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Han er en av Englands
mest omdiskuterte journa-
lister, og ble forsøkt vervet
av Osama bin Laden under
et intervju. Nå kommer 
Robert Fisk til SKUP-
konferansen.

William Edward Graham
Få journalister kjenner Midtøst-
en bedre enn Robert Fisk. Gjen-
nom sine 30 år som utenrikskor-
respondent i regionen, har han
gjort seg bemerket både i hjem-
landet og ellers i verden. Fisk er
spesielt opptatt av at journalistik-
ken må utfordre autoriteter, og
han gjør det. 

– Han er en konstant kritiker av
makta, uansett om det er hans
egen regjering under Blair, Bushs
administrasjon eller regimer i
Midtøsten, sier krigsreporter og
forfatter Åsne Seierstad.

Hans rapportering er basert på
klare fakta, hvor han blander inn

analyse og ofte sterk kritikk av så
vel myndigheter i Midtøsten som
Storbritannias og USAs utenriks-
politikk. 

– Han er omstridt, fordi han be-
veger seg inn i sfærer og blir for
kommenterende, mener mange.
Men dette er jo en gammel disku-
sjon vi aldri blir ferdig med, for-
teller Per Anders Johansen, ny-
hetsredaktør i NRK Nyheter.

Opposisjonsfigur
Seierstad trekker spesielt fram
Fisks sosiale samvittighet.

– Han ser politikken gjennom
mannen og kvinnen i gata, sier
hun.

Også Rune Ottosen, professor i
journalistikk ved Høgskolen i
Oslo, er opptatt av Fisks måte å
se ting på.

– Fisk ser hendelsene fra Midt-
østens perspektiv, fordi han har
bodd såpass lenge i denne regio-
nen, og det oppfattes av mange
som kontroversielt, forklarer Ot-
tosen.

– I tillegg er han en veldig op-
posisjonsfigur, og er mer kritisk
til mediedekningen i regionen
enn de fleste journalister.

Historisk bevisst
I bunnen av alle Robert Fisks re-
portasjer ligger gode kunnskaper
om det han skriver om.

– Han er meget godt utdannet,
med doktorgrad i historie, han
snakker flere språk, og har et me-
get høyt kunnskapsnivå etter fle-
re tiår som korrespondent, fortel-
ler Seierstad.

Fisk er veldig historisk bevisst i
rapporteringen sin.

–  At han er veldig historisk be-
visst, er noe man spesielt ser i
hans siste bok, sier Ottosen.

I «The Great War for Civiliza-
tion», som kom ut i fjor høst, trek-
ker Fisk paralleller mellom Ves-
tens tidligere kolonisering, og da-
gens kamp om kontrollen over ol-
jen i området. Mange arabere ser
konflikten på denne måten.

Men Robert Fisks politiske

perspektiv skaper også en del
problemer.

–  The Independent er jo en
mainstream avis, og som avis har
de av og til et problem når Fisk er
så kontroversiell som han er, for-
teller Ottosen.

Før begynnelsen av Irak-krigen
løste avisen dilemmaet ved å gi
Fisk én side for å forklare hvorfor
han ikke støttet krigen, mens en
annen journalist, som støttet kri-
gen, fikk sin egen side.

–  Dessuten er jo ikke Fisk den
eneste som dekker Midtøsten i
The Independent, så de får jo ba-
lansert dekningen, legger Otto-
sen til.

Unnskyldte angrep
– Fisk er en reporter som kom-
mer med hendelsene selv, i ste-
det for å løpe etter alle andre, me-
ner Per Anders Johansen.

– Han går under nyhetene, og
bringer fram informasjon. 

Robert Fisk ble selv en del av
nyhetene da han var i Pakistan

under invasjonen av Afghanistan.
Under oppholdet ble han angre-
pet av en gjeng afghanske flykt-
ninger, og holdt på å miste livet. I
en av hans artikler etter angrepet
forsvarte han flyktningene, og
mente de ikke kunne klandres.
«Brutaliteten deres var andres
skyld, vår skyld – vi som hadde
rustet dem opp mot Russland,
men oversett smerten og ledd av
borgerkrigen, for så å ruste dem
opp igjen, bombe hjemmene de-
res og rive opp familier,» skrev
Fisk etter overfallet.

Forsøkt vervet
Noen år tidligere hadde Fisk hatt
sitt siste av totalt tre intervjuer
med den da nesten ukjente Osa-
ma bin Laden. Under intervjuet
hadde bin Laden forsøkt å verve
Fisk til al-Qaida.

– Fisk har senere skrevet om
hvordan han skulle avvise tilbu-
det samtidig som han skulle få et
godt intervju. Det er ganske in-
teressant lesestoff, spesielt i et

journalistfaglig perspektiv, me-
ner Ottosen.

I en videotale like før presi-
dentvalget i USA i 2004, skrøt bin
Laden av Fisks reportasjer, og la
til at han anså Fisk som «objek-
tiv», en omtale andre vestlige
journalister nok må se langt etter.

Ikke tilfeldig
Åsne Seierstad mener det ikke er
tilfeldig at det nettopp er Fisk som
har møtt bin Laden tre ganger.

– Han har en journalistisk teft
få kan måle seg med, mener hun.

Fisk bruker mye tid på å finne
fram til riktig informasjon, uan-
sett om det er dokumenter, avta-
ler eller samtaler. 

– Han er en unik kombinasjon
av gravejournalist, som leter i ar-
kiver, og ser på myndighetene
med skarp lupe, og reporter, som
går ute blant folk, og er nysgjerrige
på deres historie, mener Seierstad.

Upopulær
Men Fisks måte å rapportere på

blir ikke tatt like godt imot hos
alle. Skuespilleren John Malko-
vich sa i mai 2002 at han gjerne
hadde sett Fisk bli skutt sammen
med George Galloway, et britisk
parlamentsmedlem, som er kri-
tisk til Storbritannias tilstedevæ-
relse i Irak.

Spaltist Simon Hoggart i den
britiske avisen The Guardian har
kritisert Fisk for hans «pessimis-
tiske» spådommer, men roser
«hans fremragende og levende
rapportering». 

Fisks rapportering etter at han
ble overfalt av Afghanske flykt-
ninger fikk kommentatorer til å
sammenligne han med en rekke
antiamerikanske journalister og
forfattere, blant dem australieren
John Pilger og kanadieren Naomi
Klein.

– Engasjerende
Det er med andre ord all grunn til
å glede seg til Robert Fisk kom-
mer til SKUP-konferansen i
Tønsberg.

– Han pleier å snakke om måten
han jobber på, og om det å være
bevisst på historien i arbeidet som
journalist, forteller Ottosen.

Han legger til at det ofte blir de-
batter under Fisks foredrag.

– Fisk er direkte, og det kan bli
noen skikkelige debatter, tror Ot-
tosen.

Per Anders Johansen gleder seg
til Fisks foredrag.

– Fisk er en spennende og enga-
sjerende foreleser, forteller han.

Spesielt er han glad for at SKUP
har en utenrikskorrespondent
som en av hovedforeleserne.

– Vi trenger mer fokus på uten-
riksjournalistikken, avslutter Jo-
hansen.

STORFISK: Robert Fisk er internasjonalt kjent gjennom jobben som utenrikskorrespondent i Midtøsten. I helgen gjester han SKUP. Foto: Tom Pilston/The Independent

Kun 39 gravejobber kniver om SKUP-prisen i år.
Knappe ressurser i redaksjonene og kortsiktige
redaktører får skylden.

Ragne Riise

Tallet på innsendte bidrag til den prestisjetunge prisen er re-
dusert fra 56 til 39 på ett år. Juryleder Fritz Breivik tror for-
klaringen er sammensatt.

– Færre bidrag kan ha noe med overgangen fra papir til
nett å gjøre. Jeg har mistanke om at det skjer en ressursfor-
skyvning i redaksjonene, både når det gjelder penger og folk,
til fordel for nett, sier Breivik.

Kjappe nyheter
Dagbladet.no og TV 2 Nettavisen representerte for første
gang nettavisene med sine bidrag i fjor. I år er kun sistnevnte
og VG Nett representert. 

– Nettmediene har et stort potensial. Tenk hva du kan av-
sløre i et medium som kombinerer tekst, levende bilder og
lyd. Men foreløpig går det mest i kjappe nyheter, underhold-
ning og sport. Mange har blitt en kopi av papiravisene, det er
fremdeles slik at de færreste har egne selvstendige nettred-
aksjoner, forklarer Breivik.

Jurylederen ser heller ikke bort fra at det har skjedd noe
med redaktørenes aktsomhet etter de høye erstatningskra-
vene på grunn av «dopavsløringen» i TV 2 for fire år siden. 

– Med sterkt
press på økono-
mien, kan jeg ten-
ke meg at enkelte
redaktører dess-
verre lar seg
skremme til taus-
het. De setter res-
sursbruk opp mot
økonomisk kort-
siktig gevinst, sier
Breivik.

Annonse-
kronene
Likevel avviser
han at norsk pres-
se er redd for å
være kritisk.

– Jeg vil ikke si
at pressen har
blitt redd, men vi
ser at de mindre
abonnementsavi-
sene nesten ikke
sender inn bi-
drag. Kanskje har
annonsørene
større makt over
den redaksjonelle
linjen enn vi liker
å innrømme, spør
Breivik. 

– Mener du at
det er for tette
bånd mellom an-
nonsørene og re-
daksjonen?

– Jeg har ikke
grunnlag for å
mene det, men un-
dersøkende, kritisk journalistikk rettes mot sterke politiske
og økonomiske institusjoner og aktører. Og det er jo disse
som bidrar på annonsesiden, sier Breivik. 

Lar seg sjarmere
Juryen består ellers av Torry Pedersen (VG Multimedia),
Berit Simenstad (Aftenposten), Thor Woje (Romerikes
Blad), Gro Møllerstad (Hodejegerne), Lars A. Kristiansen
(NRK) og Karianne Braathen (Drammens Tidende). Blant
mange kriterier vurderer juryen i hvilken grad bidraget er et
selvstendig arbeid fra journalistens side. 

– Kommer saken flytende med- eller motstrøms inn til re-
daksjonen? Med dette i bakhodet ser vi på kvaliteten i det
metodiske gravearbeidet journalisten utfører, forklarer
Breivik.

Juryen ser også på sakens vesentlighet, originalitet, van-
skelighetsgrad, og om journalisten ser saken fra ulike sider.
I tillegg vurderes etisk refleksjon og kildekritikk. 

– Opinionen har sine favoritter, men kjenner ofte bare sa-
kene som går på riks. Juryen vurderer også saker fra lokale
medier, og vi lar oss både sjarmere og overraske over smar-
te ting og godt arbeid med begrensede ressurser – selv om
saken ikke er spesielt kjent ut over det lokale nedslagsfeltet,
sier juryleder Fritz Breivik. 

Færre gravere

JURYLEDER: Nettmediene har et
stort potensial for avslørende
journalistikk, mener SKUP-
juryleder Fritz Breivik Foto: Privat

9/11: Ask who did it, but
for heavens sake don't
ask why: 
Robert Fisk, 
Oseberg kulturhus
Lørdag kl 13.00

Hans største skup Robert Fisk har intervjuet Osama bin Laden tre ganger


