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TEKST: Kristian Mykleset

KORRUPSJON: I fjor ble det ramaskrik 
da BBC sendte dokumentaren «Footballs 
dirty secrets». Den avslørte at profilerte 
og aktive managere i Premier Leauge 
mottok penger under bordet for overgan-
ger.
 Produsent Tom Giles tror ikke de had-
de klart å avsløre korrupsjonen hvis de 
hadde vært sportsjournalister.

Skjult kamera
– Sportsjournalistikk er som all annen 

spesialjournalistikk. 
Journalistene er helt 
avhengige av kontak-
ter på innsiden for å 
få sakene de ønsker. 
Derfor har de ikke råd 
til å ofre kilder ved å 
lage kritiske saker. 
Sportspressen er kri-
tisk til spillere og ma-

nagere i forbindelse med kamper, men 
er samtidig avhengig av de samme per-
sonene for å få de eksklusive nyhetene. 

Det hjalp oss mye at vi kom utenfra uten 
frykt for hvem vi kom til å konfrontere, 
sier Giles til Siste Skup.

– Forbannet
Engelsk fotball blir fulgt tettere av pres-
sen enn noen annen fotballiga i Europa. 
Likevel er ikke korrupsjonsskandalen 
avslørt tidligere. Giles mener flaks hjalp 
dem frem til avsløringen.
 – Vi jobbet mot en veldig stengt verden 
hvor det meste av kommunikasjon går i 
koder og kun mellom personer en stoler 
100 prosent på. Alex Millar hadde jobbet 
med problemstillingen en god tid før vi 
begynte med opptakene. Det var viktig 
for oss, men det viktigste var at vi fant 
den rette personen til å gå undercover. 
Knut auf dem Berge kjente innsiden, og 
var ikke journalist. Med skjult kamera 
fikk han personer som hadde et tillitsfor-
hold til ham til å snakke om den gjen-
tatte korrupsjonen, forteller Giles.
 – Hvorfor ønsket Berge å gjøre dette?
 – Gjennom sin rolle som speider og ta-
lentutvikler var han forbannet på hvor-
dan handlene ble gjennomført. I tillegg 

har han integriteten og motet til 
å gjøre noe slikt. Vi snakket med 
mange som fortalte oss om kor-
rupsjonen, men som ikke ville 
stille opp, sier produsenten.

Endret holdninger
Avsløringene i dokumentaren 
har ført til granskning. Tom 
Giles tror også den har ført til 
oppvask i den britiske fotball-
familien.
 – Jeg tror holdningene til kor-
rupsjon er endret, og liker å tro 
at det vi gjorde har vært med på 
å endre holdninger i alle fall på 
kort sikt. Det faktumet at BBC 
ønsket og klarte å gå undercover 
i fotballmiljøet og i denne saken, 
har nok rystet flere i miljøet. I 
tillegg har det ergret mange, 
sier Giles.
n kristiang.mykleset@stud.jbi.hio.no

Scoret der andre bommet
BBCs Panorama avslørte korrupsjon i engelsk fotball. 
Sportsjournalistene ble spilt over sidelinjen.

AVSLØRTE: Tom 
Giles i BBC.

GIKK UNDERCOVER: Knut auf dem Berge i BBC.

6


