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«Før fikk du politisk innflytelse hvis du hadde penger. 
Nå får du penger hvis du har politisk innflytelse»

– Det russiske samfunnet er veldig skjørt. 
Under slike forhold er det veldig vanskelig 
for journalister å bli hørt. Vi prøver å finne 
våre plasser i systemet, plasser som gir 
oss mulighet til å innta en kritisk posisjon, 
men det er få muligheter til det.
 – Hva føler du om din stilling som etter-
forskningsredaktør i Novaja Gazeta?
 – Novaja Gazeta har et opplag på rundt 
en halv million. Russland med sine nesten 
143 millioner innbyggere. Vi er ingen trus-
sel mot Kreml. Ennå. Vi blir først farlige 
når vi kan påvirke situasjonen, ellers ek-
sisterer ikke problemet.

 – Hvordan er det å jobbe som journalist i 
Russland i dag?
 – Regionale russiske journalister er i en 
veldig vanskelig situasjon, og mange av de 
russiske journalistene som har blitt drept 
i løpet av de siste årene, skrev om proble-
mer i forskjellige regioner i Russland.
 – Hva synes du om at to av dine journa-
lister har blitt drept?
 – Anna Politkovskaja og Igor Domnikov 
ble drept. Og vår viseredaktør Yurij She-
kochihin døde under mystiske omstendig-
heter. Han var vara til Dumaen og medlem 
av parlamentets antikorrupsjonskommi-

sjon, og insisterte på at alle kriminalsaker 
skulle etterforskes av myndighetene, noe 
som ikke falt i god jord hos det hemme-
lige politiet, statsadvokaten eller deler 
av Kreml. Scekochihin mottok trusler, og 
døde plutselig sommeren 2003, en uke før 
han etter planen skulle til USA med noen 
dokumenter om hvitvaskning av penger. 
Det ble aldri gjort noen offisiell etterfors-
kning fordi statsadvokaten nektet, og vi 
får ikke tak i de medisinske dokumentene 
og materialene for å kunne koble inn uav-
hengig ekspertise.
n Les hele intervjuet på skup.no

– Vi er ingen trussel mot Kreml. Ennå.
For Roman Schleynov, redaktør i Novaja Gazeta, er drap på journalister blitt en del av hverdagen.

Nils August Andresen har fem punkter han 
mener er avgjørende for at man ikke har en 
kritisk presse i Russland.

n Store deler av Russland har det samme 
synet på ting som Kreml, og det er et lite 
mindretall som har et vestlig syn på hvordan 
samfunnet bør være. 

n Journalister og redaktører utøver en stor 
grad av selvsensur. De er redde for at noen 
skal reagere på meningene deres. Dette fører 
til at mange saker aldri blir omtalt, og at saker 
det ikke hadde vært fryktelig farlig å dekke, 
forblir udekket i frykt for eget liv.

n Internt press i presseorganisasjonene fører 
til at journalister ikke tør å gi seg i kast med 
kritisk journalstikk i frykt for ubehageligheter på 
jobben eller verre reaksjoner.

n Eksternt press fra myndigheter eller andre 
grupper. Det vanlige er å tiltale journalister for 
injurier. Russland er ikke en velfungerende rett-
stat, og en bot som er stor nok til at journalisten 
ikke klarer å betale den, er en effektiv straff. 
Dette brukes stort sett av lokale myndigheter. 
Kreml bruker heller eierne, og får redaktører 
sparket dersom de ikke følger deres ønsker.

n Politiske drap på journalister kan utføres 
av både Kreml, politiske grupper og kriminelle 
grupper. De siste årene har antallet drap på 
journalister ligget stabilt på rundt ti. Det har ikke 
forandret seg under Putin. Men at journalister 
blir drept, gjør at journalistene utøver stor grad 
av selvsensur. Bare én prosents risiko for å bli 
drept for noe man skriver er ekstremt mye, og 
vil sannsynligvis virke 
selvsensurerende.
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REDAKTØR: Roman Schleynov kommer til SKUP.

SØRGER: En stille markering og minnestund utenfor den russiske ambassaden i Oslo etter drapet på Anna Politkovskaja. Den russiske journalisten ble drept høyst trolig 
fordi hun kritiserte Russlands krig i Tsjetsjenia. NJ-leder Ann-Margit Austenå var også tilstede. Foto: Scanpix


