Følg debatten om Adresseavisen,
Midt-Norges Berlusconi: Full
kontroll over ytringsfriheten!
Av asbjorn | Published: 11. juni, 2009 | Rediger

Denne kronikken ble sendt Adresseavisen 10. juni, avslått samme dag:

Ytringsfrihet? Si at vi er ute til lunsj. Hele dagen!

Jeg hadde aldri planlagt å gå til strid mot Adressas mektige
sjefredaktør. Han skal visstnok være en grei kar. Men etter å ha
opplevd at debattinnlegg ble stoppet, forkortet eller bare trenert av en
arrogant debattredaktør, sendte jeg en e-post til Arne Blix. Kunne
han, helt kort, avklare sin og Adressas holdning til debatt og
ytringsfrihet i midt-Norge? Hvilket ansvar føler sjefredaktøren i den
sammenheng? Var det noen vits i å debattere?
Hva tror du han svarte? Han svarte ikke.
Sjefredaktør Arne Blix i Adresseavisen elsker skisport. Han bevilget seg nylig
rikelig plass i egen avis til en stor, drømmende artikkel om et slags skisportens og
friluftslivets storrike rundt Trondheim: “Der kan vi rive noen hus, dere! Midt i
det boligområdet kan vi lage en herlig akebakke”. Store og forsåvidt interessante
vyer, men noe uklare. Og selvsagt kontroversielle, fordi mange beboere kan bli
berørt hvis tankene videreføres. Avisa og redaktøren har jo makt.
Spørsmål til sjefredaktøren besvares ikke
Så stilles det et par enkle spørsmål ved artikkelen hans: Mente redaktøren faktisk
at lovlige hus på Lian burde rives? Hvor skal grensa mot Bymarka gå? Vi opplever
et eksempel på diskret maktbruk. Sjefredaktøren dykker. Eller kanskje han bare
ikke har hatt tid til å svare? Han hadde god tid til å skrive artikkelen.
Vi har begynt å samle på slike eksempler. Omtrent all offentlig debatt i regionen
må nemlig gjennom dette nåløyet. Adresseavisen har tilsynelatende enorm
pågang av debattanter! Det kan ta en drøy uke før du kan følge opp en debatt med
ditt eget lille innlegg i avisen, unntatt hvis du tilhører byens politiske elite.
Ordfører Rita Ottervik, dvs kommunen, fikk nylig en generøs helside til
disposisjon for å svare på et leserinnlegg fra meg. Jeg, som bare er et vanlig lite
menneske, måtte kutte tilsvaret mitt kraftig, og det tok lang tid før det kom på
trykk. Det er makta som rår.
Hvis den kronikken du leser akkurat nå kommer på trykk er det et godt tegn.
Hvis ikke, et meget dårlig tegn.
Farlig med debatt av Adresseavisens makt?

Man skulle tro at spørsmålene som stilles ikke er direkte livsfarlige? Hva er avisas
holdning til offentlig debatt? Hvorfor går det så inderlig tregt å få på et innlegg?
Hvilken type innlegg kommer ikke på trykk? Debattene i Midt-Norge kreperer jo
på sotteseng! Har noe skjedd med debattmulighetene i avisa etter at Blix overtok
ledelsen?
Kommentarfeltene på avisas egne nettsider fungerer overhodet ikke. Avisa svarer
ikke leserne der heller. Bidragsyterne får klare seg selv og skjeller hverandre ut
som idioter og det som verre er.
Vurderer Adressa kanskje snart å utvide debattmulighetene, eksempelvis på nett?
“Debatt-Adressa - skriv til du er ferdig!”. Eller skal alt fortsatt skje i papiravisa,
der det helt tydelig ikke er plass nok? Føler Adressa som monopolist et slags
ansvar for å stimulere til debatt i Midt-Norge eller tviholder man på papiravisa
som ramme? Av hensyn til opplagstallene? De daler jo uansett…Hva svarer Blix?
Vi venter og venter i spenning. Sjefredaktøren dykker og blir der.
Grunn til å bli sur?
Dette er hverken utidige eller uvesentlige spørsmål. Selv om jeg selvsagt forstår at
de kan oppleves slik. Makta misliker alltid søkelys og kritikk, det er helt normalt
det! Likevel burde nok Blix føle seg kallet til å svare på denne typen spørsmål,
noe det er litt pinlig å måtte minne ham på. Nettopp fordi avisa er så totalt
dominerende i regionen og i sin egenreklame bombastisk og skrytende har slått
fast: “Har det ikke stått i Adressa, har det ikke skjedd.” Neivel. Klarere
kan det nesten ikke sies av et meningsmonopol, men bagatellmessige ting kan jo
ha skjedd i Midt-Norge uten at Adressa har nevnt det.
Hvis min kronikk kommer på trykk nå, må Blix nesten svare. I motsatt fall blir
det altså bare de som leser bloggen buldr.no.som blir delaktige i forsøket på
debatt. Blix trøster seg nok med at veldig få leser den fordømte lille bloggen. Det
er sant, den er en mygg. Men vi sender da lenker hit og dit, til masse folk vi vet
seriøst bryr seg om debatt og ytringsfrihet. Kanskje Adresseavisens redaksjon kan
være interessert? Vi sender lenke til dem også.
Intet svar er forsåvidt et svar.

Det er ganske fantastisk at vi godtar at monopolavisen Adresseavisen kontrollerer
og administrerer all offentlig debatt i midt-Norge i 2009. Det sies at trøndere er
et sindig folkeferd, men alt har en grense? Sett at ingen er særlig skadelidende av
Adressas kontroll så lenge fred og fordragelighet råder. Men én dag dukker det
opp alvorlige stridsspørsmål, og da blir Adressas maktposisjon og forvaltning av
det frie ord potensielt veldig farlig!
Da blir det desto viktigere med pustehull, selv om de foreløpig er små. Ikke bare
sjefredaktøren, men også andre, ønskes herved hjertelig velkomne med innlegg
på buldr.no, enten det nå handler om ytringsfrihet, Adresseavisa, skisport,
akebakker eller helt andre ting. Vi elsker tidligere refuserte leserinnlegg. Vi
samler på dem! Skriv gjerne langt, men ikke kjedelig.
Først når ytringsfriheten utfordres, vet vi om den finnes.
Fakta:
Adresseavisen har tilnærmet monopol på media og formidling av
meningsutveksling i midt-Norge. Avisa er Trondheims eneste meningsbærende
avis, den eier de fleste (alle?) lokalavisene i Trøndelag og spiser seg både nordog sørover.Avisa har egen radio- og TV-stasjon. Noen har brukt uttrykket
“Midt-Norges Berlusconi” om Adresseavisen, men det er urettferdig. Berlusconi
eier ikke samtlige mediabedrifter i Italia.

