror, men forholdet mel lem dem og kommunistp,a rtiet. Den
ekstremisme de røde står for, blir bortforklart av Notaker som fascistiske provokasjoner. M.a.o., de røde kan ikke utrette noe galt, bombe~ og terror er ikke
deres verk, men fascistenes.
Dette vitner om naiv, kritikkløs bedømmelse av
venstresosialistene, som står i sterk kontrast til den nådeløse kritikk av den
fascistiske terror.
Vårt poeng er at man ikke må la seg forvirre så sterkt av ideologiske motsetninger at man overser de fundam entale umenneskelige og ekstreme retninger på motsatt side.
For ytterligere å understreke sine venstresosialistiske sympatier, viser Notaker
bilder av radikale studenter som er blitt slått ned av politiet.
Kommunister og fascister sloss seg ime llem_ i store gatekamper i Italia.
Begge
er motstandere av parlamentar i sme og demokrati, begge kjemper hensynsløst for
makten, begge er masse-orienterte kollektivisti·ske partier.
Og det er ing,en
grunn til å tvile på at politiets oppga.ve - å holde ro og orden - gjelder for
såvel høyreorienterte som venstreorienterte ekstremister.

Kupp-planer
Notaker utbrer seg utførlig om angivelige kupp-planer som skal ha forekommet på
høyresiden (noe kupp fra venstr e siden kan ikke Notaker tenke seg), men runder
det hele av med å si at det ikke er særlig mange som står bak kuppmakerne. Det
som er farlig, hevder han, er d e rfor ikke et høyre-kupp, men en aradvis utv H: lina
mot høvre!
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Tilsynelatende er det farlig for Italia om landet beveger seg mot høyre, det
hadde derimot vært gunstig med et "historisk kompromiss~• altså dreining i venstreretning.
Dette er utilgivelig subjektiv journalistikk. Notaker får ha sine
kontroversielle meninger for seg selv, han har ingen rett til å dosere dem for
seerne.

Mafiaen
Avsnittet om Mafiaen er lagt inn for ytterligere å diskreditere det kristeligdemokratiske parti.
Notaker lar en dansk journalist s l ippe til med følgende sitat.:
"Så er det hele Mafiaen som politisk betyr mye og som er en forbryterorganisa•Sjon. Fordi Mafiaen på Sicilien kan få valgt p o litikere, - og det er i det
partiet som er mest innflytelsesrikt - altså kr i steligdemo kratene~
Ved derfxa å _gå over til Mafiaeh og korrupsjon i staten, sår Notaker tvil ·om
kristeligdemokratenes redelighet. Man bør gjøre oppmerksom på at mafia-infiltrasjonen er et gjennemgående italiensk problem, og absolutt ikke knyttet til noe
1
bestemt parti.
På Sicilia er problemet kanskje størst blant sosialistene, og det gir et noe
annet bilde. Dette innslaget har åpenbart til hensikt ·å så mistillit til
regjeringen og kristeligdemokratepe.
Det har åpenbart også serien om Vatikanet i depne sammenheng. Den katolske kirke
har alltid stått sterkt i Italia, den katolske kirkes autoritet er en del av
Italias karakter.
Når Notaker kritiserer Vatikanets press på kristeligdemokratene, for derefter å omtale forbryterorganisasjonen Mafiaen - er det bevisst gjort
for å diskrediter~ kirken.
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PROGRAMAVSKRIFT
Dagsrevyen 28. november 1974
Årsakene til de stadige kriser i Italia er parlamentets svake stilling. Mye av
det politiske liv i landet skjer utenfor ~rlamentet, gjennem virksomheten til
politiske organisasjoner og forskjellige politiske og økonomiske press-grupper.

-

H.N.: 11På venstresiden har man en lang rekke · sosialistiske bevegelser, enkelte av
dem har brutt ut av sosialistpartiet og kommunistpartiet og har mange sympatlsører i de nord-italienske fagforbundene. Den mest artikulerte gruppen IL MANIFESTO
som gikk ut av kommunistpartiet for 4 år siden.
Venstresosialistene stiller ·seg i dag meget kritisk til forslaget · om et såkalt
"historisk kompromiss" - et samarbeide mellem kommunister og kristeligdemokratene•~
Representant for venstresosialistene:
"Kommunistene foreslår koalisjon med de høyre-krefter som styrer. Vi mener at
det ikke er særlig ortodokst - heller ikke er det fruktbringende nu. Det kan
ikke løse problemene. Men v i tror at et realistisk alternativ er foreningen av
kommunistene, sosialistene, fagforbundene og særlig de nye grupperinger innen
fagbevegelsen."
H.N.;"Et - sentrum for venstre-sosialistisk virksomhet er filosofifakultetet ved
universitetet i Milano.
Studentbevegelsen her er meget radikal, og er ofte blitt
slått hardt ned på av politiet, slik det går frem av . disse dokumentarbildene tatt
opp av amatører ved universitetets filminstit1,1tt for et par å:r1 siden.
(Bilder av studenter som blir slått med køller, ·gatekamper, politi med hjelmer
og skjold) •
Sammenstøtene har ofte vært så voldsomme at de har hatt døden til følge a (Bilde
av en begravelse med sørgende revolusjonære).
Uttalelse fra en revolusjonær:
Roberto Franscesi ble myrdet av politiet i januar 1972, fordi han sammen med
andre i studentbevegelsen kjempet for retten til politisk virksomhet i skolene i
Milano. Et godt eksempel på undertrykkelsesmetoder her i landet. Samtidig finnes ·fascistbevegelser· som bruker de voldsmetoder vi har sett her i Italia og
som gir tilhengerne militær opplæring._ De godtas her i landet.
De blir ikke
motarbeidet - kanskje av og til med ord~
H.N • . " De fascistiske terrorgrupper har vokst opp de siste 5 åra, og gjør seg ikke
bare gjeldende som her med demonstra •s joner og marsjer - men også med bombeattentater og v o ldsaksjoner. (film av fascist-demonstrasjoner·). Det er et utall av
høyre-ekstremistiske organisasjoner, men på det parlamentariske ' plan finner man
nyfascistene i partiet MSI, Italia s 's osiale Bevegelse. MSI benekter imidlertid
selv at de er fascister."
Intervju med MSI--l eder.
Bruken av ordet fascist i negativ betydning er et typisk kommunistisk fenomen.
Alle fiender av kommunismen defineres som fascister.
En dag er de Gaulle fascist,
så Chu~chill, så Nixon, så T i ta - eftersom MSI absolutt er antikommunistisk, så
har kommunistene s~tt merkelappen neofascisme på MSI.

33

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

H,N.: "Men sosialister og kristeligdem'?krater hevder også dette?"
- Disse partiene er bare avarter av marxismen. Den italienske sosi~lismen er en
marxistisk kraft, altså blir man via ordbruken offer for kommunismens suggesjon.
Kristeligdemokratene tør ikke opponere eller de gir efter i god tro og er dermed
offer fbr kommu~istenes terminologi.

H.N.: Det er et faktum at grupper innen de væpnede styrker og ulike politiavdelinger er opplært i ulovlige,rhemmelige treningsleire.
Italiensk presse har også
avslørt at de ny-fasc_istiske gruppene har benyttet seg av provokasjoner, d.v.s.
de prøver å legge skylden for sine attentater på venstregruppen.
Hensikten er å bringe frem .en politisk reaksjon i høyre-retning, eventuelt et
høyreorientert kupp. Det har forøvrig vært gjort forberedelser til kupp både i
1964 og 1970 der topp-politikere og embedsmenn var innblandet. For bare noen
uker siden ble den tidligere sjefen for sikkerhetstjenesten, Michelli,arrestert,
og han skal nu stilles for retten.
Nu er det en utbredt oppfatning at gruppene som planlegger kupp ikke har særlig
stor oppslutning - faren ligger i dag snarere i en gradv i s utvikling mot høyreet såkalt _hvitt kupp. Det er da og_s å et av de typiske trekk ved Italia at så
mye av politikken foregår utenfor de parlamentariske organer.
Det finnes et maktapparat på siden av det offisielle med mange kanaler til kristeligdemokratiske topp-politikere~
Det er de store private industrier og statsindustrien. Så er det Vatikanet og
den katolske kirke som har stor makt over lovgivningen. Dette så man bl.a. i
forbindelse med skilsmisseavstemningen i vår da Vatikanet la sterkt press på det
Kristelig-demokratiske partiet.
Dansk journalist:
Så er det hele Mafiaen som politisk betyr mye og som er en forbryterorganisasjon.
Fordi Mafiaen på Sicilien kan få valgt politikere - og det er i det partiet som
. er mest innflytelsesrikt - altså kristeligdemokratene.
"Hva er det som skiller Mafiaen fra en vanlig forbryterorganisasjon hvor
som helst i verden?"

H.N.:

, J•Ja, det er nettopp den organisasjonen som gjør at det går vertikalt opp i hele
samfunnet. Man har små Mafia-forbrytere helt nede i bunnen som handler med smugling av sigaretter og narkotika.
Så har man en mellemgruppe ~om utøver korrupsjon av statens penger. Meget store summer som staten har investert til utvikling i Syd-Italia er blitt overtatt av Mafiaen og blir administrert av korrupte
personer som er tilknyttet Mafiaen.
så har man det på toppen - det at Mafiaen
kan få valgt politikere, og når politikerne blir valgt - så ivaretar de Mafiaens
interesser hele veien ned."

Reportasjeteam:

Henry Notaker, Torbjørn Bergesen, Hermod Antonsen,
Erik Dehli og Berit Selius.

34

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

MIDT-ØSTEN
Det er naturlig også åta med et par programmer om Palestina i denne rapporten,
fordi disse programmene bidro til den tildels skarpe tonen i Stortinget rundt
NRK.

I disse programmene ble det fremsatt påstander om Israel som savner ethvert •
grunnlag, m.a.o. ren antiisraelsk propaganda. Det vi i første rekke vil kritisere er at NRK tillater slik programvirksomhet, dernest at de ikke har den nØdvendige selvkontroll. Det kan være av interesse å følge utviklingen av debatten
rundt ~isse programmene.
I programmet "3 jenter - ASIFA- FRIDOMSKJEMPAREN" heter det bl.a.:
"Mange palestinske flyktningeleire vart bomba. Av redsel for bombing vart skulen $Om Asifa går på stengd og barna sendt ut av leiren ' til tryggare · stader.
Slike bomber, som liknar leikar vart og spreidd i leirane.
lemlester folk når ei~ kjem bort . i dei~

Dei eksploderar og

Sammen med en del andre påstander ble dette utsagnet tatt opp i pressen, og NRK
ble beskyldt for løgnaktige påstander om Israel.

Fra VG for 16. januar 1975:

"Videre hevder programredaktør Rolf Riktor overfor Aftenposten at Fjernsynet har
filmen som beviser at Israel har sloppet ned leketøy med sprengstoff over palestinske flyktningeleirer~
Ambassaderåd Eliezer Palmor ved den israelske ambassade i Oslo:
"Jeg vil samtidig benytte anledningen til å tilbakevise en annen påstand i et
tidligere program i NRK, Asifa 11. desember. Det het der at israelske fly hadde
sluppet dukker med sprengstoff over palestinske flyktningeleirer. Dette er også
ren skjær løgn~
Utenriksredaktør Erik Loe i Arbeiderbladet:
" ... det hittil groveste brudd på elementære yrkesetiske anstendigshetskrav som
er begått i et 'IV-program om den israelsk-arabiske konflikten~•
"Det har -aldri lykkes meg å finne bevis for påstandene om at israelske fly skal
ha kastet ned bomber kamuflert som leiker, fyllepenner osv. over arabisk område,
og jeg tviler sterkt på at dette er sant~
Det er svenske Dagens Nyheters Beirut-korrespon~ent gjennem lengre tid, Bengt
Nordell, som sier dette til Verdens Gang.
Bakgrunnen er at Egil Ulateig og
Dag Hermansen, som har laget fjernsynsfilmen om "Asifa - palestinaren~ i sitt
forsvar for påstandene i filmen blant andre .har støttet seg· til svenske_n Per
Gahrton, som de hevdet "dekket oktoberkrigen i 1973 for Dagens Nyheter~
Dette er ikke riktig.

Gahrton var korrespondent for en annen avis, opplyser
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Nordell. Han forteller at mens han var stasjonert i Beirut, gransket han nøye
meldingene om nedslipp av slike bomber. Han reiste blant annet til flyktningeleirer der dette skulle .ha - skjedd. Men de fant aldri bevis for de arabiske . på- .
standene.

Albert Henrik Mohn:

1

iI de 27 år jeg har arbeidet med problemene i Midt-Østen, har jeg besøkt de fleste flyktningeleirene for palestinerne.
Ingen steder har jeg funnet bevis for
den gamle propagandapåstanden om at israelerne kaster ned eksploderende leketøy til arabiske barn. Det~e er en skrøne som alltid tilbys tilreisende reportere!'
Likevel - Rolf Riktor, ansvarlig avdelingssjef, forsvarer utsagnet og viser ikke .
bare t _il en film som skal bevise dette, men også til meldinger fra Associated
Press.
Nyhetsredaktør i AP, Øyvind Nordstrøm: ·
"Vi mener herr Riktor har trukket uholdbare konklusjoner av en AP-melding fra
Beirut. Som verdensomspennende nyhetsnett må AP referere påstander som blir
avgitt; men det betyr ikke at AP innestår for sannhetsgehalten i selve påstanden.
Vanligvis spør vi motparten om en påstand er riktig og refererer dennes svar uten
at vi derved går god for det.
I dette tilfellet, med en palestinsk påstand om eksplosivt leketøy, svarte man
på israelsk hold at den ikke var sann. Derfor kan ikke Riktor ±rekke så vidtgående slutninger som han har gjort~
Asifa-programmet var laget av to free-lance medarbeidere som ikke har noen å stå
ansvarlige overfor dersom programmet deres blir godtat~. Ansvaret skyves over på
de fast tilsatte, som i dette tilfellet klart har begått en feil som de nØdig vil
innrømme. Men free-lancerne oppnådde sin hensikt.
Efter møtet i Kringkastingsrådets fjernsynsutvalgs møte 17. januar ble det meddelt:
" ... I programmet ble det vist bilder av leketøy og sagt at Israel i kampen mot
pa.lestinerne brukte leketøy fylt med sprengladn~nger.
Fl_ere av medlemmene hevdet at det ikke forelå grunnlag for disse påstander og ba
om dokumen~asjon fra Barne-og ungdomsavdelingen, som var ansvarlig for innslaget.
Fra avdelingens ledelse og fra kringkastingssjefens side ble det beklaget at dette innslaget ikke ble tatt ut~
Et annet program om Midt-Østen ble tatt opp på samme møte.
sendt 'i TV 8. januar 1975.

Det var "Globus"

I dette programmet fremkom det også en rekke tvilsomme opplysninger. Ambassaderåd
Palmor ved Israels ambassade uttaler at professor Shahak, en av de autorit'eter
som b~e intervjuet og som ble brukt som sannhetsvitne i programmet, er blitt kastet som formann i den israelske avdelingen av den internasjonale menneskerettighets
avdelingen / efter initiativ fra ligaens president. Dette skulle ha skjedd p.g.a . .
Shahaks manglende ansvarsfølelse i såvel måten han undersøkte sine saker på og
ge metodene han brukte.
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I disse programmene savnet man sterkt en orientering om Israels bakgrunn og
historie.
Fra Kringkastingsrådets uttalelse:
"Det ble sagt at man .måtte være spesielt varsom når man skulle lage programmene
for barn om aktuelle konflikter, og sørge for at slike programmer alltid er
saklige og balanserte. Skolefjernsynet beklaget at det forekom en viss svikt
i kommentaren til filminnslaget i programmet~
I løpet av kort tid, ca. 1 måned ble det sendt to barne-og ungdomsprogram om
Palestina. Begge var sterkt politisk ensidige. Begge ble påtalt i Kringkastingsrådet og også tatt opp i Stortinget.
Likevel forsøkte NRK å forsvare disse programmene til siste skanse. Et statsmono_ pol bør innse feil i tide og ikke ri på prestisje. Det kreves en større selvkritikk og vilje til saklig informasjon.

37

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

NORD-VIETNAM

v/Kjell Gjøstein Resi.
Programmene var dominert av en utpreget velvilje overfor Nord-Vietnam. Kritiske
bemerkninger forekommer ikke.

Lnformasjons-og nyhetsverdien av programmene er påfallende liten. Det fremkommer
ikke noe nytt. Programmenes eneste verdi synes å være propagandaverdien.

Nord-Vietnam ble dekket av fjernsynet med en serie i dagsrevyen og et eget program _like efter.

I
II
III
IV

I

Dagsrevyen 19. · desember
Dagsrevyen 21. desember
Dagsrevyen 23. desember
"Nord-Vietnam - 2 år efter bombingen"

28. januar.

I Dagsrevyen 19. desember .
Innlegget var kla~t preget av Nord-Vietnams eget informasjonsopplegg, som gir
seg uttrykk i en posistiv undertone for Nord-Vietnam hele tiden.
"Og så vidt man kan se under en flere uker lang reportasjereise, er det avgjort
en bra folkelig respons på appellen fra parti og statsledelsen~

Resi har reist i uker, likevel er det ikke kritiske bemerkninger eller kommentarer til påstander om korrupsjon, problemer med produksjonen; intet foruroligende
like foran den storstilte offensiven som kom.
Ønsket Nord-Vietnam vestlige pressefolk inn for å gi et inntrykk av fredelig
innstilling nettopp for å skjule de egentlige politiske mål like før offensiven
startet?
"På tross ·av fortsatt krig i sør-Vietnam og stadig høy militær beredskap også_ i
nord, får besøkende i Nord-Vietnam i dag likevel et bestemt j_nntrykk av at - krigen
er på retur~•
Det er overhodet ingen antydning om at Hanoi kunne få slutt på krigen på fem
minutter, hvis de ga sine menn ordre å komme hjem.
Hele programserien er preget
av nord-vietnamesernes offisielle ønskefremstilling av seg selv. Man leser det
• hele igjennem og leter forgjeves efter en eneste kritisk bemerkning, en eneste
kritisk observasjon som står i kontrast til hva makthaverne selv har sagt.
Man spør seg hvorfor det var nødvendig å sende et NRK-team til landet.
ikke vært rimeligere bare å ~stille pr.ogrammet av Hanoi radio?
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Ville det

...

Il Dagsrevyen 21. desember
Enhver reporter som er ute i marken risikerer selvsagt å bli tatt ved _nesen av
sine kilder,- at han fremstiller som objektivt sant det som talsmenn ønsker skal
sendes på markedet akkurat da.
I så måte har denne reporteren gjennem nokså lang tid vært svært uheldig.
Og
innledningen til dette programmet må det være en tvilsom glede å se tilbake på
for NRK. Noen få uker efter at programmet er sendt, starter nord~vietnameserne
opp en av sine største offensiver i sør-Vietnam.
Også i dette programmet fremhever Resi Nord-Vietnams fredelige hensikter og den
vekt de legger på gjenoppbyggingen.
"Det legges stadig vekt på å opprettholde en høy militær beredskap, men forsvaret
blir i .dag klart underordnet hensynet til gjenreisningen og videreutbyggingen av
landets økonomi~
Resi ' som oppgir at han har reist meget i landet, og som senere påpeker gjenoppbyggingen av et strategisk viktig kommunikasjonsnett merker likevel ikke noen
militær aktivitet. Man vet antallet av lastebiler som passerer nedover mot sørVietnam pr. time.
I nord har han ikke sett noe som skaper mistanke mot den
offisielle påstand om at nu satses det på freden.
At det for en krigførende er svært gunstig å få slike rapporter som dette ut, er
selvsagt. Det skaper tvil om de rykter og m~stanker man har om en forestående
offensiv er riktige. Det skaper internasjonalt tvil om krigsrykter bare er krigshisseres feilvurderinger. Med en slik reportasje hjelper altså reporteren direkte
den ene krigførende part, med eller mot sin vilje. Man kan selvsagt ikke påstå at
han har sett noe som burde vakt hans mistanke. Men i alle fall burde man · når man
engang slik er tatt ved nesen, vise varsomhet ved omgang med de samme kilder·.
· De samme kilder står åpenbart bak påstandene om bombingens ødeleggelser da den
pågikk. Det er påfallende at journalisten ikke faller for å referere alle de
rapporter og det enormt store materiale om bo~bingen som efterhvert er kommet
frem;- når han forberedte et slikt program. Hva som er amerikanske påstander om boiilbingen,blir _ikke hverken nevnt eller
antydet. At det er ført påstander fra nord om bombinger tidligere, som siden
har vist seg å være overdreven propaganda, blir ikke nevnt.
Istedet velger man
å summere opp gamle påstander. Det reflekteres heller ikke over den motsetning
det er mellem de resultater man nu påstår bombingen har hatt - i motsetnig til
hva som gikk i internasjonal presse mens den pågikk,- at bombingen ingen effekt
hadde. Når så mange kom.~unikasjonslinjer ble rammet som det her er påstått,· må
den ha hatt en farlig effekt for krigsførselen ved fronten.
Påstandene dengang og påstandene i dag står i kontrast til hverandre. Dette
slår ikke NRK som påfallende. Det oversees også at Nord-Vietnam ikke var et
tilfeldig . offer, men en direkte initiativtager i stridene på bakken, og ikke
lenger selv gjør noen hemmelighet av at de er det.
En annen påfallende mangel på observasjon er· alt det russiske og kinesiske materiell som andre kilder hevder nu befinner seg i Nord-Vietnam. At all gjenoppbygging betales utenfra.
Kort sagt: Et program pressetjenesten i Hanoi burde være usedvanlig godt fornøyd
med. NRK burde ikke være like fornøyd.

39

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

I

·Ill Dagsrevyen 23. desember
Det er ikke meget å bemerke til dette programmet som er nokså pregløst, når man
ser bort fra den alminnelig velvillige tone, og ~talle spørsmål i intervjuet
ender opp med undertonen om at det burde være gitt mer i u-hjelp.
,....
Cm man sammenholder denne tonen med den reportasjeteknikk som benyttes på den
annen part i konflikten når den omtales, blir man slått av at det overhodet ikke
engang gjøres noe forsøk på "balanse på lang sikt~•
"Nord-Vietnam

~

to år efter bombingen~•

Fjernsynet 28. januar
Programmet er preget av til forveksling å stemme overens med hva som er offisiell nord-vietnamesisk politikk. Hva man har hørt sagt av nord-vietnamesere i
20 år, går igjen i programmet.
De kritiske bemerkninger er henvist til hva nord-vietnameserne selv sier om sine
enorme problemer med å få en tilnærmet fredsøkonomi til å fungere.
Det terpes
fortsatt på bombingen som er slutt for to år siden som en forklaring på alle
problemer. Man får ikke vite meget •om hva som skjer med den enorme hj elpen som
flommer inn i landet. Det ville vært naturlig i forbindelse med den nye omorganiseringen av landsbygden og tvangskollektiviseringen å nevne den enorme bondeoppstanden i 1958 da det ble tvangskollektivisert første gang.
I følge godt ~nfor-·
merte · kilder - bl.a. den internasjonale kontroll-kommisjonen - ble mer enn
100 000 bønder henrettet under den oppstanden.
Ho Chi Minh har siden bekreftet
og beklaget voldshandlingene dengang.
I det hele preges programmet mer av hva som ikke sies enn hva som sies.
Belastningen ved krigen· omtales uavlatelig, og nord-vietnameserne omtales som tapre og
tålmodige osv.
Heller ikke her antydes at det er opp til en eneste beslutning
i Hanoi,- og krigen ville være over den samme timen. Trakk de sine folk vekk fra
sør-Vietnam var den slutt. Programleder en berører overhodet ikke tanken.
At det i programmet også er _åpenbare selvmotsigelser hører til bildet:
Et sted hevder Resi at: "Dagligl ivet bærer ikke preg av å være regulert i minste
detalj av fjerne byråkrater, slik det har -skjedd i andre sosialistiske li;ind ~•
Det er den romantiserte frigjøring Resi legger vekten på. Øyensynlig ser han
det som naturlig og ikke r:,gulerende når' han siden i programmet snakker om
kollektivisering og opprettelse av folkekommuner efter kinesisk modell.
Resis positive observa_sjon om dagliglivet i Nord-Vietnam står i sterk kontrast
til hva et flertall av nøytral e reportere og også desertører forteller om
"regulering~• "De yngste • er opptatt av fredens sysler~ hevder Resi. Nord-vietnameserne har i sin egen propaganda gitt det inntrykk at folkevæpning~n også omfatter barn og kvinner.
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Påfallende er også at den benharde rasjonering som ofte brukes i politisk øye- .
med ikke nevnes . .
Man får til slutt inntrykk av at det her ikke er stillet noen ubehagelige spørsmål til vertene, men at man har villig stilt seg til rådighet for å gjengi ukritisk hva de hevder som sannhet.
Bl.a. er Resis historiske bemerkning~r identiske med den offisielle versjon i
Nord-Vietnam av hva som har skjedd siden krigen begynte.

I

Resi's senere programmer kan tyde på at den siste tids utvikling i Vietnam har gitt ham et nytt syn.
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KINA

NRK's DEKNING AV 25-ARS JUBILEET

NRK la opp til en bred dekning .av Kinas 25-års jubileum.
Bred·· dekning i tid, men stoffutvalget og fremstillingen av forholdene i Kina
var høsyt ·_ensidige og nesten ikke berørte <:let faktum at Kina er et av verdens
narde~te dikaturer.
Denne rapporten bygger på følgende programmer om Kina sendt i NRK:
·. I
II

Kina fra keiserdømme til republikk. TV 27. september 1974.
Gul fare eller rød modell? 25 år med Mao Tse Tung.

Radio 1. oktober
1974.

nr · Ungdommens radioavis. 2. oktober 1974.
IV Folkerepublikken Kina 25 år. TV 2. oktober 1974.
V
VI

Kveldsforum.
"I objektivet~•

TV 3. oktober 1974.
TV 3. oktober 1974.

VII' Gammelt og nytt i kinesisk musikk. Radio 4. oktober 1974.
Pro~rammene er naturlig nok konsentrert om Mao Tse Tung og hans verk. Hans rolle
i Kinas historie er betydelig, men den er i aller høyeste grad diskutabel.
Den fremstilling som ble gitt i NRK var en forherligelse av det kinesiske samfunn
og Mao, presentert i berettende programmer som i seg selv var ensidige, men som
samtidig understreket og klargjorde NRKs manglende balanse i feiringen av Maos
25-års jubileum.
·
De fleste programmene var taget i NRK, men det ble også sendt programmer produsert
i utlandet.
Fra Yorkshire Television i Storbritania kjøpte NRK inn en 90 minutters film
"A · stru ggle for China~•
(sendt 27. september 1974). Filmen ble i NRK bearbeidet
.og forkortet til 45 minutter. · ved bearb eidelsen fant det sted en markert politisering i forhold til den opprinnelige tekst, slik at presentasjonen ble i over~
ensstemmelse med det billede av Kina NRK bygget opp.
For å illustrere dette bringer vi et par _e ksempler der NRK ved tilretteleggelsen
og b~arbeidelsen til norsk klart gir teksten nytt innhold.
Eks. 1.
''Now on the brink of military action to unite China, Sun died. sun's
achieve~ent had been tre~endous.
For a quarter of a century he had fought the tyranny of the Manchus .and they had been swept away. He had laid the foundation of a modern
democratic . state and promised a form of parlamentary government for
China. The people who watched his cortege as it passed mourned with
real sorrow the demise of the first democratic leader China had known~•

Norsk

"Men i 1924 dØde Sun. Det var et alvorlig slag mot den nyfødte alliansen i sør.
Sun Yat Sen's mange forsøk på ålede Kina inn på en
demokratisk vei hadde vært Inislykket~•
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Britene understreker Sun Yat Sen's innsats for et parlamentarisk og demokratisk
Kina - og fremhever hans store rolle og hans posisjon i det kinesiske folk.
Munthe-Kaas foretrekker å se ham som en mislykket figur - en overgangsskikkelse
i det nye Kina.
Eks 2.
"The- peasant was deaf to every revolut;ionary slogan butone: Sun Yat Sen's
principle: "the land to the tiller~• Now it was the Communists who
promised them that~• .
,

Norsk

De kinesiske bøndene som i lØpet av de siste 100 årene var blitt sterkere undertrykt, utbyttet og mishandlet enn noengang tidligere i kinesisk
historie var mer enn modne for kommunistenes revolusjonære budskap:
Jord til de som dyrker den! Makt til det arbeidende folk~

Det er ~tor forskjell i intensjonene bak denne filmen og den andre Kina-filmen,
Folkerepublikken 25 år. Den første er realistisk - forsøker å fortelle om det
som faktisk skjedde i Kina, den andre forsøker å idealisere virkeligheten og
skjule det som har hendt siden maktovertagelsen.
·
;

I programmet "Gul fare eller rød _modell? 25 år med Mao Tse Tung" {sendt 1. oktober
1974) brukte man en ~nnen teknikk for å få frem idealbildet av Kina.
Programmet var bygget opp omkring to adskilte sekvenser. Den første var en innføring i kinesisk liv og lære, klart pro-kinesisk.
Den annen del besto i tre enkle spørsmål, rettet til personer som ikke kjente til
programmets første del.
I første del ble f.eks. Kinas aggresjon overfor Tibet ~remstilt som frigjøring,
og Kinas engasjement i Korea som ~t resultat av USAs utfordringer, mens man i
annen del fikk spørsmålet:
"Har Kin~ vært og er det fremdeles ' en aggressiv nasjon, og hvordan kan vi rent
generelt vurdere kinesisk utenrikspolitikk?~'
Forholdet til Sovjet og den vestlige verden som et spørsmål om maktbalanse ble
det sentrale i "den videre debatt, og dette kunne oppfattes som om de intervjuede
stilltiende støttet Kinas okkupasjon av Tibet. Dette kan ikke lastes intervjuobjektene, da de ikke på forhånd var kjent med at Tibet-spørsmålet i første del
var tatt opp på en så ubalansert måte.
I Ungdommens radioavis {sendt 2. oktober 1974) gjorde man seg bruk av -en tredje
teknikk. Under innslaget "Kina jubilerer" ble to personer intervjuet, begge
venstreradikale.
Ole Bjørn Rongen forsvarte det kinesiske . system slik det er, hvis noe fremdeles
var ufullkomment- "var det noe gammelt som satt igjen~•
Torill Brekke kunne fortelle at Kina var et sosialistisk land som utvikler seg i
"riktig retning~ Dette betydde at arbeiderklassen hadde makten i Kina, at
"proletariatets diktatur" var befestet,- men at det enda var langt igjen før
kommunismen var nådd.
Det som ble diskutert var bl.a. ~m den kinesiske revolusjonsmodellen kunne tilpasses norske forhold.
Programmet som var ved Erling Lægreid var et ensidig partsinnlegg for Maos Kina.
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Også filmavdelingen tok del i feiringen ved å sende filmen "Flammende stål" i
serien .., I objektivet" (sendt 3. oktober 1974).
Filmen bygger på myten om det lykkelige samfunn under sosialismen.
I Kveldsforum (sendt 3. oktober 1974) v/Bjørn ·Nilsen ble også Kina-problemene
tatt opp .
På borgerlig side var det invitert tre stortingsrepresentanter fra utenrikskommiteen som nettopp hadde .vært i Kina.
Ut over dette har ingen av dem markert seg
som Kina-spesialister.

Frå den venstre radikale side derimot, stilte skolerte "eksperter" som Pål
Steigan, kjent revolusjonær teoretiker tilknyttet AKP (m-1) 's toppsjikt, og
den kinesiske maoisten Liu Bai Sha.

Resultatet var at programmet fikk en sterk pro-kinesisk slagside _.
Paul Thyness var den eneste på borgerlig side som hadde motforestillinger idet
han følte seg skremt av konformiteten og ensrettingen. På den radikale side benyttet man anledningen til å fremheve Kinas "positive" utvikling i riktig retning.
I e.t annet program ble Kinas kulturelle sider ofret plass, i dette tilfelle musikk.
Programmet "Gammelt og nytt i kine~;isk musikk" ble sendt i radiq 4. oktober 1974.
Qe gamle folketonene ble presentert med ny tekst som lange hyldninger til formann
Mao; det hadde jo vært kulturrevolusjon, så kunne man vente annet?
Hvis formålet var å presentere gamle kinesiske folkesanger, burde også tekstene
vært gamle. Man burde kunne forvente av programlederne at de var oppriktige
når de ønsket å presentere den gamle og den nye visekunst - og uavhengig av
politisk propaganda - ihvertfall hva eldre musikk angår.
Et av Kina-programmene, "Folkerepublikken Kina 25 år" v/Harald Munthe-Kaas (sendt
i TV 2. oktober 1974), vil vi ·gjennomgå mer i detalj for å ' vise tendensen i NRK's
markering av jubileet (se side 47).
Det som hai;- preget NRK's dekning totalt er i første rekke at negative sider ved
Kinas utvikling og politiske system nesten ikke ble· berørt, som f.eks.folkedomstolenes funksjon og umenneskelighet, hvor offentlige massehenrettelser ble
brukt mot ulike ·sosiale grupper for å befeste Maoismen og for å rydde ut eller
svekke tenkelig opposisjon.
Programmene ga et bilde av det "ytre" Kina, slik Kina se l v vil oppfattes, men
NRK ønsket ikke å t i tte bak Maos maske, og dette er kritikkverdig.
Som monopolinstitusjon påhviler det NRK et særlig ansvar i forbindelse med opini onspåvirkni~g og meningsdannelse blant bruk erne av med iet .
Ensidig og kritikkløs presentasjon av umenneskelige diktaturer som bygger på en ideologi som .i seg
selv er en trussel mot det vest l ige demok!ati, herunder v årt eget pol i tiske system,
Qurde •i k ke forekomme.
At en slik unyansert og ensidig fremstilling er holdning s dannende burde det i kke
herske tvil om.
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Og her er vi ved kjernen

l problemet - nemlig den demokratiske arv som det er

betrodd NRK å forvalte.
På et kringkastingsmøte i 1969 uttalte daværende kringkasti~gssjef
Hans Jacob Ustvedt:
"Antidemokratiske synsounkter må aldri bli stående uimotsagt. · De må ikke få
snike seg inn~•
Den vurdering som Libertas har for etatt av NRKs dekning av Kina-jubileet i ~amarbeid med kjente Kina-eksperter og med stadige referanser til pålitelig kilde ~
materiale, turde vise hvorledes det står til med denne innstilling på Marienlyst
i dag.
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FOLKEREPUBLIKKEN KINA 25 ÅR

TV 2. oktober 197 4

V/Harald Munthe-Kaas.
Fordi denne dokumentarfilmen i så høy grad er preget av histori~ke fortolkninger,
er det nØdvendig å si noen ord om historieskrivning generelt i forbindelse med
den kalde-krig-problematikken.
Frem til 9 lutten av sekstiårene var vestlige historikeres oppfatning av den
kalde krigen relativt pro-amerikansk.
Man vurderte opptrappingen av USA's globale militære engasjement som et mottrekk
fra den vestlige verden for å demme opp for den kommunistiske ekspansjon, slik
man hadde sett den i Øst-Europa i årene efter krigen.
Angrepet på Syd-Korea ble-f.eks. sett på som et ledd i en kommunistisk strategi.
Både Nato og Seato var i følge vestlig historieoppfatning forsvarsallianser hvor
små og store makter gikk sammen for å trygge sin selvstendighet mot angrep fra
kommunistland.
Men i de senere år har det dukket frem en ny historisk skole, den såkalte
"revisjonistiske" skole, som går inn for å "revidere" hele oppfatningen av den
kalde krigen.
I følge denne pro-kommunistiske historieskrivning som også har begynt å gjøre
seg gjeldende i vest, er· det USA som provoserte frem den kalde krigen både i
forhold til Sovjet og Kina.
På univers~tetene er det en stadig større gruppe
forskere og studenter som underordner forskningen den politiske motivasjon.
En slik holdning gjør segn~ gjeldende på flere sektorer innen samfunnet.
Kommentarene i denne filmen bærer preg av å være sterkt irifluert av en slik
historieoppfatning.
NRK kan ikke tillate seg å presentere og ensidig bygge opp under en slik historieoppfatning i Kina-spørsmålet.

•Korea-krigen
Den 25 .. juni 1950 gikk nord-koreanske divisjoner (nærmere 90 000 mann) til angrep
på Syd-Korea over den 38. breddegrad. Dagen efter kom det en henstilling fra
FN om at nord-koreanerne måtte trekke seg tilbake. Da dette ikke skjedde, vedtok Sikkerhetsrådet at det skulle sendes tropper til Korea for å forsvare SydKoreansk territorium.
Men i dokumentarf~lmen heter det:
"sommeren 1950 brøt Korea-krigen ut.
Korea var efter den annen verdenskrig
blitt delt i to med et kommunistisk Moskva-orientert styre i nord, og et vestorientert kapitalistisk samfunnssystem i sør. Den militære spenning mellem de
to hadde lenge vært stor og hvem som løsnet det første skudd er fortsatt uklart,
men i FN ble Nord-Korea stemplet som angriper og på amerikansk initiativ og
under amerikansk ledelse ble store styrker sendt til Korea.
Munth'e-Kaas underslår det faktum at det dreide seg om et regulært angrep fra
Nord-Korea og at målet var å innlemme Syd-Korea i den kommunistiske staten.
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FN-troppene hadde stor fremgang i Korea. De erobret hovedstaden Seoul og trengte
over den 38. breddegrad. Den amerikanske general Mc Arthur, som var øverstkommanderende i Korea , lovet soldatene at de skulle "hjem til jul~ og alle tegn
tydet på at Korea-krigen snart ville være over. Men da det var på det mest
kritiske for nord-koreanerne, _ lanserte plutselig kineserne en storstilet motoffensiv som trengte FN-troppene tilbake.
Munthe-Kaas vurderer det slik:
"Da Kinas grenser ble truet, gikk Kina inn i krigen~•
På grunn av sin rolle i Korea og Tibet og sin trussel mot Chiang Kai Shek's
kinesiske samfunn på Taiwan, ble Kina i denne tiden sett på som en aggressiv
stormakt.
Som følge av dette inngikk en del land i Asia en avtale med USA og
Storbritania om å opprette Seato, den sydøstasiatiske militæralliansen, en para~
lell til Nato.
Men for Munthe-Kaas er det viktig å få frem· at det slett ikke var Kina som drev
en aggressiv utenrikspolitikk, men at det var USA som ville isolere Kina.
Munthe-Kaas fremhever Kinas fredsvennlige holdning slik:
"Kina spilte en aktiv rolle på den afroasiatiske kongressen i 1955, og fikk bred
støtte for sine 5 prinsipper om fredelig sameksistens mellem nasjoner og forskjellige politiske systemer~

Kinas folkemord i Tibet
Fra 1911 hadde Tibet vært i realiteten en uavhengig stat selv om stormaktene
hadde anerkjent Kinas prinsipielle overhøyhet.
I

Det var imidlertid først efter kommunistenes maktovertagelse i Kina at kineserne
gjorde noe aktivt for å hevde overhøyheten.
Oktober 1950 gikk Peking-regjeringen til væpnet aggresjon mot Tibet. Den øvre
del av landet ble besatt og Dalai Lama ble tvunget til å _gå med på en avtale
som gjorde slutt på Tibets selvstendighet.
Og gjorde det til et kinesisk lydrike.
Og her er Munthe-Kaas' versjon:
"Samme år (1950) gikk frigjøringshæren irm i Tibet.
samarbeide med kommunistene~

Dalai Lama gikk med på å

Var det noen i Norge som under krigen f.eks. omtalte de tyske okkupanter som
"frigjøringstropper"?
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"Kinesiske tropper ble sendt til Tibet og inntok Lasa. Dalai Lama flyktet til
India via områder· i sør-Tibet som kineserne ennu ikke hadde etablert kontroll .
over. Dalai Lama hadde i 1951 inngått en avtale med de kinesiske lederne, men
kommunistenes ønske om å omforme Tibet i sosialistisk retning hadde skapt store
gnisninger'!
Dette er alt som sies om den kinesiske straffeekspedisjon mot Tibet.

.•

Rapporten fra den Internasjonale Juristkommisjon
Om kinesernes oppførsel i Tibet er det publisert et stort materiale.
Av særlig interesse er den internasjonale juristkommisjons rapporter om Tibet.
I rapportene slåes det fast at Kina har gjort seg skyldig i folkemord og brudd
på erklæringen om menneskerettighetene på 16 punkter .

.

Rapportene er basert på offisielle opplysninger og intervjuer med tusenvis av
flyktninger og gj !c'ri.levende.
Juristkommisjonen slår ' fast at kommunistene har forsøkt å utslette den tibetanske
religion ved å ødelegge helligdommer, henrette lamaer og prester og deportere
små barn mot deres foreldres ønske til kommunistiske oppdragelsesanstalter i
Kina.
Som eksempel på bestialske metoder nevner kommisjonen mange eksempler der
mennesker er blitt begravet levende, flådd i nærvær av andre, brent og slått
ihjel.
For særlig interesserte henviser vi til kommisjonens rapporter . . En summarisk
oversikt over dem finnes også i leksikale oppslagsverk.

Kommunistenes fremferd i Kina
Det er skremmende at Munthe-Kaas ser på Kinas rolle i Tibet som en "frigjøring':
Like skremmende er det også at han godtar kommunistenes taktikk og terror for
å befeste sin p_o sisjon like efter maktovertagelsen i eget land.
I fjernsynsprogrammet heter det:
"En sterk sentralregjering ble etablert i Peking med kommunistpartiet i den
dominerende posisjon. Partiet inviterte imidlertid andre grupper til samarbeid
,i ·en konsultativ forsamling som besto inntil d~n første nasjonalforsamling ble
valgt i 1954~'
Skal dette oppfattes som om kommunistene var innstilt på et nasjonalt samarbeide
uten revolusjonære aspekter i kampen om makt?
Denne "samarbeidspolitikken" er kjent fra alle land hvor kommunistene har kommet
til makten. Det er dette som kalles enhetsfronten. Den går ut på at forskjellige
revolusjonære og progressive grupper, noen av eldre dato ,andre rene kommunistiske
frontorganisasjoner, får være med i en form for . konsultativ forsamling. Dette .
for å gi 'inntrykk av massiv oppslutning om saken.
Imidlertid er det slik at på
de høyere nivå i partihierakiet finner man ingen representanter for slike "andre"
grupper.
I Kina ble opposisjonelle grupper uskadeliggjort efter en tid, bl.a.
gjennem folkedom·s toler.
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Munthe-Kaas gir i programmet uttrykk for den maoistiske forestilling om at
kommunistene har sin store støtte i bondebefolkningen.
Det er utvilsomt riktig ✓ at Mao kom til makten ved hjelp av bøndene - men de var
lovet " jord til dem som dyrker den~• Viktig for forståelsen av bøndenes holdning
er det derfor å se hvordan dette slagord ble gitt positiv utforming i realiteter.
Ved den store landreformen i 1949-50 var storgodsene blitt oppstykket i små
enheter som ble gitt til de fattige bøndene. Skritt for skritt ble så de små
jordflekkene slått sammen i større enheter under kollektivbruket, som i realiteten tilhørte staten.
Under "det store spranget fremover" da folkekommunene ble opprettet, ble det
skapt nye . store rigorøse kollektivistiske ideer slik at svært mange bønder mistet
troen på kommunismen.
I følge de nye teorier ble det i praksis gjennemført et
system hvor alt privatliv sku l le opphøre. Staten overtar bl.a. ansvar for
barneoppdragelse, d.v.s. politisk indoktrinering.
Resultatet av "det store spranget" var bl.a. en fryktelig hungersnød.
En av· de
mange Rampanjer for å bringe Kina nærmere kommunismen hadde totalt slått feil.
Munthe-Kaas fremstiller "det store spranget" som noe positivt i seg selv, men
at ytre forhold gjorde at det ble mislykket.
I sin reportasje er det kun en
av disse kampanjene Munthe-Kaas kommer inn på i tillegg til "det store spranget"nemlig kulturrevolusjonen.
Ingen vet i dag nøyaktig hvor mange menneskeliv som gikk tapt under denne revolusjonen, men det dreier seg om hundretusener,- noen sier millio~er.
Det er vårt inntrykk at Munthe-Kaas i sin fremstilling av kulturrevolusjonen
helt har gjort den kommunistiske innfallsvinkel til sin egen.
Ren kommunistisk klassekamp-sjargong har tydeligvis falt Munthe-Kaas så natur~ig
at han ikke reagerer når han gjør bruk av den i programmet, som f.eks.:
"Rødegardister med revolusjonær glød kaster seg inn i kampen for å
korrigere Kinas politiske kurs!'
'
"Mao Tse Tung inspirerte de unge til revolusjonært vågemot ved sin
lange svømmetur i Yang tse-elva~•
"Folkets frigjøringshær som hadde samlet essensen av Maos tanker i en
liten rød bok ble rødegardistenes forbilde og kulturrevolusjonens
garantist~•
"I løpet av få måneder kom 11 millioner rødegardister fra hele landet
til Peking for å motta de siste instruksjoner~•
Skal dette oppfatt es som en hyldest til denne såkalte "kulturrevolusjon" - en
,revolusjon som var både blodig og barbarisk?
Da kulturrevolusjonen tok slutt, ble hundretusener av mennesker sendt ut av
byene og ut på landsbygden for å arbeide. Munthe-Kaas sier "de . skulle være der
i flere år~• Dette er det vi kaller deportasjon ·og tvangsarbeide her i Vesten,
men Munthe-Kaa s foretrekker kommunist-jargongen:
"De sku ile lære av de a r beidende masser~•
Munthe-Kaas s i e r bl.a. videre:
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"Utover høsten ble det gjenopprettet nye styringsorgan, såkalte revolusjonskommiteer, bestående av representanter for arbeidere, folkets frigjøringshær og de revolusjonære masser~
Hva er revolusjonære masser?
Kina er et land som snart i 25 år har vært kuet med jernhånd, og hvor all motstand mot regimet er umuliggjort gj·ennem en kynisk bruk av såkalte revolusjonære
kampanjer ved siden av regulær undertrykkelse og terror.

Kampanjene Munthe-Kaas ikke nevnte:
Munthe-Kaas har efter vår oppfatning forsøkt å gi et ensidig forvrengt billede
av Kina . som faller ut til kommunistenes fordel.
Han burde tått med:

1. Landreformen 1949 - 1950
Under denne "reformen" ble alle gudshus og religiøse lokaler stengt over _hele
Kina, og det ble igangsatt store forfølgelser. Viktigst av dem er likvideringen av de gamle jordeiere og bønder som motsatte seg k ollektiviseringen. I
følge tall som kineserne selv har offentliggjort (antagelig i skremselsøyemed)
ble det under denne kampanjen drept flere millioner mennesker.

2. Kampanjen for undertrykkelsen av kontrarevolusjonære i 1951
'

På Maos oppfordring ble kineserne bedt om å angi alle som kunne tenkes å ha
reaksjonære sympatier. Anonyme anklager var vanlig. Før denne kampanjen
startet, var det også vanlig med "folkemord!' Offisielle tall på henrettelser
i 4 av 6 administrative områder var ca. 1,2 millioner i perioden oktober 1949 oktober 1950.
'
Efter denne kampanjen kr i tiserte Mao folkedomstolene
for å ha utvist "ubegrenset
stor sinnethet ~•

3. De hundre blomsters periode 1956 - 1957
I 1956 , an~agelig som en følge ~v opprøret i Ungarn, l anserte Mao kampanjen
som fikk bete gnelsen "de hundre / blomsters periode~• Det innebar at kommunistene
ønsket å åpne adgang for samfunnskritikk. Da · ingen imøtekom oppfordringen,
gjentok kommunistene sin parole i 1957. Efter en kort periode på tre uker med
mange kritiske innlegg i avisene - avblåste kommunistene den liberale kampanjen. Like efter begynte utrenskningene betegnet som "kampanj _e n mot høyreavvik~' - som gikk hardt utover d E:m som hadde trodd på kommunistenes utsagn.

Munthe-Kaas berørte også temaer som forholdet til USA, konflikten med India og
kinesisk jernbanebygg i ng i Afrika. Det må han gjerne gjøre, men ikke ved å
unnlate å beskrive vesentlige sider av det kines i ske diktatur.
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FJERNSYN 5. DESEMBER

MAOS SOLDATER

Vesttysk dokumentarfilm om soldatene i den 196. infanteridivisjon.
Denne dokumentarfilm inneholdt også kun positive opplysninger om den kinesiske
folkehær, og bidrar således til å bygge opp om et ukorrekt bilde av Mao-Kina.
Det ble ikke gjort noe forsøk på å finne ut om den offisielle propagandaen ~r
sann eller falsk. Motforestillinger til glansbildet uteble.
Imidlertid forekom det her i denne reportasjen en del opplysninger som var direkte i strid med de faktiske forhold.
Om rekrutteringen til krigen i Korea het det i programmet:

"Samtlige offiserer og soldater meldte seg kollektivt frivillig til denne tjenesten~
Her kunne man i det minste ha ventet en viss analyse av det motstridende begrep
"kollektivt frivillig" all den stu.nd frivillighet er basert på den enkeltes vilje
til å delta ·og ikke på kollektivets vilje.
Alle kinesiske soldater i Korea var såkalt frivillige.
Et stort antall av dem
ble tatt til fange av FN-troppene. Fredsavtalen om Korea ble efterfulgt av gjensidig utveksling av fanger, men de kinesiske krigsfangene gjorde det ekstra
vanskelig under forhandlingene fordi over 3/4 av dem nektet å bli sendt tilbake
til Kina. Resultatet var at -de ble sendt til Taiwan.
I programmet får vi vite en del (men ikke nok) om lønnsforholdene innen den kinesiske hær:
"Soldatene får ca. 20 til 25 kroner hver måned i lommepenger. En bataljonsjef
tjener ca. 200 kroner måneden, omtrent like meget som en industriarbeider."
Her slutter oppramsingen av offiserenes lønninger. Det hadde ca heller ikke vært
noe pluss å fortsette til de høyere offisersgrader. For da hadde man virkelig
kunnet sammenligne lønnsforholdene med industriarbeiderens.
Den amerikanske Kina-ekspert Edgar Snow, som ikke er kjent som noen motstan.d er av
Mao" Tse Tung, har laget en oversikt over lønnsforholdene i den kinesiske hær basert på oppgaver fra året 1960. Riktignok bidro kulturrevolusjonen til å utjevne
lønningene mellem soldater og offiserer noe, men de er nu på fqll fart oppover
igjen og adskiller seg ikke vesentlig fra lønnsforholdene i 1960. For så vidt
er det en tilbakevending til de gamle lønnsforhold.
I følge Snow tjente en menig soldat pr. dag i 1960 i Kina 6,85 yen. En løytnant
tjente 20 yen, en oberst fra 145 til 196, en general fra 449 til 552 yen, hvilket
er ca. 25 ganger mer enn den laveste offisers lønn. En kinesisk marshall tjente
fra 842 til 936 yen. Og da begynner det å bli smått med utjevningen mellem ·
distinksjonene. Klasseforskjellen er da i virkeligheten enorm.'
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RADIO 22. OKTOBER 1974
DDR

lang vet til anerkjennelse

v/Peter Skjelstad.
Radioen markerte feiringen av 25-års jubi leet for opprettelsen av den øst-tyske
stat i to programsendinger.
I

En reportasje i "Den vide verden" (se dekningen av "Den vide verden" - Øst-Europa) og et enkeltstående program laget av Peter Skjelstad.
Titelen Skjelstad hadde valgt indikerer innfallsvinkelen. Det er anerkjennelsen
av Øst-Tyskland som står i fokus, - det som her ligger under er at Øst-Tyskland
egentlig burde vært anerkjent for lenge siden.
I tråd med denne oppfatning presenteres vi for et Øst-Tyskland som kunne vært
hentet_rett ut ·av østtysk propagandamateriale beregnet for vestlige turister.
Videre blir det sagt at det er et land i sterk vekst og velferdsutvikling, et
land med et godt skole-og utdannelsestilbud og med sosiale ytelser til alle samfunnsgrupper.
Når de't gjelder skole-og utdannelsessektoren sies det i programmet ingenting om
at det kun er unge mennesker med plettfritt rulleblad, det vil i .realiteten si
medlemmer av kommunistiske ungdomsorganisasjoner som "Freie Deutschen Jugend"
som ·får anledning til å gå på universitetet og høyskoler.
Blant annet kan man
ikke være bekjennende kr'isten i Øst-Tyskland uten å måtte lide for det ved å
bli utestengt fra mulighetene til høyere utdannelse og høye stillinger.

I programmet nevnes ikk~ at man i Øst-Tyskland holder mennesker innesperret p.g.a.
politisk ov~rbevisning og motstand mot regimet.
Eksperten som uttaler seg om Øst-Tyskland i dette programmet er en av regimets
egne menn - professor Franz Knipping, redaktør av partiorganet "Neues Deutschland~'
Ville man f.eks.
anse?

i et program om Uganda benytte et av regimets talerør som refer-

\

Professor Knipping som fremhever Øst-Tysklands egeninnsats avfeier alle teorier
om at det fremdeles er Sovjet som trekker i trådene ·- selv om han betegner Sovjet
soin "et land vårt folk føler seg fast og broderlig forbundet med~'
Programlederen unnlater heller ikke å bringe Knippings synspunkter om det østtyske nærdemokrati til torgs.
Slik formulert av redaktøren for "Neues Deutschland":

"Å kunne være med på alle avgjørelser som gjelder alle områder i samfunnslivet
er garantert hos oss~•
En sl•ik uttalelse ville normalt blitt sterkt kritisert av en vestlig representant, men Skjelstad lar det stå, og gir derved uttalelsen sin sanksjon.
De politiske forhold i landet ble i programmet bare . overfladisk behandlet. Det
ble gitt en kort oversikt over Øst:-'l'ysklands 25-årige historie, som ikke bare
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var mangelfull, men som også inneholdt tildels grove fortegninger og forsøk på
bortforklaringer.
· I programmet gis bakgrunnen for opprettelsen av det tyske sosialistiske enhetspartiet slik:
"I april 1946 sluttet det kommunistiske partiet og sosialdemokratene seg sammen,
og på en felles partikongress ble den formelle sammenslutningen marker~med et
håndtrykk mellem formannen i kommunistpartiet Wilhelm Pick og formannen i det
sosialdemokratiske parti i denne del av Tyskland, Ot.to Grotewohl - henholdsvis
DDRs første president og første statsminister~
Ved en slik fremstillingsform kan en lytter som ikke . har de nødvendige bakgrunnskunnskaper få det inntrykk at sosialdemokratene ønsket å gå sammen med kommunistene. Det er imidlertid ikke tilfelle.
Ønsket om en sammenslåing kom fra kommunistene, og formannen i det sosialdemokratiske parti inngikk en avtale med dem over hodet på sitt e~et parti for ved det å
opparbeide seg en posisjon.
Uravstemningen i det sosialdemokratiske parti som ble holdt i 1946 viste at man
tok sterk avstand fra denne tvangssammenslåingen.
Qn

Øst-Tysklands organisasjon "Den Nasjonale Front" sier Skjelstad:

"I mai samme år (1946) ble "Den Nasjonale Front" i det demokratiske Tyskland opprettet. Denne "Nasjonale Front" har i praksis vært og er et samlingsorgan for
de politiske partier og masseorganisasjoner og på offisielt hold har den vært
sett på som en s.osialistisk folkebevegelse som det heter - "forener alle klasser
og sjikt i DDR under ledelse av arbeiderklassen og deres parti - Tysklands
sosialistiske enhetsparti~"
Det er igjen den offisielle versjon vi får.
.,·D en Nasjonale Front" har i praksis
fungert som en kommunistisk støtteorganisasjon, opprettet og kontrollert av
kommunistene, og adskiller seg ikke vesentlig fra kommunistiske frontorganisasjoner i andre land.
Skjelstad kommer inn på Øst-Tysklands sviktende økonomi i årene efter ·krigen og
nevner som hovedgrunn til dette, .- at DDR ikke mottok noen Marshall-hjelp.
Han
med
men
hva

kunne ha tilføyet - men det ville være å innrømme for mye - at DDR på linje·
alle øst-europeiske stater mottok tilbud fra USA om åta imot Marshall-hjelp,
dette ble nektet dem av Sovjet - som ønsket selv å ha den fulle kontroll med
satelittene foretok seg.

Den andre hovedgrunnen Skjelstad rievner er tapet av arbeidskraft.
r · årene frem
til murens opprettelse flyktet millioner av østtypkere over til Vest-Tyskl~nd
fordi de ble tilbudt bedre muligheter der.
For å få orden på sin Økonomi - i følge Skjelstad - måtte østtyskerne bygge muren.
Det heter i programmet:
"Skulle myndighetene bygge opp et stabilt Økonomisk system i DDR, var det nødvendig å sikre arbeidskraften innenfor landets grenser~•
Videre litt senere ut i programmet:
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"Offisielt har DDR hatt et økonomisk tap på hele 120 m,;i.lliarder før muren kom.
Muren har likevel vært en stor moralsk og politisk belastning for oss. Men
myndighetene klarte på denne måten å stabilisere de økonomiske forhold.
Innbyggerne måtte ·innrette seg på å bli i landet, dette førte igjen til bedre levevilkår i de årene som kom.
En ond sirkel var dermed brutt~
Videre:
"Efter at • grensene til DDR var stengt og arbeidskraften sikret, viste også myndighetene større dri'stighet til å gå nye veier i den økonomiske planlegging~
Skjelstad legger for dagen en manglende _forståelse for hva muren har betydd i
europeisk politikk.
Ikke et ord blir sagt om murens ofre, om de hensynsløse nedslaktninger av flyktninger.
Intet blir nevnt om adskillelsen av familier og de
dype menneskelige tragedier muren forårsaket.
Politisk spilte opprøret i Øst-Berlin i 1953 en stor rolle, da hundretusener av
østtyskere demonstrerte sin forakt for det regime som var etablert. Ved russisk
militærmakt ble opprøret slått hardt ned, i likhet med det som skjedde i Tsjekko. slovaki_a .
I programmet gir Skjelstad Øst-Tysklands versjon:
"I de offisielle fremstillingene fra DDR sin side heter det blant annet at det
var de vesttyske konsernene som drev menneskehandel når folk flyktet.
I likhet
med oppstanden i Øst-Berlin og andre byer i DDR 17. juni 1953 var det også denne
gangen agentene fra Vest-Tyskland som sto bak~

.
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RAPPORT OM
FORMYNDERSTATEN
-

-

Med 33 forskjellige saker· fra hele landet beskrives og kommentere~
lover og byråkratiet som fordyrer, irriterer og sløser med tid og
krefter for oss alle - også for byråkratene.
Beskrivelsene kaller på smil og spott, men er i sin grunn dypt alvorlige for dem som rammes av uhyrlighetene.

-------- .--------------- ·~-- --------------:><
Jeg/vi bestiller . . . . . . . eks. av
FORMYNDERSTATEN

Bygge- og eiendomssektoren
Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poststed ..... . ............ ·................. .
Portofritt når betaling vedlegges bestilling, ellers sendes i oppkrav.
Kupong sendes: ELINGAARD FORLAG, Boks 7058 H, Oslo 3

---------------------------------------------·
•
HAR DE LEST DEN FØRSTE NRK-RAPPORTEN?
Den kan fortsatt skaffes og den er like aktuell!

---- ·----------------- .----------------· -- ><
Jeg/vi bestiller ... .... eks. av den første NRK-RAPPORTEN
kr. 6.-

a

Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · ..
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poststed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portofritt når betaling vedlegges, ellers sendes i oppkrav~
Kupong sendes: ELINGAARD FORLAG, Boks 7058, Oslo 3
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nå
debatt 2

Elingaard

.IUNGAA9'Ø

l,-/lia/1

Nr.3
1974

ttl

kr. 10.-

Elingaard

SOSIALISME

FORMYNDERSTAT

BARNEPIKE

o

kr. 10.-

s..,,.TlwMI

Il.digert..- :

J~~

,....,,.,""""'

Straffen for 6 jobbe

Progresjonen

kr. 23.50

*Den•

kr. 30.-

kr. 10.-

Lare Ofte(!al Broch
Henning Koefo!,_d
Goran Albmason
"sb1om Sæthre

Sendes: Elingaard
Boks 7058 H - Oslo 3

•,•

................. .................................... ..................

Jeg/vi bestiller ......... eks.av følgende bøker:
Bøkene sendes i oppkrav.
Portofritt når betaling vedlegges bestillingen.

kr. 10.-

Elingaard

•
•
•
•

Konsumerisme
Utfordring
til forbruker og nænngsli"

1

Nr.1
1974

Ny sjanse
for
liberalismen

na
debatt

0

afflffl1kaner

'°"':

Kart-Hermann Aach

kr. 23.-

Europa
mellom
stormaktene

Michel Tatu

FORMYNDERSTATEN
..-------~

"'"'- 'H'flr

kr. 10.-

......,.
nå
debatt 2

kr. 20.-

EUNGAARD

Synspunkter
pi norsk
sykehuspolitikk

- MOT

~,

,....,,,,,,"',,.

"""'11""1.,-.
A-~_,.,,_.

,,,,_,,,.,.,otfl•

.◄ ~

ØKOLOGI OG
ØKONOMISK VEKST

•'(,lispt,,,,_JkJ,,,,,,.

.

kr. 20.-

FOR DEG

MOT
FORMYNDERSTATEN

kr. 29.-

.........

•
•••
•••••
•••••••
...........

kr. 25.-

ELJNGAAAO

LIBERTAS

Steinar Riksaasen
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BARNEPIKE FORMYNDERSTAT SOSIALISME
NI-Debatt 3/74. Kr.

10,-

Eli NGA Aft D

NOE NYTT I DEBATTEN
NR. 1 - JANUAR 1975 · ARG. 2 - LØSSALG KR. 3.-

31 MENN FORVALTER
29 MILLIARDER KR.

NA-Debatt!

KAPITALISMEN

16 statsbanker var forvaltningskapitalen pr. 31/12-73 og antall
styremedlemmer f;lgende ·

diskusjon om hva kap,tal,sme
idag betyr I vårt land
los sal g kr. 10,-

Statsbank

ELIN GAAR O

Ua!sdlina11ienni!ia
~?

SENTRALT I DAGENS
POLITISKE DEBATT

._.;

Forvaltningskap.

Husbanken
Landbruksbanken
Kommunitlbanker,
Fiskarbanken
Industribanken
Postsparebanken

16.828.806.165
3.174.964.343
4.912.483.996
645.642.956
44.276.875
·3.558.886.645

Sum ·

29 .065.061.071

Åntall styremedlemmer
5
6

-5
7

s

3

31

nå-debatt
rsabonnement kr. 30,- for 4
bøker. Løssalg kr. 10.- pr. stk.
Brukes av skoler - ungdom aktive .
, BESTILL I DAG !

Utfordring til forbruker
og næringsliv (kr. 10,-)

ELINGAARD

Har De lest siste nummer av avisen 2000?
Her får De sentralt debattstoff tatt opp på en
frisk og levende måte.
1 års abonnement for· 197 5 og 197"6 koster
bare kr. 30.-. Løssalg kr. 3.- i Narvesen.
Ny NÅ-Debatt!_

HVEM ER
IMPERIALIST?
NA Debatt 4 74
løssalg Kr . 10 ,- .

ELINGAARD

-------Jeg bestiller ..... årsab. NÅ-deban

30,-.

a kr.

Jeg bestiller flg. enkeltbøker å kr. 10,(ponofrin - når betaling vedlegg es)

VEIEN TIL TRELLDOM
Den østerrikske professor og Nobelpristager i
økonomi, Friedrich Hayek, påviser at sosialisme fører til ufrihet og form ynderstyre.
(Kr. 12.- i løssalg i bokhandel)
Tegner De et abonnement for 1975 for kr. 30.-,
.får De 4 bøker i posten i løpet av året.
Abonner i dag direkte fra forlaget!

Navn : ........... ..... .
Adre sse:
Poststed
ELINGAARD

058

ELINGAARD ~:;_

~~t.. :· / ~.

ELINGAARD, boks· 7058 H, Oslo 3.
Tlf. 56 50 70
www.pdf-arkivet.no/ (2022)

FOR frihet under

ansvar!

Støtt LIBERTAS
FOR næringsfrihet - politisk frihet - åndsfrihet
MOT form4nderskap- b4råkrati - sosialisering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --------- - -~
-~
Jeg/vårt -firma ønsker tilsendt informasj_onsmateriell om organisasjonen og nærmere opplysninger vedrørende medlemskap.
Navn/Firma
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Poststed:

Under,krift

Sendes til:

LIBERTAS

lncognitogaten 18, Oslo 2 - Telefon 56 50 70
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