Tyrkiet –
det store barn
En undersøgelse af repræsentationen af Tyrkiet i danske aviser

Speciale i journalistik
Af Katrine Friisberg
Vejleder: Peter Bro
Center for Journalistik
Syddansk Universitet
November 2006

Tak
Tusind tak til alle der har taget sig tid til at læse udkast igennem og komme med feedback.
Tak til min vejleder Peter Bro for inspirerende vejledning. Og ikke mindst tak til min familie
for opbakning, udholdenhed og effektive afledningsmanøvrer.

Specialet (inklusiv noter og mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, summary og
litteraturliste) tæller 240.425 anslag, hvilket svarer til 100 normalsider af 2400 anslag.

1

Indholdsfortegnelse
SUMMARY

4

KAPITEL 1: INDLEDNING

6

1.1 Problemfelt ..................................................................................................................................................... 8
1.2 Problemformulering .................................................................................................................................... 9

KAPITEL 2: TEORI

10

2.1 Fra sprog til kultur ...................................................................................................................................... 11
2.2 Diskursanalyse ............................................................................................................................................. 13
2.3 Kritisk diskursanalyse ................................................................................................................................. 15
2.4 Medieteori..................................................................................................................................................... 19
2.5 The West and the rest – orientalisme ......................................................................................................... 24
2.5.1 Stereotype............................................................................................................................................... 26

KAPITEL 3: METODE

27

3.1 Undersøgelsesfelt.......................................................................................................................................... 27
3.2 Søgning i Infomedia ..................................................................................................................................... 28
3.2.1 Fejlkilder ................................................................................................................................................ 29

KAPITEL 4: DE SOCIOKULTURELLE FAKTORER

31

4.1 Medierne, dagsordnen og den offentlige mening....................................................................................... 31
4.2 Mediernes rolle i samfundet........................................................................................................................ 32
4.3 Avisernes ansvar .......................................................................................................................................... 34

KAPITEL 5: DISKURSIV PRAKSIS

36

5.1 Journalistisk metodegrundlag .................................................................................................................... 36
5.2 Journalistens forhold til læseren................................................................................................................. 40
5.3 Nyhedsjournalistik som genre..................................................................................................................... 40
5.4 Fang og fasthold læseren ............................................................................................................................. 41

KAPITEL 6: ANALYSE AF ARTIKLERNE

42

6.1 Artiklerne kom for sent ............................................................................................................................... 42
6.1.1 Aviserne svigter ..................................................................................................................................... 45
6.1.2 Magthaverdiskurs og oppositionel diskurs............................................................................................. 47

2

6.2 Avisernes dækning ....................................................................................................................................... 50
6.3 Ansvar for konflikten – artiklernes rammer ............................................................................................. 53
6.4 Inde og ude – artiklernes diskurs ............................................................................................................... 61
6.5 Hvad skriver aviserne om?.......................................................................................................................... 71
6.5.1 Emner fordelt på år................................................................................................................................. 80
6.6 Artiklernes kilder......................................................................................................................................... 82
6.6.1 En må være nok – antallet af kilder........................................................................................................ 82
6.6.2 Meningsdannernes meningsdannelse ..................................................................................................... 84
6.6.3 Hvem repræsenterer Tyrkiet?................................................................................................................. 91
6.7 Trigger - artikeludløseren ........................................................................................................................... 97
6.8 Den typiske artikel ....................................................................................................................................... 98

KAPITEL 7: KONKLUSION & PERSPEKTIVERING

100

7.1 Diskursturbulens........................................................................................................................................ 100
7.1.1 Orientalisme ......................................................................................................................................... 101
7.1.2 Det moderne Tyrkiet ............................................................................................................................ 103
7.1.3 Sikkerhedsdiskursen............................................................................................................................. 103
7.1.4 Alternativ repræsentation ..................................................................................................................... 103
7.1.5 Resultaternes brugbarhed ..................................................................................................................... 105
7.2 Andre pointer ............................................................................................................................................. 106

LITTERATURLISTE

108

Artikler ............................................................................................................................................................. 110
Artikler fra undersøgelsen citeret i specialet ................................................................................................. 110
Andre............................................................................................................................................................. 112
Hjemmesider .................................................................................................................................................... 112
Oversigt over bilag........................................................................................................................................... 113

3

Summary
This thesis examines how Turkey is being represented in Danish newspapers. The starting
point of the examination is that the representation of others through language affects how
we understand them.
Since the end of the 20th century Danish journalists have increasingly produced news about
Turkey. In 1999 the member states of the European Union accepted Turkey as a candidate
to membership. Since then the negotiations between the EU member states and Turkey
have frequently been going on, and the expectations are, that these negotiations will
continue for the next 10 to15 years. Therefore European journalists have to represent
Turkey continuously, as the country presumably will be increasingly closer attached to the
EU. This is a perfect opportunity to examine and reflect on how journalists represent “the
other”.
Combining discourse theory with cultural studies it has been my attempt to find out how
Turkey is being represented and to discover the reason for this particular representation.
Inspired by critical discourse analysis, I have split up the understanding of discourse in three
dimensions: 1. Sociocultural practice: The role of the media in society, 2. Discourse practice:
The practice and way of thinking in journalism and 3. Texts: The articles about Turkey’s
relations with the European Union. Perceiving discourses this way offers the opportunity to
find explanations in cultural studies for the representations in the articles.
The analysis of 383 articles from three Danish newspapers from 1997 to 2005, shows that
Danish newspapers creating and existing on the premises of the Danish nation have
difficulty writing about the EU. The journalistic practice depends to a certain degree on
identification, which makes it difficult to represent the EU which Danish identification can not
reflect in or contradict to. The EU consists of a variety of states which Denmark can not
identify with because Danish identification usually is reflected in other countries. At the same
time Denmark is a part of the EU, which makes it difficult to contradict to. This results in a
late discovery of the importance of Turkey’s relations to the EU. When the EU accepts
Turkey as a candidate to become a member, very few articles reflect this decision. As
Turkey moves closer to EU membership the press discovers the subject. This results in
extensive resistance amongst the citizens of the EU member states against letting Turkey
become a member of the EU. This way the media has not fulfilled its obligation to report to
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the citizens about the subject to a degree so that they could relate to the problem and put
pressure on the politicians before the actual promise was given to Turkey.
In contradiction to the EU, Turkey is very easy to represent, though the identification criteria
is not put into use. The newspapers most often use the conflict criteria to represent Turkey.
It is easy to reflect in Turkey, but the consequence is, that Turkey is being represented as
the opposite to Denmark in a negative way. Denmark and in part the EU is being
represented as rational, powerful, responsible and the subject is most commonly seen from
EU’s or Denmark’s point of view. In contrast to this, the articles only rarely show the subject
from Turkey’s point of view, and Turkey is being represented as irrational, powerless and
irresponsible. This representation builds on an Oriental perception which according to
Edward Said’s theory about orientalism builds on more than one hundred years of the
West’s positioning of the Orient. Having built up a hegemonic relationship towards the Orient
through colonialism, western writers can not help but to represent the Orient in a hegemonic
way. Even though the colonies do not exist any more, the West and Europe in particular still
represent the Orient in a hegemonic and stereotypical way. With my social constructive
starting point I argue that this representation of Turkey and other countries influence on
social, political and economic practices.
What is missing in most of the articles about Turkey is therefore a Turkish point of view
through interviews with Turkish representatives: politicians, intellectuals and common
citizens. Though many articles include quotations from politicians, the interviews rarely
reflect the opinion of the interviewee but merely quote their statements and oppose them to
quotations of politicians representing the EU.
Another problem with the representation is the way cultural differences are represented. The
cultural differences like the religious differences between EU and Turkey are mostly
mentioned in subordinate clauses. These function as condensed symbols, which symbol a
whole package of understanding Turkey in a specific mostly Oriental way.
On this background I develop an alternative way of representing Turkey, which is based on
seeing and understanding Turkey from Turkey’s point of view.

5

Kapitel 1: Indledning
Siden begyndelsen af dette århundrede har Tyrkiet fyldt stadigt mere i de danske medier. I
1999 blev landet anerkendt som kandidatland til at blive optaget i EU, og i 2005 begyndte
optagelsesforhandlingerne (se bilag 1 for oversigt over Tyrkiets skridt mod EU). Dermed har
Tyrkiet fået et stadigt tættere forhold til EU og Danmark. Det har medført en række artikler,
hvor Tyrkiet bliver beskrevet direkte eller indirekte. Det er disse artikler og beskrivelser, som
dette speciale drejer sig om. Mit valg af emnet bygger på en interesse for mediernes
repræsentation af ”de andre”. Dermed tager specialet afsæt i Edward Saids teori om
orientalisme (Said 2002). Orientalisme er den måde, hvorpå Vesten forholder sig til Orienten
(ibid. p. 26-27). Det er (1) en betegnelse for folk, der studerer Orienten, det vil sige
underviser, skriver om eller forsker i Orienten. Selvom akademikere i dag ikke længere selv
bruger betegnelsen orientalisme om deres studieretning, lever orientalismen videre via sine
doktriner og teser om Orienten og orientaleren. Det er (2) en måde at tænke på som bygger
på selve skelnen mellem Orienten og Vesten. Og det er (3) en vestlig metode til at
dominere, omstrukturere og få magt over Orienten ved at udtale sig om den, beskrive den,
undervise i den, bosætte sig i den og herske over den. I løbet af det 19. århundrede har
Vesten gennem kolonialisme systematisk opbygget en diskurs om Orienten. Den udgør hele
det netværk af interesser, der findes i baggrunden for Vestens forhold til Orienten, og derfor
altid er indblandet, når Orienten bringes på bane. Derfor er repræsentationen af Orienten
som noget specielt ofte uerkendt af den, der beskriver Orienten.
I forhold til journalistik virker orientalismen som et udgangspunkt: skelnen mellem Øst og
Vest. Journalistikken bygger samtidig på den diskurs, som Vesten i løbet af kolonitiden har
opbygget om Østen. Teoriens påstand er, at en skribent altid bygger ovenpå eksisterende
forståelser af det beskrevne. Idet de danske journalister beskriver Tyrkiet, bygger de derfor
på hundrede års beskrivelser af Orienten og orientaleren. Igennem et omfattende
analysearbejde viser Said, hvordan Vesten opbygger et hegemonisk forhold til Orienten.
Ifølge Saids teori er der fare for, at de danske journalister bygger beskrivelsen af Tyrkiet på
en stereotyp opfattelse af Orienten. Journalisterne kan meget vel fremstille Tyrkiet på en
entydig måde, der ikke yder landet og dets beboere retfærdighed. Det har konsekvenser, for
den måde landet bliver opfattet på, og kan i sidste ende have indflydelse på den politik, som
bliver ført overfor Tyrkiet. Stereotypen er netop en del af en orientalistisk beskrivelse.
Valget af repræsentationen af lige netop Tyrkiet som undersøgelsesfelt bygger på to forhold:
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1. De danske medier vil i løbet af de kommende 10-15 år komme til at skrive mange
artikler om Tyrkiet. Først da forventes forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i EU at
slutte, og Tyrkiet vil meget muligt få et stadigt tættere forhold til landene i EU. Derfor
er det nødvendigt, at journalisterne og redaktørerne rundt omkring på redaktionerne
tager stilling til, hvordan de italesætter Tyrkiet.
2. At Tyrkiet er et orientalsk land. Der er i disse år fokus på orientalske lande såsom
Iran, Irak, Afghanistan og Israel-Palæstina. Ligeledes er der stor fokus på, hvordan
orientalske mindretal i vestlige lande gebærder sig, ligesom der er stor frygt for terror
som følge af en konflikt mellem vestlige idealer/hegemoni og islam. Det gør det
vigtigt at undersøge, hvordan vestlige medier, i dette tilfælde de danske, fremstiller
orientalske lande og orientalere i det hele taget. Med et socialkonstruktivistisk
udgangspunkt mener jeg, at medierne er med til at skabe virkeligheden. Idet de
fremstiller orientalere på en bestemt måde, bliver virkeligheden sådan. Jeg håber på
den baggrund at kunne trække ligheder op mellem dækningen af de to emner, og at
dette speciale kan tilføre et alternativt syn på mediernes dækning af etniske
minoriteter i Danmark. Mit udgangspunkt er at undersøge, om man kan finde
alternativer til den stereotype repræsentation af ”den anden”.
Repræsentationen af ”de andre” er ikke et sjældent undersøgelsesfelt inden for humanistisk
forskning. Mange forskere og studerende har lavet kritiske analyser og taget mediernes
repræsentation af etniske minoriteter op (for eksempel Bom et al. 2004; især p. 54-58,
Marselis 2003 og Løngren 2001). Flere af disse (blandt andre Marselis 2003 og Løngren
2001) når frem til, at medierne i mange tilfælde er med til at stigmatisere etniske minoriteter,
idet de beskriver mennesker med en anden etnisk baggrund som en gruppe med særlige
træk. Medierne skaber så at sige selv de grupper, som de beskriver. En del af løsningen
ville være, at medierne ville lade være med at beskrive disse mennesker som særlige
grupper, der skiller sig ud fra det normale, og i stedet indbefattede etniske minoriteter i
andre sammenhænge og sammen med andre mennesker, hvor der ikke blev lagt vægt på
forskelligheden (Løngren 2001, p. 26). Ofte er det lige netop mediernes brug af nemt
rubricerbare kategorier, der er med til at skabe forskelle mellem ”dem” og ”os”. I Tyrkiets
tilfælde er det svært at komme udenom at kalde Tyrkiet andet end Tyrkiet. Derfor kan man i
dette tilfælde ikke fremføre, at journalisterne skaber en særlig kategori til en bestemt gruppe
mennesker, som skiller sig ud fra det normale. Man kan ikke komme udenom, at
forhandlingerne om optagelsen af Tyrkiet i EU er en væsentlig problemstilling, som
medierne må tage op for at leve op til sine forpligtelser til at oplyse borgerne, så de kan tage
stilling til samfundsspørgsmål og lægge pres på de folkevalgte (Kramhøft 2000; p. 15).
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Medierne er med andre ord tvunget til at skrive om Tyrkiet. Det interessante bliver så,
hvorledes medierne putter indhold i kategorien Tyrkiet. Det kan for eksempel være, at
medierne opbygger kategorier, der skal beskrive Tyrkiet og dets befolkning på en bestemt
måde. Min interesse er altså, at undersøge, hvordan danske medier beskriver ”den anden” –
i skikkelse af en hel nation – og det i en situation, hvor nationen indgår i en så væsentlig
sammenhæng, at medierne må skrive om emnet.
Roy Langer undersøgte i 90’erne, hvordan danske medier fremstiller Tyskland. Han fandt
frem til, at danske medier ofte bygger på og er med til at konstituere en opfattelse af
tyskerne og Tyskland som værende modstandere ved hjælp af blandt andet krigsmetaforer
(Langer 1997; p. 176). En stereotyp beskrivelse af ”den anden” behøver altså ikke at læne
sig op ad orientalismen. Derimod kan det virke som om, at visse mekanismer i den
journalistiske arbejdsgang og kultur skaber stereotype fremstillinger af andre.
Både når det gælder etniske minoriteter (som i Marselis’ forskning) og andre nationalstater
og folk (som i Langers), peger den eksisterende forskning på området altså på, at medierne
bygger på og underbygger stereotyper og dermed er med til at konstituere og fastslå
bestemte opfattelser af ”den anden”.
Det er mit mål med specialet at belyse, hvilke problemer der er i fremstillingen af Tyrkiet i
danske aviser, og hvilke mekanismer der er skyld i dem. Samtidig håber jeg, at jeg kan
bidrage med et konstruktivt bud på, hvordan danske journalister kan skabe en anden
repræsentation af Tyrkiet i aviserne.

1.1 Problemfelt
Tyrkiets optagelse i EU har at gøre med mange udenrigspolitiske og økonomiske
spørgsmål. Med afsæt i kulturanalysen og den kritiske diskursanalyse, er det dog mit
udgangspunkt, at kultur og sprog er ligeså konstituerende for den sociale verden som
økonomiske eller politiske processer. Vi skaber så at sige verden, idet vi sætter ord på den.
Det betyder ikke, at verden ikke eksisterer i sig selv – blot at vi først giver den betydning og
forstår den, idet vi ’italesætter’ den. Sproget beskriver altså ikke neutralt omverden, vores
identiteter og sociale relationer. Det er udtryk for en specifik kulturel og historisk måde at se
verden på, og sproget er en social praksis med konsekvenser for den sociale verden og
social handlen.
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Jeg vil både analysere, hvordan medierne repræsenterer Tyrkiet og tyrkerne, og hvilken
kultur der ligger bag denne repræsentation – med andre ord kombinere cultural studies og
kritisk diskursanalyse. Kultur både som the whole way of life – verdensopfattelse i det
journalistiske miljø (produktionsfasen) - og det generiske kulturbegreb – hvad avisen er
udtryk for (publikationsfasen).
Journalister har blandt danske medieforskere rygte for at være skeptiske overfor
videnskabelig baseret kritik (Kjersgaard-Hansen 2003). Det er et interessant perspektiv, at
nogle faggrupper tilsyneladende er mere defensive end andre. En amerikansk undersøgelse
fra 2000 foretaget af Media Management Center på Northwestern University konkluderer, at
militærfolk, læger og journalister er offensiv-defensive i forhold til forandring, hvilket bl.a.
afspejler sig i et forsvar, der består af modangreb på udefra kommende forandringsforslag1.
Man kan ikke overføre amerikanske forhold direkte til danske, men sammenlignet med
journalisternes rygte blandt medieforskere, ser det ud som om, at undersøgelsen også kan
tegne en skitse af danske mediearbejdspladser. Jeg kan selv sætte mig ind i den offensivdefensive tankegang (måske på grund af min baggrund som journalist). Det kan virke
ukonstruktivt blot at kritisere, og for mig er det interessante ved videnskabelig produceret
viden at bruge den. Derfor er det mit mål, at undersøgelsen skal føre til nogle retningslinjer
og eksempler på, hvordan en alternativ dækning af Tyrkiet kan udføres. Det ligger dog uden
for dette speciales rammer selv at researche og skrive artikler om emnet. Til gengæld vil det
være en personlig motivator for mig, at jeg efter afleveringen af specialet vil kunne føre
tankerne ud i livet.

1.2 Problemformulering
På den baggrund vil jeg besvare følgende spørgsmål:
Hvordan repræsenterer danske aviser Tyrkiet i forbindelse med forhandlinger om
Tyrkiets optagelse i EU?
Det er min forventning, at jeg på den baggrund kan pege på en række problemer i
repræsentationen af Tyrkiet og tyrkerne. Igennem analysen vil jeg komme ind på, hvad der
er årsag til disse problemer. Afslutningsvis vil jeg se på, om og hvordan disse problemer kan
undgås.

1

www.readership.org/culture_management/culture/inside_culture.htm, bilag 2
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Kapitel 2: Teori
Da hensigten med specialet, er at producere viden om, hvordan danske aviser
repræsenterer etnisk andre, er mit udgangspunkt repræsentation. Om det siger Hall:
Representation is the production of the meanings of the concepts in our minds
through language.

(Hall, 1997; s. 16)

Repræsentation dannes altså af sammenkoblingen mellem to processer:
betydningsproduktion og sprogbrug. Det, jeg her kalder processer, kalder Hall
repræsentationssystemer. Det ene har at gøre med betydningsproduktion af begreber: Vi
har alle idéer om, hvad ting i verden betyder. Vores forståelse af begreber indgår i et
komplekst repræsentationssystem, idet forståelsen baserer sig på en række andre
begreber. For at vi kan forstå hinanden, er det nødvendigt, at vi organiserer vores
repræsentationssystem på cirka samme måde. Sådan cirka det samme begreb dukker op,
når vi siger ordet ’kvinde’ (menneske, voksen, ikke-mand osv.). Men det er også her, at
forskellige (mis-)forståelser kan vise sig. En stor del af den feministiske kamp drejer sig
således om at rette op på stereotype repræsentationer af kvinder, for eksempel at kvinden
bliver betegnet som en bedre forælder end mænd.
Det andet repræsentationssystem består af sproget og dets sammenkædning med
begreberne, altså et sprogsystem. Det er nødvendigt, at vi sammensætter et bestemt ord
med et bestemt begreb. Også her er det nødvendigt, at vi bruger det samme system, for at
vi kan forstå hinanden. Sproget består af tegn, som er betydningsbærere.
Repræsentationsteori er bare én forgrening inden under den brede hat,
socialkonstruktivisme. Socialkonstruktivisme dækker over mange forskellige teorier og
retninger, men Vivienn Burr stiller dog fire kriterier op, som indrammer dem (Burr 2003; p. 25). Socialkonstruktivisme er for det første (1) defineret ved at have en kritisk holdninger over
for selvfølgeligheder og viden, der tages for givet. Det vil altså sige, at vores viden om
verden ikke skal behandles som objektiv sandhed. For det andet (2) er
socialkonstruktivisme historisk og kulturelt specifik, det vil sige, at den måde vi opfatter
verden er givet af det historiske og kulturelle øjeblik vi befinder os i. For det tredje (3)
betegnes socialkonstruktivisme ved, at viden opretholdes af sociale processer. Det er
socialkonstruktivismens påstand, at når viden om verden ikke kommer fra naturen, kommer
den fra mennesker, som konstruerer den, når de interagerer. Det sidste kriterium (4) går på,
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at viden og social handlen går hånd i hånd. Når mennesker interagerer og skaber en fælles
viden om, hvordan verden hænger sammen, bliver der visse handlinger, som er naturlige og
andre handlinger, som ikke er acceptable eller er helt utænkelige.
I mit speciale vil jeg bygge på flere forskellige teorier, men indgangsvinklen til emnet er
socialkonstruktivistisk. Som følge af, at jeg vil trække på flere forskellige teorier indenfor
diskursanalyse og kulturanalyse, vil jeg her lægge en teoretisk bund ved at give en generel
introduktion til de teoretikere, som har lagt grunden for socialkonstruktivismen.

2.1 Fra sprog til kultur
Saussure (1991) gør med sin lingvistik op med konventionen om, at ord er navne på
virkelighedens ting. Han deler sprog op i sprogsystem (launge), sprogbrug (parole) og
(national)sprog (langage). Hermed gør han det klart, at individer ikke kan bruge sproget
individuelt. Der ligger et sæt af regler til grund for vores brug af sprog. Ellers ville vi ikke
kunne forstå hinanden. Sammenhængen mellem lyden af ordet kat og dyret, som man
forestiller sig og har en idé om, når man siger/læser/hører ordet kat, er arbitrær. Tegn består
således af et udtryk, signifiant (lyden af ordet kat) og af et indhold, signifié (det
bevidsthedsbillede man har af kat). Man kan godt lave en lyd, som ikke knytter et begreb til
sig, men så er lyden ikke et tegn, som andre kan forstå. Man kan ikke lave en idé, uden et
lydbillede. De hænger sammen. Individet er dermed bundet af sprogsystemet. Det står ikke
til individet at ændre sammenhængen mellem lyden af ordet kat og begrebet kat. Alligevel er
enhver sprogbrug en udvikling. Det er en aktuel institution og et produkt af fortiden, og man
kan ikke bruge det ene uden det andet (Saussure 1991; s. 408).
Det mest relevante i denne sammenhæng er tegnet og dets sammenkobling mellem udtryk
og indhold og især specifikationen af den arbitrære sammenhæng mellem dem. Der er intet
motiveret eller naturligt forhold mellem det lydlige udtryk og den begrebslige idé. Saussure
er dog først og fremmest optaget af sprogsystemet (launge), og ikke så meget af, hvordan
tegnene bliver brugt. Hans lingvistik mangler derfor afsender og modtager og alle de
medbetydninger de lægger i en besked. En vigtig del af et indhold ligger ofte i kropssprog og
ens udtale af ordene, ligesom modtageren fortolker meddelelsen ved hjælp af sin egen
baggrund og forståelse. Saussure opererer med sprogbrug og bruger dermed implicit
sprogbrugeren, som han også ekspliciterer, som den der sætter sit præg på sprogsystemet
over tid, idet sproget forandres ved brug.
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Teoretikere som Barthes har siden udviklet semiotikken på baggrund af Saussures lingvistik
(Barthes 1964). Saussure anfører selv, at sproget er et system af tegn, der udtrykker idéer,
og derfor kan sammenlignes med militære signaler og andre tegnsystemer (Saussure 1991;
s. 56). Barthes går videre. Hvor Saussure siger, at betydning er konstruktion gennem sprog,
siger Barthes, at betydning er tekst, og at tekst er alle kulturelle objekter og handlinger, for
eksempel mode, sport, madlavning, biler, møbler osv. På den måde, kan man altså studere
tegn, som ikke er lingvistiske. Dermed laver han koblingen fra lingvistikken til andre
betydningssystemer. Han opfatter al betydningsdannelse som kommunikation:
Afsender  budskab  modtager
Her kommunikerer en afsender konventionelle tegn, og en modtager denoterer budskabet.
Men når afsenderen kommunikerer, producerer han samtidig en information, som indikerer,
at han er fynbo og teenager (eksempelvis). Her bliver modtageren en interpretant, en, der
tolker og forholder sig generelt til det han modtager:
Producent  information  interpretant
De to processer foregår samtidig.
Flere teoretikere kritiserer Barthes for at forsimple ligheden mellem sproget som i Saussures
lingvistik og Barthes betydningssystemer (se eksempelvis Dant 1999; p 97-98). Deres kritik
går på, at forholdet mellem udtryk og indhold inden for eksempelvis mode ikke svarer lige så
akkurat til signifiant og signifié som inden for sprog. Det er jeg enig i. Barthes anfører, at
modens modsvar til sprogsystemet, det systemiske niveau, skabes af modeskabere. Det vil
sige, at systemet er elitært, idet det i modsætning til sprogsystemet ikke hviler i massen.
Barthes’ systematisering af tøjsystemet bliver på den måde ret teoretisk, og undersøgelser
viser da også, at mennesker er mere tilbøjelige til at interpretere, hvad tøjet indikerer, end
hvad det kommunikerer (McCracken; pp. 62-67).
Alligevel er Barthes’ teori meget berigende. Han lægger grunden for, at man kan afkode
kulturelle artefakter og hændelser. Han går dermed om på den anden side af indholdet og
spørger, hvad det betyder. Som Saussure er han interesseret i tegnenes betydning. De er
dermed begge strukturalister, som koncentrerer sig om systemet.
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Her tager en anden udvikling inden for socialkontruktionismen en anden retning.
Poststrukturalisterne koncentrerer sig om brug af tegnene. De mener, at systemet opstår
gennem brug, i stedet for den mere rigide og fastlåste strukturalistiske opfattelse, at
strukturerne helt holder os fast (Jørgensen og Phillips, p. 11-12).

2.2 Diskursanalyse
Diskusanalysens fader Foucault koncentrerer sig om individets forståelse af sig selv i en
given kultur (Hall 1997, s. 41-51). Han lægger vægt på subjektet, og hvordan viden om det
sociale, de individuelle og delte betydninger, bliver produceret i forskellige tidsperioder. Han
gør op med lingvistikkens og semiotikkens – strukturalisternes - koncentration om strukturer,
som giver betydning, og koncentrerer sig i stedet om magtkampe. Disse kampe foregår
inden for og mellem diskurser. Han erstatter hermed sproget som repræsentationssystem
med diskurser som repræsentationssystem. Termen diskurs får han fra lingvistik, hvor den
dækker over passager af sammenhængende skrift eller tale. Men Foucault udvider
begrebet, så det også kommer til at dække over både sprog og praksis; hvordan vi på et
givet tidspunkt kan tale/skrive/opføre os. Måden vi taler og opfører os på både skaber og
bliver skabt af en diskurs, som har dominans på et givet punkt i historien (Hall 1997, s. 4151).
It [discourse] governs the way that a topic can be meaningfully talked about and
reasoned about. It also influences how ideas are put into practice and used to
regulate the conduct of others … it ‘rules out’, limits and restricts other ways of
talking, of conducting ourselves in relation to the topic or constructing knowledge
about it.

(Hall 1997; s. 44)

En diskurs definerer altså, hvordan man kan opfatte emner og verden, så det giver mening.
En dominerende diskurs definerer, hvad der er normalt, og udgrænser andre måder at tale
og opføre sig på. Men en diskurs er ikke én handling eller ét skrift, men dukker op i mange
forskellige sammenhænge som måder, man opfører sig på, på mange forskellige
institutionelle niveauer inden for samfundet på et givet tidspunkt.
Vi kommer her til et punkt, hvor diskursanalysen ofte er blevet kritiseret. Det er nemlig en
hovedpointe, at intet eksisterer udenfor diskurs. Det er dog ikke diskursteoretikernes
påstand, at tingene ikke eksisterer i den fysiske virkelighed, men at ting og hændelser først
får betydning indenfor en diskurs. Så snart vi opfatter en ting, tillægger vi den betydning,
hvilket sker indenfor en diskurs.
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Foucault lægger vægt på diskursers historicitet. Visse begreber kan kun forstås igennem en
bestemt diskurs’ optik på et givet historisk tidspunkt. Det gælder for eksempel ’hysteriske
kvinder’, en lægelig diagnose og sygdom som kvinder ofte led af i det 19. århundrede. Det
gælder også homoseksualitet. Der har sikkert altid eksisteret sex og kærlighed mellem
mennesker af samme køn, men først når termen opfindes, og der bliver opbygget en diskurs
omkring den, kan vi forstå homoseksualitet. Foucault begynder derfor at interessere sig for
bruddene mellem diskurser. Hvornår og hvorfor bryder vi med én diskurs og lader en anden
overtage? Han koncentrerer sig her om magt, som han sammenkobler med viden. Den
viden, som har magt til at skabe sandheden, en bestemt diskurs, på et givet tidspunkt. Men
magt behøver ikke at forstås negativt:
What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it does
not only weigh on us as a force that says no, but that it traverses and produces
things, it induces pleasure, forms knowledge, produces discourse. It needs to be
considered as a productive network which runs through the whole social body, much
more than as a negative instance whose function is repression.
(Foucault 1980; p. 119 in Jørgensen og Phillips; p. 13)
Engang besad for eksempel religion vidensmagten og den religiøse diskurs havde dermed
stor indflydelse på hele samfundslivet. Nu, argumenterer Foucault, er det derimod
videnskaben, der besidder vidensmagt og bestemmer, hvad vi opfatter som sandt. Magt
skaber på den måde vores sociale verden, samtidig med at den udelukker andre måder at
tænke og være på, og er derfor både produktiv og indskrænkende og hænger altid uløseligt
sammen med viden. Sandhed er altså givet af diskurs.
Jeg indledte afsnittet om Foucaults diskursteori med at skrive, at subjektet er i centrum for
teorien. Men subjekter kan ligesom alt andet ikke eksistere udenfor diskurs. Derfor er der de
subjekter, som bliver skabt af diskursen, som for eksempel den hysteriske kvinde, den
homoseksuelle mv.. Det er selvfølgelig kun få, der falder ind i disse kategorier. Men den
gældende diskurs skaber også subjektpositioner, hvorfra vi kan subjektere os selv i forhold
til diskursen. Diskursen skaber så at sige plads til forskellige positioner i forhold til diskursen.
Vi kan eksempelvis tage det for givet, at idéen om globalisering udgør en diskurs med stor
vidensmagt for tiden. Globaliseringsdiskursen giver plads til subjektpositioner, som er
kendetegnet ved den opfattelse, at verden går af lave som følge af globaliseringen, og til
subjektpositioner, hvis synspunkt er, at der er store gevinster at hente som følge af
globaliseringen, for at give et groft billede.
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På den måde skabes subjektet af diskursen. Det er derfor en teori, som gør op med den
almindelige vestlige forståelse af individet som frit og uafhængigt.
Foucalt bygger her i høj grad på Althusser, 1970’ernes store teoretiker. Foucault gør dog op
med Althussers ideologibegreb:
Althusser defines ideology as a system of representations that masks our true
relations to one another in society by constructing imaginary relations between
people and between them and the social formation.
(Phillips og Jørgensen 2002, p. 15)
Det vil altså sige, at Althusser opererer med et sandhedsbegreb. Det gør Foucault ikke. Der
er ikke nogen diskurser, der maskerer sandheden, der er kun diskurs.
Når sandhedsbegrebet sammenkædes med subjektet, bliver subjektet meget determineret
og afhængigt af diskurs. Det kan ikke tale og tænke frit og gøre sig fri af diskursen. Det er
kritisabelt, og mange teoretikere har gjort op med dette siden hen. Selv om mennesker
konstant bliver gjort til subjekter for forskellige diskurser, kan de dog tænke selv og tage
stilling til diskurserne. Det er relevant i dette speciale, fordi jeg har valgt ikke at medtage
receptionen af artiklerne i min undersøgelse. Det er dog ikke et udtryk for, at jeg ikke mener,
at læsernes fortolkning af teksterne er vigtig, men et afgrænsningsspørgsmål2.

2.3 Kritisk diskursanalyse
Det er igennem diskursanalysens briller, at jeg vil analysere danske avisers repræsentation
af Tyrkiet i forbindelse med forhandlinger om landets optagelse i EU.
Mange teoretikere har arbejdet videre med diskursanalysen3. Den kritiske diskursanalyse
udmærker sig ved, at den – især igennem Norman Faircloughs arbejder – udover teorier
tilbyder metoder, som kan bruges ved empiriske undersøgelser af relationer mellem diskurs
og sociale og kulturelle forhold i forskellige sociale domæner (Phillips og Jørgensen 2002, p.
60). Det vil sige, at teorien bidrager med metoder, som jeg kan bruge ved min undersøgelse
af det sociale domæne journalistik. Desuden adskiller den kritiske kulturanalyse sig fra
andre teorier ved, at den som udgangspunkt er kritisk overfor sociale strukturer og
magtfordeling i samfundet. Som udgangspunkt har de kritiske diskursteoretikere den samme
opfattelse af magt som værende en produktiv kraft i samfundet, men samtidig lægger de
2
3

Se mere om begrundelsen i mit metodeafsnit
Blandt de toneangivende er blandt andre Laclau & Mouffe (1985) og Potter & Wehterell (1987)
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vægt på, at en diskursdominans vil lade nogle grupper være underordnet andre grupper.
Her bruger kritisk diskursanalyse ideologibegrebet til at betegne, hvordan en diskurs kan
blive ideologisk og udelukke nogle grupper eller en form for diskursiv praksis.
Ideologibegrebet er altså anderledes her end hos Althusser, idet der ikke opereres med et
sandhedsbegreb. Det er ikke den kritiske diskursanalyses påstand, at de ideologier, som
fremhæver visse diskursive praksisser og undertrykker andre, skjuler sandheden.
Det kritiske udgangspunkt passer mig og denne undersøgelse godt. Mit udgangspunkt er
kritisk.
Jeg vil hovedsaglig bruge den kritiske diskursanalyse som udgangspunkt for min analyse.
Jeg vil dog ikke følge teoriens anvisninger slavisk, ligesom jeg vil stille mig kritisk til nogle af
dens pointer. Faktisk er det et af hovedmålene med min undersøgelse også at finde andre
forklaringer end de diskursanalytiske, hvorfor jeg vil inddrage andre teorier fra cultural
studies. Det er dog også helt i overensstemmelse med diskursanalyse. Set fra et
diskursanalytisk synspunkt er jeg selv med til at skabe den forståelsesramme eller diskurs,
som repræsentationen af Tyrkiet i danske aviser vil blive sat ind i igennem analysen. Det er
derfor en fordel at få flere perspektiver på artikeltemaet og derved få et bredere syn på
artikeltemaets repræsentationer. Ligeledes vil det synliggøre, at min analyse og brug af
teorier er én mulighed, men ikke den eneste (Phillips og Jørgensen 2002, p. 154-157). I det
følgende vil jeg trække forskelle op mellem Foucault og den kritiske diskursanalyse, pege på
vigtige pointer og vise, hvordan jeg selv og denne undersøgelse står i forhold til den kritiske
diskursanalyse.
Den kritiske diskursanalyse bygger på Foucaults diskursbegreb, altså at diskurs er en måde
at opfatte verden på, som udgrænser andre måder at opfatte verden på. Men den kritiske
diskursanalyse har4 gjort op med Foucaults pointe om, at kun én diskurs fremkommer på et
givet historisk tidspunkt. Det er en hovedpointe i den kritiske diskursanalyse at forstå, at
flere forskellige diskurser forekommer på én gang. De udgør en diskursformation, hvor flere
diskurser eksisterer side ved side eller kæmper om at blive den dominerende diskurs med
retten til at definere sandheden (Jørgensen og Phillips 2002; p. 13, Fairclough 1995: p. 56).
Desuden ser Fairclough det sociale som noget, der både består af noget diskursivt og
noget, der ikke er diskursivt (Jørgensen og Phillips 2002, p. 61-62). Her er Fairclough altså
uenig med Foucault, som slår fast, at alt er diskursivt. Når man går ind i den diskursive
4

Ligesom de fleste andre diskursteorier
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tankegang, er der da også problemer med at operere med noget diskursivt og noget ikkediskursivt. Faircloughs argument er, at sociale strukturer ikke opstår ud af intet. Men
argumentet bygger på falske forudsætninger. Diskursanalysen påstår ikke, at betydning
kommer ud af intet. Betydning kommer fra hændelser og ting i den fysiske verden, men får
først betydning, idet mennesker tillægger dem det. Og det sker igennem en diskurs.
Diskursteorien er et opgør med det essentialistiske, altså at tingene har en betydning i sig
selv. Men Fairclough nærmer sig en essentialistisk tankegang, når han anfører, at der findes
sociale strukturer, som ikke er diskursive. Den fulde diskursive – og mere postmodernistiske
– tankegang vil påstå, at selv om nogle sociale strukturer kan synes så uforanderlige, at de
virker faste, så vil disse sociale strukturers betydning kunne ændres over tid, idet den
dominerende diskurs ændrer sig.
Den kritiske diskursanalyse har også revet sig fri af Foucaults tanke om, at diskurs
determinerer subjektet. I den kritiske diskursanalyse er diskurs både noget, der opstår
gennem sprog, som er en måde at agere på, der kan ændre verden, og noget der
bestemmer, hvad der kan siges (Jørgensen og Phillips 2002, p. 62). Diskurs skaber og
bliver skabt. Det er essentielt for den metode, som Fairclough udvikler. Der er et dialektisk
forhold mellem tekst og samfund, og derfor bliver man nødt til at kæde tekstanalyse
sammen med analyse af social praksis.
Det vil altså sige, at jeg arbejder med en nyhedsmediediskurs, som eksisterer mellem andre
diskurser for eksempel en politisk diskurs. Det forhold gør, at der er en sociokulturel praksis,
som både bliver bestemt af og bestemmer nyhedsmediediskursen. Desuden eksisterer der
en nyhedsmediediskursorden, der består af en række genrer som for eksempel tv-nyheder,
interview, baggrundsartikel mv. (Fairclough, 1995a: 55-56). De udgør en diskursiv praksis,
som igen bestemmer og er bestemt for nyhedsmediediskursen. Det mindste led er selve den
kommunikative hændelse eller kort og godt tekst, i dette speciale: artiklerne om Tyrkiets
eventuelle optagelse i EU (se figur 1).
Den diskursive analyse koncentrerer sig om alle niveauerne. Tekstanalysen drejer sig om
ordforråd, semantik, grammatik og sætningernes sammenhæng og også om tekstens
organisation på højere niveau end sætningskonstruktion. Fairclough pointerer, at alle
kulturelle artefakter kan opfattes som tekster, f.eks. en kirke eller et fjernsynsprogram
(Fairclough 1995a). Der er farer forbundet med den definition, fordi det kan være svært at
skelne mellem forskellige artefakter. I dette speciale er der dog grund til at holde ved, at det
ikke kun er artiklernes tekstlige form, der er relevant for besvarelsen af
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problemformuleringen. Billeder og grafisk opsætning har indflydelse på, hvordan aviserne
repræsenterer Tyrkiet og det tyrkiske folk. Også dette har jeg dog af hensyn
afgrænsningsmæssige forhold udladet fra undersøgelsen.
Den diskursive praksis udgør bindeleddet mellem tekst og sociokulturel praksis. Man kan
sige, at den sociokulturelle praksis får sit udtryk i teksten. Det vil sige, at mediernes rolle i
samfundet (sociokulturel praksis) som for eksempel vagthund gør, at der bliver en bestemt
praksis for eksempel det kritiske interview og en særlig måde at skrive artiklerne, hvilket
igen resulterer i selve teksten. Sammenhængen mellem tekst og sociokulturel praksis er
ikke direkte, men sker ved, at det sociokulturelle påvirker eller fremmaner en bestemt
praksis, som resulterer i en given tekst.
Det er vigtigt at se den tredimensionelle model holistisk. Man kan ikke afsøge betydningen i
én af de tre dimensioner eller kun hos journalisten, hos læseren, i teksten eller i den
sociokulturelle praksis. Betydning opstår i et sammenspil mellem alle dimensionerne af den
kommunikative begivenhed.
Jeg dækker selv alle dimensioner i min analyse, men ikke alle aspekter af hver dimension.
Følgende figur viser min afgrænsning:
Sociokulturelle praksisser:
mediernes rolle i samfundet
Diskursiv praksis (diskursorden):
journalistisk praksis og
tænkemåde
Tekst: artikler
vedrørende Tyrkiets
optagelse i EU

Figur 1: Den sociokulturelle praksis er de ydre betingelser, som både betinges af og betinger den
diskursive praksis og teksterne.

Størstedelen af kræfterne vil jeg lægge i tekstanalysen. Det løber op i 383 tekster, der
handler om Tyrkiets position i forhold til Europa, som skitseret i metodeafsnittet. De vil blive
analyseret kvantitativt, og derudover vil jeg supplere med kvalitative analyser af
artikeluddrag. Jeg vil komme ind på de konkrete analyseredskaber senere.
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I den kvantitative analyse af teksten bygger jeg hovedsaglig på medieteori, som jeg vil
gennemgå nedenfor.
Analysen af diskursiv praksis bliver belyst gennem den tekstuelle analyse sammenholdt
med litteratur om journalistisk praksis. I analysen af sociokulturel praksis vil jeg trække på
medieforskning generelt og mediernes forhold til EU specifikt. Analysen af disse to niveauer
skal ses som en ramme, der kan perspektivere den kvantitative tekstanalyses resultater

2.4 Medieteori
En række medieforskere5 arbejder med begrebet frame. Det er et begreb, som især
Gamson og Modigliani (1989) har udviklet ud fra diskursbegrebet. De arbejder altså videre
med Foucaults diskursbegreb, ligesom den kritiske diskursanalyse. Der er dog en række
forskelle på den kritiske diskursanalyse og medieteoriens brug af diskursteori. Det kommer
især til udtryk i metoden. Hvor Fairclough lægger vægt på den kvalitative analyse, arbejder
de fleste medieteoretikere med kvantitativ analyse. Jeg vil i det følgende redegøre for de
medieteoretiske begreber, som jeg vil bruge i specialet. Jeg vil sammenholde de
medieteoretiske pointer med Faircloughs og vise, hvordan sammenkoblingen af de to
retninger kan bidrage til at give en dækkende analyse af, hvordan danske aviser
repræsenterer Tyrkiet og tyrkerne i både kvalitet og omfang.
Gamson og Modigliani definerer en mediediskurs som et system af fortolkningspakker, der
giver betydning til et emne. Fortolkningspakker struktureres af en forståelsesramme eller
frame (Gamson og Modigliani 1989: p. 3). En frame organiserer verden indenfor sin ramme,
altså en bestemt måde at anskue et emne på (se figur 2).
Gamson og Modigliani er enige med Fairclough i, at der er flere forskellige diskurser på en
gang: en journalistisk, en politisk osv. De er også enige i, at der er forskellige praksisser, der
har indflydelse eller ligefrem bestemmer en diskurs. De går ikke ind i, om det er
sociokulturelle praksisser eller diskursive6. Det diskursbegreb, jeg har brugt hidtil, kan stadig
bruges: Diskurs er en måde at tænke på, der udgrænser andre måder at tænke på. Gamson
og Modigliani opdeler dog diskurs på en anden måde end Fairclough (se figur 2). Hvis vi
bruger diskursen om Tyrkiets position i forhold til EU, mener Gamson og Modigliani, at der
er én diskurs om Tyrkiet, som stadigt udvikler sig og ændrer sig over tid. Her vil Fairclough
mene, at der er flere forskellige diskurser, der kæmper om retten til at dominere. Den
5

Blandt andre de Vreese (2003, 2004 m.fl.), d’Haenens (2005), Semetko & Valkenburg (2000)
De nævner dog, hvordan læserne og journalisterne i en vekselvirkning skaber den offentlige mening gennem
en mediediskurs. Dette svarere til Faircloughs diskursiv praksis-dimension.
6
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kæmpende rolle overlader Gamson og Modigliani til fortolkningspakker. En diskurs er
struktureret af flere forskellige fortolkningspakker, der så at sige kæmper om at dominere
diskursen. Tyrkiets position i forhold til Europa er på den måde en diskurs, som bliver
struktureret i forhold til forskellige opfattelser af emnet, f.eks. at Tyrkiet er tilbagestående og
ikke vestligt, eller at Tyrkiet er moderne og europæisk. Diskursen tilbyder fortolkninger af og
betydninger til relevante hændelser. Samlingerne af metaforer, billeder, slagord og andet
symbolsk udstyr, som karakteriserer denne diskurs, kan opdeles i fortolkningspakker.

Diskurs

Fortolkningspakke
Frame

Fortolkningspakke

Fortolkningspakke

Frame

Frame

Fortolkningspakke
Frame

Figur 2: En diskurs, for eksempel den politiske diskurs eller diskursen om Tyrkiet, bliver formet af en
række fortolkningspakker. Fortolkningspakkerne angiver en bestemt opfattelse af emnet, for eksempel at
Tyrkiet er tilbagestående eller at Tyrkiet er moderne. Disse fortolkningsrammer er styret af en ramme,
frame. Rammen skaber mening af en bestemt begivenhed ved for eksempel at fremstille nogle
hændelser som en konflikt eller som et begivenhedsforløb, hvor nogen skal påtage sig et ansvar.

En fortolkningspakke har en intern struktur. I dens kerne er en central organiserende idé,
eller frame, som skaber mening af relevante hændelser og på den måde foreslår hvad der
er emnet. Medierammer for det meste usagte og uerkendte, organiserer verden både for
journalister, som rapporterer den, og i høj og vigtig grad for dem, som er afhængige af deres
rapporter.
En pakke stiller en række forskellige symboler til rådighed, som angiver kernerammen og
positioner, som gør det muligt at vise hele pakken med en metafor, slagord eller andet
symbolsk udstyr. Rammer skal ikke forveksles med holdninger for eller i mod en politik
(f.eks. Tyrkiets optagelse i EU).
Igen er det vigtigt at opfatte modellen holistisk. Frame, fortolkningspakke og diskurs kan ikke
skilles fra hinanden i Gamson og Modiglianis teori.
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Gamson og Modigliani går meget op i de enkelte fortolkningspakkers dominans over tid, og
hvordan diskursen ændrer sig. Det er et aspekt, jeg også ønsker at dække, især med et
underspørgsmål, om repræsentationen af Tyrkiet, har ændret sig efter angrebet på World
Trade Center den 11. september 2001. Der vil også være andre historiske begivenheder,
der vil have indflydelse på repræsentationen af Tyrkiet, som for eksempel jordskælvet i
Tyrkiet i 1999 eller sidste års Mohammed-tegninger7.
Megen medieforskning har udskilt frame-begrebet fra begreberne fortolkningspakke og
diskurs.
To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more
salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular definition of
a problem, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation
for the item described.

(Entman 1993: p. 52)

Når medierne rammer noget ind, går de altså ud over det rent dagsordensættende,
gatekeeperens rolle, som går ud på at bestemme, hvad der bliver vist og bragt i medierne.
Framing handler om at bestemme, hvordan et givet emne skal forstås. På den måde kan
medierne være med til at bestemme dette emnes konstruktion. Ligesom i diskursanalysen er
det ved hjælp af sproget, rammerne skabes, idet sproget danner nyhederne. Igennem
metaforer og bestemte talemåder eller måder at udtrykke sig på skabes bestemte måder at
opfatte et emne på. Det må siges især at være sandt i de skrevne medier.
For at gøre det klart: rammen er den måde, hvorpå medierne fremstiller en sag – den måde
de rammer den ind. Diskursen er resultatet af og årsagen til indramningen, den opfattelse
læseren får af verden. Samtidig er diskursen også forudsætningen for indramningen (se
figur 3). Derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan aviserne rammer noget ind, og hvilken
diskurs der ligger til grund for og er resultat af indramningen. En sådan analyse sætter fokus
på forudindtagede opfattelser og hvilke mekanismer, der ligger til grund for dem.
Diskurs

Ramme
Figur 3: Diskurs og ramme bestemmer hinanden. Den måde vi opfatter verden (diskursen) bliver påvirket
af den måde vi fremstiller den (rammen).

7

Da jeg har afgrænset min empiri til at dække indtil den 1. januar 2006, vil tidsrummet efter Mohammedtegningerne dog nok være for kort til at fastslå en ændring i repræsentationen af Tyrkiet.
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Frame-analyse kan bruges til at registrere, hvordan aviserne fremstiller et givet emne. Der
er to måder, hvorpå man kan undersøge frames og diskurser: den induktive og den
deduktive. Den deduktive metode bygger på nogle prædefinerede frames, som man bruger
til at undersøge, hvorvidt materialet indeholder disse rammer. Metoden kan være
begrænsende, fordi man måske ikke opdager andre frames i det undersøgte, end dem man
i forvejen har defineret. Men metoden er god til at undersøge et stort datamateriale
(Semetko og Valkenburg; p. 94-95). Desuden er en kvalitet ved den deduktive analyse, at
resultatet af den som regel bliver pålideligt; det samme resultat ville genkomme ved endnu
en analyse. Desuden kan man sammenligne resultatet med andre undersøgelser af de
samme frames. Jeg har tænkt mig at bruge den deduktive metode i den kvantitative
analyse.
Den induktive metode er mere sensitiv over for variationer i datamaterialet. Den er mere
åben overfor forskellige muligheder i teksten, men derfor også mere arbejdskrævende.
Derfor er den mest egnet til et mindre datamateriale. Resultatet er derfor ofte meget
grundigt og validt. Det er ikke oplagt, at det samme resultat ville genkomme ved at gentage
analysen, men forskeren vil kunne argumentere for de resultater, han er kommet frem til.
Faircloughs kritiske diskursanalyse bygger på en induktiv metode, og analyserne af de
enkelte tekstuddrag vil derfor bygge på den metode.
Ved at kombinere den induktive og den deduktive metode er det mit mål at ramme både
bredt og kvalitativt. Som skitseret ovenfor har begge metoder kvaliteter, som jeg synes ville
mangle ved udelukkelse af den ene metode.
Semetko og Valkenburg (2000) har udviklet en metode til at afdække typiske frames i
medietekster. De udtrækker fem frames, som i flere forskellige studier viser sig ofte at være
forekommende (Semetko og Valkenburg 2000: p. 95):
Konfliktrammen fremhæver konflikter mellem individer, grupper eller institutioner for at fange
læseren.
Rammen for almenmenneskelig interesse fremstiller et emne ved hjælp af identifikation. Den
sætter et ansigt på eller fremhæver menneskelige konsekvenser. Den dramatiserer og
spiller på følelser.
Rammen for økonomiske konsekvenser fremhæver de økonomiske konsekvenser af en
hændelse.
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Moralrammen spiller på religiøse eller moralske undertoner. Journalister refererer ofte
indirekte til moralske frames ved, at kilder peger på de moralske spørgsmål.
Ansvarsrammen forsøger at placere et ansvar for en given hændelse. (Ibid. p. 95-96)
Indenfor diskursanalysen opstiller D’Haenens (2005) den samme måde at kategorisere på til
at finde forskellige forekommende diskurser i medietekster:
In- og eksklusionsdiskurs er den position, folk tager i forhold til andre, den sætter politiske,
økonomiske, kulturelle eller geografiske begrænsninger.
Udviklingsdiskursen lægger vægt på udvikling både historisk og futuristisk.
Kulturdiskursen lægger vægt på kulturelle kendetegn: opfattelsen af virkeligheden,
normerne og værdierne i et samfund.
Magtdiskursen lægger vægt på magt, hvem der kan få andre til at gøre, som de vil (Ibid. p.
425).
D’Haenens adskiller altså sit diskursbegreb, så det ikke umiddelbart dækker over et konkret
emne, som for eksempel Tyrkiet, i modsætning til Gamson & Modigliani. Hendes
prædefinerede diskurser kan bruges på tværs af emner. Men selve hendes definition af
diskurs passer godt sammen med det diskursbegreb, jeg arbejder med: Hun lægger vægt
på, at diskurser repræsenterer et kompleks af betydninger, som er med til at skabe en
bestemt måde at tænke på, som udgrænser andre måder at tænke på. Det kalder hun for
ideologi. En diskurs er altså en ideologi, og ideologi er med til at skabe kulturel identitet.
Hendes mål er at undersøge, hvilke diskurser forskellige europæiske aviser bruger til at
fremstille europæisk identitet. Selvom mit undersøgelsesobjekt er Tyrkiet, bygger
repræsentationen af Tyrkiet i høj grad på forholdet til EU. Tyrkiet bliver i undersøgelsens
artikler sammenlignet med de europæiske lande, og på baggrund af D’Haenens artikel kan
man måske ligefrem tale om, at der bliver skabt en europæisk identitet på tværs af nationer
ved at sætte EU i forhold til Tyrkiet. Altså en tankegang, som går på, at godt nok er
nationerne i EU forskellige fra hinanden, men alligevel har EU-landene mere tilfælles, end
de har med Tyrkiet. De ovenfor nævnte diskurser vil altså belyse både europæisk identitet
og tyrkisk identitet, og mest af alt vil de belyse, hvordan de danske aviser opfatter og
formidler europæisk og tyrkisk identitet. Koncentrationen i specialet vil qua
problemformuleringen selvfølgelig mest dreje sig om mediernes fremstilling af Tyrkiet. Jeg
vil bruge D’Haenens til at finde frem til, hvilke prædefinerede diskurser, omtalen af Tyrkiets
optagelse i EU, dækker. I selve analysen vil jeg bruge disse prædefinerede diskurser som
arbejdsværktøjer til at finde frem til, hvilke diskurser, der præger specialets emne.
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Jeg bruger ikke selv begrebet ideologi, fordi det har mange politiske undertoner i sig. I politik
bruger man jo begrebet til at betegne et partis grundholdninger. Begrebet er på den måde
meget brugbart, da diskurs jo også betegner en bestemt måde at tænke på. Jeg vil dog
hellere bruge begrebet diskurs, da det betegner noget, som man ikke kan gøre sig fri af. Vi
har alle en bestemt måde at se verden på, hvorimod vi godt kan gøre os fri af politiske
ideologier og vurdere dem udefra.
Både til registreringen af frames og diskurser er der udarbejdet en række spørgsmål. Til
disse har jeg både tilføjet nogle og slettet nogle, som viste sig ikke at være relevante for mit
emne (se bilag 3: kodeskema med manual).

2.5 The West and the rest – orientalisme
Som et udspring af repræsentationsteorien og diskursanalysen er der flere teorier, som
konkret tager udgangspunkt i en bestemt form for repræsentation. Det gælder for
orientalismen, som står meget centralt i forhold til det emne, som dette speciale handler om.
Idet danske journalister skriver om Orienten, og altså også, når de skriver om Tyrkiet, er de
orientalister. Det betyder ordet: at vesten beskriver og italesætter Orienten. Den vestlige
verden, Europa på sin måde og USA på en anden måde, har et helt specielt forhold til
Østen8. Det forhold er opstået gennem flere hundrede års kolonitid:
I modsætning til amerikanerne har franskmænd og briter – (…) – haft en lang
tradition for det, som jeg kalder orientalisme, hvilket er en måde at forstå Orienten
på, som er baseret på Orientens særlige plads i det europæiske Vestens forståelse.
(Said, 2002 p. 27)
Edward Said har med sit hovedværk inden for kulturteori: Orientalisme fra 1978, sat
begrebet på dagsordenen. Her gennemgår han en lang række hovedværker af både litterær
og videnskabelig karakter, hvor vesterlændinge repræsenterer østlige lande specielt
islamiske og viser, hvordan Vesten har beskrevet, udtalt sig om, undervist i, bosat sig i og
hersket over Orienten: Orientalismen er med andre ord en vestlig metode til at dominere,
omstrukturere og få magt over Orienten (ibid. p. 29). Vesten har ifølge Said både
konstrueret Orienten ved hjælp af orientalisme, men også styrket den europæiske kultur.
Den blev stærkere ved at se sig selv i modsætning til Østen. Ifølge Said (p. 33-34) er den
europæiske kultur hegemonisk, det vil sige, at den dominerer andre kulturelle former. Ja,
8

Østen er mere mundret ord for det samme: Orienten
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faktisk kan man hævde, at det vigtigste element i europæisk kultur er det, der har gjort
kulturen hegemonisk både inden for og uden for Europa, nemlig idéen om en europæisk
identitet, der er alle ikke-europæiske folk og kulturer overlegen. Måden denne overlegenhed
er opstået på er lige netop ved, at Vesten har beskrevet Orienten antropologisk,
videnskabeligt, igennem udstillinger osv.. Måden, Orienten er blevet beskrevet på, er altid
fra et vestligt synspunkt. Araberen beskrives som irrationel, utroværdig, anti-vestlig, uærlig
og prototypisk. Repræsentationen er post-kolonialistisk. Kolonierne er gået i opløsning, men
forholdet mellem vesten og de tidligere kolonier bygger stadig på vestlig hegemoni.
Saids projekt er at stille spørgsmålstegn ved de fordomme, der eksisterer om Orienten. Man
skal med andre ord slette den linje, der er blevet tegnet mellem ”Vesten” og ”de andre”.
Gåseøjnene skyldes den pointe, at disse kategorier kun eksisterer, fordi vi har skabt dem.
Selvfølgelig eksisterer der kulturelle forskelle, men vesterlændingen må, i det øjeblik hun
beskriver Orienten, kigge på sit eget forhold til Orienten og drage folk med et andet
udgangspunkt, altså orientaleren, ind i forståelsen og beskrivelsen. Det, Said vil opnå, er, at
de, som skriver om Orienten, bliver opmærksomme på problemet og bliver mere kritiske
overfor egen repræsentation af Orienten.
Said stiller opgaven: Den måske allervigtigste opgave er at studere nutidige alternativer til
orientalismen, at rejse spørgsmålet om, hvordan man kan studere andre kulturer og
folkeslag fra et emancipatorisk eller ikke-undertrykkende eller ikke-manipulerende
perspektiv. (ibid. p. 50)
Man kan kritisere Saids teori for, at synspunktet er uovervindeligt. Man vil aldrig kunne
komme den vestlige positionering af sig selv i forhold til Orienten til livs. Skribenter vil altid
skrive ud fra deres eget synspunkt, om det så er europæisk, dansk eller tyrkisk. Men med sit
omfangsrige analysearbejde beviser Said, at det er muligt at finde de strukturer, som skaber
vestligt hegemoni, selv efter at koloniseringen er hørt op. Idet det er muligt at identificere
disse strukturer, er det også muligt at kigge kritisk på dem og tage dem op til overvejelse.
Derfor vil jeg undersøge, om Saids teorier om orientalisme kan bruges til at beskrive danske
journalisters repræsentation af Tyrkiet. Dernæst vil jeg forsøge at nærme mig, hvordan
journalister kan undgå den stereotype orientalisme.
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2.5.1 Stereotype
Der er flere forskellige opfattelser af begrebet stereotype. Nogle bruger begrebet til at
dække over det samme som kategori eller ramme (Fowler 1991; p. 17). I Fowlers
terminologi er stereotype derfor en måde at passe verden ind i et skema, som er let
forståelig. Vi projicerer så at sige verden over på stereotyper for at forstå den. Jeg er stort
set enig i denne definition, dog vil jeg sige, at definitionen bedre dækker over begrebet
kategori. Vi er nødt til at bruge kategorier for at tale sammen og forstå hinanden. Andre
teoretikere bruger begrebet stereotype som en videreudvikling af kategori, og det er også på
denne måde, jeg bruger begrebet. En stereotype er på denne måde en forsimplet kategori.
Når pressen eller andre bruger stereotyper, vil det sige, at de reducerer en person eller en
gruppe til visse simple og let genkendelige træk og reducerer personen eller gruppen til kun
disse træk, og gør den uforanderlig. Stereotypificering går netop ud på at adskille det
normale fra det unormale, dem fra os (Hall 1997; p. 258). Stuart Hall fremhæver ligeledes, at
stereotypificering mest forekommer, når der er store uligheder i magtforholdet, hvilket
stemmer godt overens med forholdet mellem Tyrkiet og EU. Her er det netop EU, der står
som dommer overfor Tyrkiet i forhold til landets optagelse i EU.
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Kapitel 3: Metode
Metodisk læner jeg mig op ad den teori, jeg bruger. Idet jeg arbejder ud fra en tredeling af
undersøgelsen i sociokulturelle faktorer, diskursiv praksis og tekst, vil min metode også
anvende disse opdelinger. Jeg vil udforske de sociokulturelle faktorer ved at undersøge
mediernes rolle i samfundet. Den rolle konstitueres i en idealkonstruktion af medierne,
borgere og politikere (i en politisk kontekst, andre aktører i andre sammenhænge).
Derudover er der den diskursive praksis, altså de praksisser, der gælder for produktionen af
danske aviser. Teksten er selve artiklerne, som jeg vil undersøge. Analysen af dem vil
udgøre hoveddelen af specialet og være mit koncentrationspunkt, fordi min interesse ligger
i, hvilke billeder aviserne tilbyder læserne, og hvilke journalistiske valg der ligger til grund for
disse billeder. Samtidig vil den analytiske metodetriangulering give mig mulighed for at
sammenligne intentioner og interne beslutningsprocesser med det, som rent faktisk bliver
skrevet i avisen (deVreese 2001).
Det er også meget relevant at undersøge, hvordan læserne opfatter repræsentationen af
Tyrkiet i medierne, altså selve receptionsfasen. En ting er, hvad jeg kan komme frem til, der
ligger af diskurser i undersøgelsesfeltet. En anden ting, hvad læserne rent faktisk får ud af
læsningen. Omfangsmæssigt ligger det udenfor dette speciales rækkevidde.
For at svare på problemformuleringen vil jeg kombinere kvantitativ med en primært
samfundsvidenskabelig tilgang og kvalitativ metode med en humanistisk indgangsvinkel.
Den kvantitative metode vil jeg bruge til at kortlægge publikationsfasen - hvordan aviserne
skriver om Tyrkiet. Jeg koder aviserne i databehandlingsprogrammet SPSS for at få et
overblik over, hvilke diskurser og fortolkningspakker aviserne fremstiller (se bilag 3:
kodeskema med manual).
Desuden vil jeg dykke ned i en kvalitativ fortolkning af nogle artikler og uddrag af artikler for
at undersøge, hvordan journalister mere specifikt fremstiller Tyrkiet. Min monteringsramme
vil være diskurs- og kulturanalysen, som specificeret i teoriafsnittet.

3.1 Undersøgelsesfelt
Undersøgelsen bliver på nogle områder begrænset af praktiske forhold. Jeg har valgt at
følge dækningen af Tyrkiets forhold til EU i danske medier over den årrække, hvor emnet
bliver mere aktuelt i medierne. Allerede i 1967 tager Tyrkiet de første skridt, da landet søger
om optagelse (se bilag 1 for oversigt over Tyrkiets skridt mod optagelse). Det bliver dog
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afvist, og man kan sige, at forholdet mellem Tyrkiet og EU i en årrække ligger stille, selv om
toldunion og handelsaftaler bliver skabt, ligger på køl og bliver genoprettet. Først i 1997
forsøger Tyrkiet sig igen med at søge om optagelse. Selv om landet i første omgang igen
bliver afvist, begynder der her at ske en tilnærmelse mellem EU og Tyrkiet. I 1999 bliver
Tyrkiet anerkendt som kandidatland på linje med de andre kandidatlande. Derfor har jeg
valgt at begynde min undersøgelse i 1997.
Grundet det forholdsvist store tidsspektrum og det specifikke emne er det praktisk umuligt at
få fat på tv- og radioindslag om emnet. Min undersøgelse vil derfor fokusere på avisartikler.
Det er på sin vis en mangel. Mange undersøgelser viser, at borgere i høj grad bliver påvirket
af især tv, hvorimod andelen af danskere, som læser avis, falder9.
Det giver ikke dækkende billede af det generelle mediebillede. Til gengæld giver det en
grundig analyse af avisernes dækning.

3.2 Søgning i Infomedia
Igen grundet det store tidsspektrum, min undersøgelse dækker over og emnets specificitet,
har jeg valgt at bruge artikeldatabasen Infomedia til at finde relevante artikler. Det ville
tidsmæssigt være for omfattende at gennemse en eller flere aviser på mikrofilm i
tidsperioden. Det åbner for en kritik af, at der kan være fejl i mit datagrundlag, da Infomedia
kan indeholde flere fejl – f.eks. manglende artikler og fejl i søgefunktionen. Som
udgangspunkt synes jeg dog, at den tidsmæssige udvikling i repræsentationen af Tyrkiet er
relevant for min problemstilling. Databasen indeholder artikler fra langt de fleste danske
aviser. Jeg har forsøgt mig frem med en række forskellige søgninger. Kunsten ligger i at
ramme de relevante artikler, men samtidig undgå de ikke relevante (se bilag 4 for oversigt
over søgninger i Infomedia).
Jeg er endt op med at bruge en søgning baseret på Infomedias emneord. Denne noget
lange søgning (se bilag 4) er baseret på Infomedias emneord, hvor Tyrkiet er angivet som
geografisk sted, og alle emneord, der har at gøre med EU eller Europa, er med. På den
måde sikrer jeg bedst, at alle relevante artikler kommer med i resultatet.
Samtidig udelader søgningen debatindlæg, kronikker og ledende artikler.
Da min undersøgelse skal afdække det journalistiske rum: hvordan journalistisk
arbejdsmiljø, -vilkår og valg påvirker repræsentationen af Tyrkiet i aviserne, har jeg valgt at
9

Ifølge mediebetænkningen om Medierne i demokratiet (Medieudvalget 1996, se bilag 12) faldt andelen af
avislæsere fra 84 % af befolkningen i 1984 til 72 % i 1995. I 1983 brugte en dansker i gennemsnit 1 t. og 48
min. på tv, mens det i 1995 var 2. t. og 36 min.
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udelade debatindlæg, kronikker og ledere fra min undersøgelse. De afviger fra journalistiske
artikler ved, at de tilkendegiver meninger eller er skrevet af andre end journalister. Det står i
modsætning til de journalistiske artikler, som skal tilstræbe objektivitet. Det interessante er i
min optik ikke, hvad aviserne officielt mener, eller hvad læsere eller kronikører mener, men
hvilket billede den journalistiske dækning tegner af Tyrkiet. Jeg vil dog inkludere analyser
skrevet af både journalister, redaktører og andre, fordi disse ofte formentlig bibringer den
refleksion, som journalistiske artikler kan mangle.
Jeg har valgt at analysere artikler fra B.T., Information og Jyllands-Posten.
Jyllands-Posten er en omnibusavis, der skal forsøge at nå ud til en så bred
befolkningsgruppe som muligt. Den har hovedredaktion i Århus og har på hverdage 668.000
læsere, og langt størstedelen af dem (74 %) bor vest for Storebælt10. Den erklærer sig
politisk uafhængig, men opstod i 1871 som en højre-avis (red. Jensen 1996: bd. 2, p. 20) og
blev senere en borgerlig-liberal avis.
Information er en nicheavis med 121.000 daglige læsere, hvoraf lidt mere end halvdelen bor
øst for Storebælt (58 %)11. Avisen opstod som illegalt nyhedsbureau under Anden
Verdenskrig med første udgivelse i 1945. Den har fra begyndelsen været uafhængig af
politiske og økonomiske interesser, men den profilerer sig selv som en avis, der dækker
samfundsproblemer alternativt og dermed rammer en målgruppe med en videregående
uddannelse, som har lyst til at komme længere ned i tingene, end andre aviser og tv
tilbyder.
B.T., der udsprang af Berlingske Tidenden i 1916 (red. Jensen: bd. 2, p. 35), er
undersøgelsens tabloidavis, en formiddagsavis, der forsøger at sætte den folkelige
dagsorden12. Den har omkring 521.000 læsere om dagen.
Med avisernes forskellige baggrund, formål og læsere er det min hensigt at ramme bredt,
selvom undersøgelsen ikke er repræsentativ for hele mediebilledet.

3.2.1 Fejlkilder
Som skrevet ovenfor kan det være en fejlkilde at bruge Infomedia til at finde genstandsfeltet
for min undersøgelse. Der kan være fejl i søgefunktionen, og brugen af Infomedias emneord
10

Index DK/ Gallup Marketing 2H, 2004, Jyllands-Postens hjemmeside, se bilag 13
Informations hjemmeside den 11. januar 2006, se bilag 10
12
B.T’s hjemmesiden den 22. februar 2006: http://www.bt.dk/ombtVaerdier/, se bilag 11
11
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kan være en fejlkilde, idet det ikke er garanteret, at emneordene er påhæftet alle de
relevante artikler. Ifølge supportassistent hos Infomedia Sebastian F. Atkins (se bilag 5) er
søgeord blevet brugt fra begyndelsen, men der bliver løbende tilføjet nye. Derfor vil jeg også
teste forskellen på den simple søgning, hvor jeg søger efter ord i artiklerne, og den
avancerede, hvor jeg bruger Infomedias emneord. I denne test vil jeg bruge de samme
testperioder.
For at teste, hvor stor en fejlkilde brugen af søgefunktionen i Infomedia udgør, har jeg valgt
at sammenligne tre testperioder på en uge. I disse perioder har jeg fundet alle artikler om
emnet fra hard-copy-udgaven af aviserne og sammenlignet med Infomedias resultat af
søgningen (se bilag 14).
Sammenligningen viser, at der er usikkerhed ved brug af Infomedia. Det vil altså sige, at
den kvantitative analyse ikke er fuldstændig repræsentativ for, hvad aviserne skriver om
Tyrkiet. Usikkerheden afhænger af, om der er et mønster for, hvilke artikler den avancerede
søgning frasorterer, hvilket ikke er til at afgøre. Hvis der ikke er et mønster i frasorteringen,
vil de udvalgte artikler være statistisk repræsentative for de artikler aviserne bringer.
Usikkerheden har ikke nogen indvirkning på de kvalitative analyser i specialet.
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Kapitel 4: De sociokulturelle faktorer
I dette kapitel vil jeg diskutere mediernes sociokulturelle faktorer. Jeg afgrænser området til
at dække avisernes forhold til læserne og politikerne – specielt i forhold til EU-stoffet. Ifølge
Fairclough udstikker de sociokulturelle praksisser, der omgiver teksten, rammerne for, hvad
der reelt kan blive skrevet, men samtidig former teksten selv de sociokulturelle praksisser,
der omgiver den. I min analyse af en kommunikativ begivenhed, som i dette tilfælde er
artiklerne om Tyrkiets forhold til EU, danner de sociokulturelle praksisser derfor også
rammen om mit undersøgelsesfelt. Specialet igennem bruger jeg altså begreberne:
sociokulturel praksis, diskursiv praksis og tekst som analytiske greb.

4.1 Medierne, dagsordnen og den offentlige mening
I det følgende vil jeg fokusere på forholdet mellem medier, den politiske dagsorden og den
offentlige mening. Idet specialet handler om mediernes repræsentation af Tyrkiet, afgrænser
jeg den sociokulturelle praksis til mediernes betydningsdannende position i samfundet.
Mediesociologisk er det anerkendt at se nyhedsmedierne som bindeledet mellem borgere
og politikere, som i denne model:

Politikere

Medier

Borgere

Figur 4: Forholdet mellem politikere, medier og borgere (se eksempelvis Bro et al. 2005)

De dobbeltrettede pile viser, hvordan strømmen af informationer og påvirkninger er gensidig
mellem medier og politikere og mellem medier og borgere. Manglen ved denne figur er en
pil mellem borgere og politikere, som viser, at medier ikke er uundværlige. Borgere bliver
påvirket direkte af politikere og omvendt. Ganske vist er en stor del af
informationsudvekslingen medieret gennem nyhedsinstitutionen, men alligevel påvirker
lovforslag og andre bekendtgørelser borgerne direkte, ligesom borgerne i mange
sammenhænge kan gøre indsigelser og på andre måder påvirke politikerne direkte,
eksempelvis ved valg (Lund 2002, p. 197-199).
Også i forhold til EU er der en dobbeltrettet pil mellem borgerne og politikerne. Politikerne i
de forskellige politiske institutioner i EU er folkevalgte, og direktiver fra EU har omfattende
indflydelse på danske borgeres hverdag. Alligevel er der meget, der tyder på, at danskernes
forhold til EU er fjernt. Stemmedeltagelsen til europaparlamentsvalgene er 30-40
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procentpoint mindre end til folketingsvalg13 (se bilag 6, 7 og 8: de i noten nævnte
hjemmesider), og ved folketingsvalg placerer vælgerne ikke deres stemme i forhold til
nationale politikeres holdning til EU14.
International forskning viser, at borgerne i EU bliver påvirket af medierne, hvad gælder
holdningen til EU: … she found a significant effect of the tone of press coverage about the
euro on support for the euro and EU membership … it was found that exposure to certain
media outlets, and the tone of the coverage, influenced how voters made their decision …
(de Vreese 2003; p. 9). De Vreese refererer her to undersøgelser af forholdet mellem
publikum og nyhedsinstitutioner (Norris 2000 og de Vreese & Semetko 2002), som begge
viser, at tonen i nyhedsinstitutionerne havde indflydelse på publikums holdning til
indførelsen af euro (begge undersøgelser) og til medlemskab af EU (Norris). Medierne har
altså en indvirkning på, hvordan borgerne opfatter spørgsmål om EU.

4.2 Mediernes rolle i samfundet
Idet medierne er betydningsskabende for både borgere og politikere og dermed har en
indflydelse på den politiske og sociale virkelighed, må medierne også have et ansvar og
leve op til en bestemt rolle. En stor del af denne er netop at oplyse borgerne om de forhold,
der har betydning for, at de kan tage stilling til den politik, der føres i Danmark og i EU og
andre steder. Her læner jeg mig op ad Peter Kramhøfts definition af mediernes ideelle rolle i
samfundet (Kramhøft 2000). Han lægger vægt på, at journalistikkens ideelle funktion i
samfundet skal være at give borgere mulighed for at lægge pres på staten og
regeringsmagten ved eksempelvis at tage et kvalificeret valg ved valg til folketinget, EUparlamentet og kommunal- og (amts-) regionsvalg og at lægge pres på de folkevalgte (for
eksempel gennem debatindlæg). Det skal journalistikken gøre ved blandt andet at:
Formidle det befolkningen har brug for at vide om den sociale, økonomiske og
politiske virkelighed, for at den enkelte borger kan udøve sine civile, politiske
og sociale rettigheder og pligter og deltage aktivt i samfundets
beslutningsprocesser.
(…)

13

For sammenligning se: http://da.wikipedia.org/wiki/Folketingsvalg_2001,
http://da.wikipedia.org/wiki/Folketingsvalg_2005 og http://www.elections2004.eu.int/epelection/sites/da/yourparliament/turnout/index.html
14
Således er der cirka 50 % for og 50 % (+/-) imod, når de danske vælgere stemmer om nye EU-traktater eller
ved afstemningen om Euroen i 2000. I modsætning til det, er modstanderne i Folketinget kun repræsenteret ved
Enhedslisten (og til dels SF) og Dansk Folkeparti, som i alt har 13 % af folketingsmandaterne (inklusiv SF’s)
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Afdække, efterprøve og kontrollere den udøvende politiske og økonomiske
magt i samfundet og synliggøre magtudøvelsens konsekvenser; være ”den
fjerde statsmagt”.

(Kramhøft 2000: 15)

I forhold til dette speciales emne vil det sige, at de danske aviser skal give den oplysning,
som danskerne har brug for med hensyn til, hvad der sker i forholdet mellem EU og Tyrkiet,
for at de kan tage stilling til indlemmelsen af Tyrkiet som i første omgang kandidatland og i
sidste ende som medlem af EU. Aviserne skal undersøge de sociale, økonomiske og
politiske konsekvenser af de beslutninger, som politikerne tager, ved at skabe debat og få
forskellige synspunkter på sagen. Peter Kramhøft kalder ovenstående krav til medierne for
ideelle. Han ved altså godt, at medierne ikke altid kan leve op til de opstillede betingelser.
Der er for eksempel også kommercielle krav til medierne. Aviserne skal simpelthen
overleve, hvilket kan gå ud over de journalistiske krav, fordi de tænker mere i
underholdnings- end i væsentlighedskriterier. De kommercielle krav er relevante her i det
omfang, at EU-stof generelt har rygte for at være tungt stof (mediernes forhold til EU bliver
uddybet nedenfor). Spørgsmålet er, om danskernes lunkne forhold til EU kan skyldes
mediernes forhold til EU. Vi lever i et mediebaseret demokrati, hvor forudsætningen for at
kunne handle politisk netop er, at der løbende skabes et offentligt samtykke til de politiske
beslutninger (Hjarvard 1999). Medierne har altså magt til at skabe selvstændige
betydninger. Men giver medierne borgerne forudsætning for at handle politisk, når det
kommer til EU? Gleissner & de Vreese peger i deres medieforskning (2005 og 2003) på, at
EU generelt ikke er højt prioriteret i medierne i de forskellige lande i EU: EU news is often
perceived as a ’non-issue’ by news editors which, in part, explains the low visibility of EU
news in certain countries. (Gleissner & de Vreese 2005).
Det hænger sammen med nyhedsinstitutionernes nationale ramme. Nyhedsinstitutionerne
og specielt dagspressen er skabt og skabere af den danske nationalitet. Ifølge Benedict
Anderson (i Østergaard 2000; p. 513) er nationalitet et forestillet fællesskab, der opstår, fordi
mennesker, der ellers ikke kender hinanden, føler et fællesskab også med historiske
personer, mennesker, som er døde, og mennesker, som endnu ikke er født. Anderson
forklarer opkomsten af disse imaginære fællesskaber med fremkomsten af trykteknologien.
Ved hjælp af trykte ord kan folk langt fra hinanden i tid og rum identificere sig med og mod
hinanden i forestillede fællesskaber. Aviserne er bærere af sådan et forestillet fællesskab,
som nationen er, fordi de skriver om folketinget, indenrigspolitiske problemer og andre
nationale træk. Også i de tilfælde, hvor aviserne skriver om ”udland”, er de med til at
konstruere det nationale fællesskab, Danmark. Selve benævnelserne udland og indland er

33

med til at sætte et fællesskab op overfor noget andet og skabe en kontrast mellem de to
instanser. Nyhedsinstitutionerne er altså med til at konstruere et nationalt ”vi”, som
danskerne kan identificere sig med og føle et fællesskab med. Til gengæld har aviserne
svært ved at skrive om emner, som enten ikke er omfattet af eller kan modstilles dette ”vi”.
Den nationale identitetsfølelse bygger nemlig altid på en modstilling til andre: Den positive
definition af en national identitet ender i sidste instans altid med at hvile på udelukkelse og
negative karakteristikker (Østergaard 2000, p. 514-515).
I den sammenhæng er EU ikke så nem at placere. Den er ikke en del af det nationale
fællesskab, men samtidig er Danmark en del af EU. Det er svært for medierne at konstruere
et fælles europæisk ”vi” på tværs af de kategorier, som traditionelt konstruerer fællesskaber,
som danskerne er vant til at definere sig op imod; Frankrig, Østrig og specielt Tyskland, som
Roy Langers undersøgelse viser (Langer 1997). Til gengæld bliver dækningen af Tyrkiet
nem. Tyrkiet indtager rollen som ”den anden”, som vi kan definere os i forhold til.
Denne identitetsmæssige limbo sammenholdt med de kommercielle vilkår, som aviserne og
andre nyhedsinstitutioner må leve op til, kan gøre det svært for medierne at skrive om EUstof, som jeg vil komme ind på i afsnittet om den diskursive orden (nedenfor). I dag kan
medierne ifølge Hjarvard forstås som leverandører af service til publikum, hvor det er selve
kontakten mellem medier og publikum, der er målet. En konsekvens heraf er, at
medieproducenterne i stigende grad betragter modtagerne som kunder frem for borgere
(Hjarvard 1999; p. 34); implicit i denne betragtning ligger en antagelse om, at kunder vil
have underholdning frem for ’kedelig’ information (Bom et al. 2004, p. 24).

4.3 Avisernes ansvar
Medierne skal rent lovgivningsmæssigt leve op til medieansvarsloven, og i Vejledende
regler for god presseskik kan medierne finde de retningslinjer, som aviserne skal indrette sig
efter (http://www.pressenaevnet.dk/lovgivning/presseskik.html). Pressenævnet, som består
af jurister, journalister, redaktører og repræsentanter for offentligheden, behandler de
klager, der kommer over mediernes behandling. Der er dog ikke noget håndfast regelsæt at
rette sig efter. Det understreges i de ord, der er valgt i reglerne, hvilket understreges i titlen
(vejledende). På samme måde er der mange vage formuleringer i selve reglerne:
Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er
korrekte. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses
udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.
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[…] Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på
samme måde.
(http://www.pressenaevnet.dk/lovgivning/presseskik.html:
Vejledende regler for god presseskik, mine understregninger)
Så udover, at medierne har ansvar for at følge reglerne, har de også selv ansvar for at
vurdere, i hvilken grad de skal tage hensyn til reglernes delelementer. Der ligger altså et
stort ansvar på journalisterne og redaktørerne til at have etikken i orden og styr på
journalistikken. Det kræver en god del refleksion over det journalistiske arbejde.
Avisernes egne etiske overvejelser bærer også præg af den holdning, at journalister og
redaktører umuligt kan indfange den hele sandhed. Her fra Jyllands-Posten:
Journalistikken skal være så objektiv som muligt. Målet er at viderebringe den
bedst opnåelige version af sandheden. Angrebne personer skal altid have
mulighed for at komme til orde i avisen - både i reportagen og i form af
debatindlæg.

(http://www1.jp.dk/info/journalistik.htm, se bilag 9, mine understregninger)
Jyllands-Posten bruger det absolutte kriterium skal sammen med en åbning overfor
usikkerhed: som muligt. Sammen med frasen den bedst opnåelige version af sandheden
viser det, at Jyllands-Posten er klar over, at der findes flere udgaver af virkeligheden. Det er
en accept af, at den selv er med til at skabe sandheden og lægger altså meget op ad den
diskursive tilgang. I forholdet mellem angreb og svar er Jyllands-Posten mere absolut end
Pressenævnet.
Også Information synes at anerkende, at sandheden ikke er så nem at holde fat i og derfor
mere drejer sig om at høre flere tilgange til virkeligheden:
"Information" skal redeligt informere om modstridende synspunkter i det
offentlige liv og skal påtale uoverensstemmelser mellem tale og gerning.
(www.information.dk, se bilag 10, mine understregninger)
Avisen definerer ikke ordet redeligt nærmere, så også her ligger der altså et ansvar på
journalisten om selv etisk at gøre op med sig selv, hvad der er redelig information.
B.T. skriver ikke noget om den etiske tilgang til journalistikken på sin hjemmeside.
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Kapitel 5: Diskursiv praksis
Ud fra det diskursanalytiske synspunkt udgør medierne et socialt domæne, som har sin
egen logik, ud fra hvilken nogle ting bliver vigtigere at fortælle end andre. Inden for
journalistikkens sociale domæne opstår der en enighed om, at nogle ting er vigtigere end
andre og en bestemt forståelse af, hvordan tingene skal gøres. Avisernes repræsentationer
bliver altså til i lyset af en indre logik, som ikke nødvendigvis har meget at gøre med de
eksterne faktorer, som artiklerne rent faktisk handler om. På den baggrund vil jeg
undersøge, hvordan betydningsdannende strukturelle og praktiske forhold er betingende for
produktionen og den repræsentation, der kommer til udtryk i aviserne. Det vil jeg gøre ved at
gennemgå det journalistiske metodegrundlag og de journalistiske arbejdslogikker, specielt i
forhold til EU. Også det redaktionelle miljø og de formidlingsmæssige dogmer,
journalistikken hænger sig op på, har indflydelse på de repræsentationer, der kommer til
udtryk i aviserne.

5.1 Journalistisk metodegrundlag
Journalisternes baggrund i Danmark er meget ensartet. Først i 1998 blev Danmarks
Journalisthøjskoles monopol brudt, og Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet
begyndte at uddanne journalister. Dermed blev den danske tradition for at uddanne
journalister brudt (en smule) i og med, at universiteter nu skulle uddanne journalister. Den
traditionelle journalistuddannelse bygger på mesterlæren, som uddannelsen trådte i stedet
for, hvilket har smittet af på i første omgang Dansk Journalisthøjskoles tilgang til
journalistikken. Selv om de to journalistuddannelser i Odense og Roskilde blandt andet
skulle byde på en anden slags journalister, har uddannelsesinstitutionerne her i høj grad
valgt at følge mønsteret fra Århus. Alle stederne udgør praktik således en stor del af
uddannelsen. Traditionen med praktik bygger i høj grad på traditionen for mesterlære, som
bygger på et hierarkisk system. Den uerfarne skal lære af den erfarne. Dermed bliver
praktikanten sat ind i systemet, i ”hvordan vi gør det her”. Det kan på mange måder være en
god og effektiv måde at lære en masse om journalistisk praksis, men det kan samtidig også
hurtigt sætte nogle begrænsninger på den nye, som kommer med andre indfaldsvinkler.
Journalistisk lærdom bygger ikke på videnskab. Der har godt nok i flere år eksisteret
uddannelser i film- og medievidenskab og kommunikation, hvor noget af forskningen har
handlet om nyhedsmedier. Også Journalisthøjskolen har med stigende intensitet udført
forskning om nyhedsmedier og journalistik. Men først for nylig er forskning blevet et
grundlag for uddannelserne, hvor lærerne har forskningspligt som på andre
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universitetsuddannelser. Meget af den journalistiske lærdom består dog fortsat af
retningslinjer, der definerer de hensigtsmæssige værktøjer og metoder. Det journalistiske
mantra handler om ikke at vide alt, men at vide, hvordan man får det at vide (Meilby 1997; p.
37). Journalistikken adskiller sig også klart fra videnskab ved udgangspunktet. I journalistik
gælder det om at finde en vinkel. Vinklen skal være skarp, entydig og stå så tidligt som
muligt i artiklen. Dermed skærer journalisten en del af virkeligheden væk, for at fokusere på
”det mest interessante” eller ”det nye”.
Nyhedsjournalistikken er en konstruktion af virkeligheden. Der er få fakta som
fodboldresultater og dødsfald, der kan benævnes som faktuelle referater af virkeligheden
(Bom et al. 2004; p. 30), men i langt de fleste nyhedshistorier udvælger journalisten en del
af virkeligheden og fremstiller den for læseren på en bestemt måde, som journalisten
subjektivt har valgt. Journalisten stræber i langt de fleste tilfælde efter objektivitet15, men
erkender, at hun selv subjektivt har indvirkning på sin fremstilling, især gennem vinklingen.
Det bliver ekspliciteret i Jyllands-Postens værdisæt, hvor der (som nævnt ovenfor) står
skrevet, at journalisten skal tilstræbe den bedste version af sandheden (www.jp.dk, se bilag
9). Man må ikke desto mindre kunne kræve af enhver journalistik historie, at den er sand.
Men sandheden går hånd i hånd med en række andre begreber, som den individuelle
journalistiske historie skal leve op til. Og i den sammenhæng bliver sand til et relativt
begreb. Historien skal være:
Sand i den forstand, at det skrevne er korrekt, rigtigt.
Dækkende i den forstand, at artiklen giver et realistisk billede af de forhold,
den beskriver, og ikke er enøjet og misvisende.
Væsentlig ved at være af betydning for mange/samfundet.
Aktuel ved at bidrage med ny information af betydning i den aktuelle situation.
(Kramhøft 2000; p. 34, understregning er her brugt som erstatning for kursiv,
som forfatteren har brugt som grafisk fremhævelseselement i bogen)
Begreberne har indflydelse på hinanden på den måde, at når en artikel eksempelvis skal
leve op til at være aktuel, så kan det gå ud over nogle af de andre begreber. For eksempel
dækkende. Grundet tidspres kan journalisten ikke altid nå at få alle relevante synspunkter
på emnet med, ligesom hun ikke kan vente med at få fat i en bestemt kilde til næste dag.
Hvis en kilde ikke er til at træffe, ryger historien i avisen uden denne kildes bidrag. Dermed
kan aktualitetskravet også indvirke på sandhedskravet, for om det skrevne er korrekt,
15

Kun i analyser, kommentarer og andre meningstilkendegivende genrer tilkendegiver journalisten klart sit eget
ståsted
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afhænger blandt andet af, om man har fået fat i de relevante kilder. Væsentlig spiller ind på
journalistens valg af historie. At historien skal have en interesse og eventuelt indflydelse på
så mange som muligt, resulterer i, at nogle (mange) historier ikke bliver fortalt.
Kriterierne lægger sig op ad mediernes ideelle rolle, som skitseret på side 33. Væsentlighed
er et af de nyhedskriterier, som journalister bliver optrænet i at vurdere en hændelse ud fra:
sensation, konflikt, identifikation, aktualitet, væsentlighed. Journalister er opflasket med at
vurdere nyheder, så de hurtigt og på rutinen kan vurdere, hvilke idéer der er værd at arbejde
videre med, hvilke kilder der skal kontaktes, og hvordan historien skal skæres. Det er
nødvendigt i det redaktionelle rum, men det indebærer en fare for, at journalister og
redaktører ureflekteret udvælger deres historier. Kernen i den nyhedsvurdering, som
journalisterne er enige om, er, at der findes en bestemt måde, som samfundet skal fungere
på, det skal blandt andet være demokratisk. I de tilfælde, hvor værdierne, som samfundet
bygger på, udfordres, træder mediernes ideelle rolle i karakter. Det er her, den har sin ret.
Alligevel er der forskel på, hvordan forskellige journalister og forskellige nyhedsinstitutioner
vurderer kriterierne (Kramhøft 1997; p. 46-48).
B.T. lægger således ikke så meget vægt på væsentlighed: Vi skriver kort og præcist om
mennesker og følelser … skriver B.T. om sine værdier på bladets hjemmeside. Og senere:
Vi begrænser pligtstoffet og beskæftiger os med det nære i læsernes dagligdag.
(www.bt.dk/ombtvaerdier, se bilag 11). Det vigtigste for B.T. er altså det nære,
identifikationskriteriet, mens andre historier, som andre dagblade ville betegne som
væsentlige, af B.T. kaldes pligtstof. Ud fra det må man konkludere, at B.T. ikke går så meget
op i at leve op til mediernes ideelle rolle. Den bruger væsentlighedsbegrebet på en anden
måde, til at vurdere, hvad der er væsentligt for læserens dagligdag.
Information er B.T.s modsætning med forsøg på at prioritere væsentlighed højt (frem for
underholdning og sensationsmageri) (…) at prioritere grundighed og seriøsitet (…) at sætte
historierne ind i en større sammenhæng – se de større perspektiver – fastholde en
international referenceramme (altså prioritere det der rækker udover vores næsetip).
(www.information.dk, se bilag 10). For Information betyder væsentlighed altså mest noget,
som har betydning ud over det enkelte menneske. For den er underholdning og
sensationsmageri ikke væsentlige.
Både B.T. og Information vælger altså at lade være med at repræsentere en del af
virkeligheden, B.T. pligtstoffet, og Information underholdning og sensationsmageri.
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Jyllands-Posten har til gengæld som erklæret mål at være danskernes fælles
referenceramme. Hvis den skal være det, vil det betyde, at den skal ramme alle menneskers
interesser, og altså både have underholdning og pligtstof med, for at bruge B.T.’s og
Informations negative definitioner. Avisen lægger dog selv vægt på, at den redigeres efter
væsentlighedsprincippet (http://www1.jp.dk/info/journalistik.htm, se bilag 9).
Nyhedsvurderingen hviler også på det redaktionelle miljø. I disse år er aviserne pressede
økonomisk. Senest er konkurrencen skærpet med gratisavisernes indtog på det danske
mediemarked. Af den grund er der på mange redaktioner begrænsede ressourcer, og
journalisten må ofte tage de sikre historier, som hun ved, hun kan skaffe kilder til, i stedet for
at satse på egne idéer, som hun ikke ved, om hun kan få hjem. Det forhold er specielt
relevant i forhold til Tyrkiets eventuelle optagelse i EU.
De Vreeses undersøgelse (2003) viser, at EU-historiernes afstand til nationalstaterne
geografisk (idet ”handlingen” kun yderst sjældent foregår i Danmark) og mentalt begrænser
det omfang i hvilket, nyhedsinstitutionerne tager EU-historier op. Desuden er det sværere
for journalisterne at operere i EU-sammenhæng: Journalister fra et lille land som Danmark
har svært ved at få de ansvarlige politikere i tale – det er lettere at få fat i højt placerede
nationale parlamentarikere, som for eksempel ministre. Desuden er der et langt tidsrum
imellem, at et emne kommer på dagsorden, og at der bliver taget en beslutning i EU. Det
betyder, at flere relevante historier ikke bliver sat på mediernes dagsorden. Som erstatning
for ”vi” som udgangspunkt tager nyhedsinstitutionerne de historier op, som har en betydning
nationalt:
By and large, the ’European story’ is more a domestic story than a ’European’
one, with the significant exception of the summit coverage. The ’domestic bias’
is not only reflected in the location where the news takes place, but also in the
journalists’ selection of the actors who are more often domestic than EUrelated. (de Vreese 2003, p. 117)
Tyrkiets eventuelle optagelse i EU må ellers betegnes som værende væsentlig. Landets
indtræden i EU vil forstørre unionen væsentligt, det vil formentlig få betydning for hele EU’s
opbygning. Til gengæld har emnet en meget lille score på identifikationsfaktoren. Heller ikke
sensationskriteriet scorer højt. Emnet er løbende aktuelt, idet det bliver taget op i EU-regi
ved forskellige møder. Men landets eventuelle indtræden på EU’s arena ligger år ude i
fremtiden, og derfor er aktualitetskriteriet kun i brug på en støvet måde. Der er ingen
umiddelbart mærkbare konsekvenser af topmøderne i EU. Konfliktkriteriet kan dog ofte
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anvendes som krydderi. De senere års interesse for emnet viser, at (de fleste)
nyhedsinstitutioner finder emnet væsentligt, hvilket jeg vil komme ind på i den kvalitative
tekstanalyse.

5.2 Journalistens forhold til læseren
Journalisten bruger nyhedskriterierne (og sin rygrad) til at vurdere, hvilke historier læserne
vil læse. Det er centralt i den journalistiske lære, at journalisterne skal vide, hvad læserne vil
have, og fungere som en art stedfortræder for læserne ved blandt andet at stille de
spørgsmål, som læseren gerne vil have besvaret. Blandt journalister er det mest rutinen og
fornemmelsen, der guider journalisten til at vide, hvad læserne vil have. Blandt andre
Hjarvard (1999) har fundet frem til, at tv-nyhederne i løbet af de sidste 20 år i stigende grad
vurderer seeren som forbrugere end samfundsborgere. Det vil altså sige, at der er en række
forhold, der gør at væsentlighedskriteriet i flere tilfælde vrages til gengæld for identifikation16.
B.T.s værdier må siges at være udtryk for sådan en tankegang.

5.3 Nyhedsjournalistik som genre
Både læsere og journalister har en bestemt forventning til en avis. Det skyldes, at
nyhedsjournalistikken indeholder en række koder, som journalister dagligt lægger i teksten
og læseren afkoder, når han læser en avis. Nyhedsjournalistikken fungerer med andre ord
som en genre, som både journalist og læser benytter sig af. Det betyder ikke, at læseren får
præcis det samme ud af artiklen, som journalisten har intentioner om, men at læseren har
nogle forventninger til nyhedsjournalistikken som genre. Den ideelle forventning til en avis
er, at den bygger på de krav, journalistikken skal leve op til som skitseret på side 37.
Journalistens idé til en historie er enten begivenhedsstyret eller idéstyret (Kramhøft 1997; p.
78), og udførelsen af den kan enten være refererende, udredende eller analyserende. Langt
de fleste historier i aviserne er begivenhedsstyrede, men der er stor forskel på, hvor meget
research der følger. Det kan være lige fra et nyhedsreferat til en historie, hvor en
begivenhed har sat idéen i sving, men hvor journalisten udvikler og undersøger baggrunde
og konsekvenser af begivenheden i en sådan grad, at begivenheden er anledning til en
større granskning af et væsentligt samfundsforhold (Kramhøft 1997; p. 80-85). Tyrkiets
eventuelle optagelse i EU er anledning til begivenhedsstyrede artikler i aviserne, men der er
stor forskel på, hvordan journalisterne og de forskellige aviser griber begivenheden an.
16

Derudover er der Public Journalism, hvor journalisten kort fortalt i højere grad inddrager borgerne i de
samfundsrelevante problemer, der eksisterer og forholder problemstillinger og aktivt forsøger at løse dem. Det
er altså en anden tilgang til journalistikken, som giver et andet forhold mellem identifikationskriteriet med
væsentlighedskriteriet, som jeg ikke skal analysere nærmere her.
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5.4 Fang og fasthold læseren
Journalisternes afhængighed af læserne kommer til udtryk i den måde, de formidler deres
journalistiske historier på. Journalisten har forskellige formidlingsstrategier til at fastholde
læseren og oplyse læseren om de mest væsentlige forhold i samfundet. Den ene er den
omvendte trekant, hvor journalisten indleder med det nye og det mest væsentlige først,
hvorefter man bevæger sig igennem en række forklarende lag. På den måde kan læseren
stå af historien, når han føler sig oplyst og ikke har tid til at læse mere. Det er dog vigtig for
journalisten at forsøge at holde fast i læseren og vinde denne for sin artikel. Det gøres med
en medrivende indledning, en krog, som det kaldes i journalistisk terminologi. Derefter skal
der så hurtigt som muligt stå et kerneafsnit, hvori artiklens vigtigste påstand fremlægges og
begrundes og eventuelle indsigelser føres frem. Det har den konsekvens for journalistikken,
at der ikke er plads til megen dokumentation.
Don’t tell it, show it!, lyder den nok mest fortærskede læresætning inden for journalistik. Det
handler om, at læseren skal se, hvad artiklen handler om, i stedet for bare at læse det. I
stedet for at skrive, at mange er fattige i Tyrkiet, kan journalisten beskrive, hvordan de
fattige lever i Tyrkiet, og interviewe dem. Det handler om at vise konsekvensen i stedet for
kun at beskrive fakta. Det handler om at fange læseren ind og fastholde ham. Det gøres
ligeledes ved et aktivt sprog med metaforer og sprogblomster.
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Kapitel 6: Analyse af artiklerne
I dette afsnit følger analysen af undersøgelsens 383 artikler. Afsnittet bygger alene på
tekstanalyse. Meningen er, at afsnittet skal give et billede af, hvordan de analyserede aviser
skriver om Tyrkiet. For at tegne dette billede, vil jeg kombinere resultaterne fra kodningen af
artiklerne i SPSS med tekstnær analyse baseret på Faircloughs lingvistiske værktøjer. De
lingvistiske værktøjer vil blandt andet være præsuppositioner, som betyder
forhåndsantagelser. Det drejer sig så at sige om et lag i teksten, som ikke er der, men som
bliver taget for givet. Præsuppositioner er tekstens præmisser. De kobler det gamle med det
nye, det kendte med det ukendte og det omstridte med det alment givne (Bom et al. 2004; p.
43, Fairclougt 1995; p. 103). Derudover vil jeg analysere, hvordan kondenserede symboler
bliver brugt til at positionere Tyrkiet. Begrebet har jeg taget fra Gamson og Modigliani (1989;
p. 7), som bruger det til at se på, hvordan en frase eller et udtryk kan komme til at stå for en
hel diskurs eller fortolkningspakke. Jeg vil bruge begrebet modalitet til at undersøge,
hvordan den, der taler – journalisten eller den citerede – tilslutter sig (hvilken grad af
affinitet) han eller hun bruger i teksten. Analysen vil være intertekstuel, idet jeg vil
sammenligne forskellige artikler og artikeluddrag med hinanden og interdiskursiv, idet jeg
sammenligner artikler og diskurser over tid.
Jeg vil løbende vende tilbage til avisernes forskellige fremstillingsform, så de bedre kan
blive sammenlignet.

6.1 Artiklerne kom for sent
Langt størstedelen af artiklerne, 69,5 %, er blevet skrevet i 2004 og 2005 (se figur 5).
Det hænger sammen med, at der bliver taget nogle vigtige skridt på Tyrkiets vej til at blive
medlem af EU disse år (se bilag 1). Specielt i 2004 nærmest eksploderer antallet af artikler
med en mangedobling i antallet af årlige artikler om emnet i hver af de tre aviser. I
december 2004 beslutter medlemslandenes statsledere på et topmøde at påbegynde
optagelsesforhandlinger med Tyrkiet i oktober 2005. I modsætning til tidligere opstår der en
bred debat og mange artikler om emnet, før den beslutning tages (uddybes nedenfor). Alle
aviserne skriver mere end dobbelt så mange artikler om emnet dette år som nogen af de
andre år, ja B.T. og Information mangedobler antallet af artikler (se figur 6).
I 2005 afholder Frankrig og Holland folkeafstemninger om EU's nye forfatningstraktat. Man
kan se på antallet af artikler dette år, at hovedemnet ikke er Tyrkiets optagelse i EU. 21,9 %
af undersøgelsens artikler falder i 2005 mod 47,5 % året før. Emnet spiller dog en rolle, da
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modstand mod, at Tyrkiet optages i EU, til dels får skylden for, at befolkningerne i begge
lande stemmer nej til at indføre den nye forfatningstraktat. Det giver dermed en hel del
debat, som forstærkes, da Østrig som hovedmodstander forsøger at forhindre, at
optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet begynder.

Antal
artikler
1997

9

Procent
2,3

1998

8

2,1

1999

14

3,7

2000

9

2,3

2001

10

2,6

2002

50

13,1

2003

17

4,4

2004

182

47,5

2005

84

21,9

Total

383

100,0

Figur 5: År. Aviserne begynder
først at skrive mange artikler om
forholdet mellem Tyrkiet og EU i
2004 og i mindre grad 2002.

Avis
B.T.
År

Total

JyllandsPosten

Total

1997

0

Information
4

1998

0

7

1

8

1999

0

7

7

14

2000

0

8

1

9

2001

0

2

8

10

2002

1

9

40

50

2003

1

5

11

17

2004

13

54

115

182

2005

2

40

42

84

17

136

230

383

5

9

Figur 6: Avisernes artikler fordelt på år.

Men EU og Tyrkiet tager lige så vigtige skridt på vejen mod optagelse af Tyrkiet før 2004. I
1999 anerkender EU Tyrkiet som kandidatland, hvilket i praksis vil sige, at EU lover, at
Tyrkiet kan blive medlem af unionen. Dette sker uden en egentlig forudgående debat, hvilket
de få artikler dette år vidner om.
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I 2002 beslutter statsoverhovederne på topmødet i København, at
optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet kan begynde i 2004, hvis Tyrkiet opfylder en række
krav. Altså igen et løfte, som trods alt medfører mere opmærksomhed med 50 artikler dette
år (13,1 % af alle undersøgelsens artikler). I 2002 er der generelt større fokus på EU-stof i
de danske medier, da Danmark har formandskabet for EU i det andet halvår.
Jyllands-Posten bringer i 2002 40 artikler om Tyrkiet og EU, hvilket er et stort antal i forhold
til de foregående år og i forhold til de andre aviser og også på niveau med det antal artikler,
som JP bringer i 2005 (42). Artiklerne viser, hvordan en af avisens journalister forsøger at
understrege og skabe debat om, hvad det er for en vigtig beslutning, som
statsoverhovederne tager:
Tyrkiet sendte en ny ansøgning i 1987, og så kom det store gennembrud i 1999 på
et topmøde i Helsingfors, hvor EU-landene officielt anerkendte Tyrkiet som
ansøgerland. Den dag fik tyrkerne et løfte om EU-medlemskab, hvis de kan opfylde
en række krav til demokrati og markedsøkonomi. Det er sket uden nogen større
offentlig debat om, hvorvidt det er en god idé at få Tyrkiet med i EU, og på det
kommende topmøde i København kan EU’s øverste ledere tage det næste skridt. Nu
er der lagt op til, at Tyrkiet kan få en betinget dato for, hvornår landet kan indlede
forhandlinger om optagelse i EU. Igen sker det uden nogen stor debat.
(Collignon 2002b)
I denne undersøgelse ser det dog ikke ud til, at Pierre Collignon bryder igennem med sit
budskab på et tidspunkt, hvor optagelsen af ti østeuropæiske lande tager de store
overskrifter. B.T. skriver én artikel om emnet, og Information skriver ni artikler dette år. Når
man sammenligner undersøgelsen med, hvor meget andre aviser skriver om emnet, viser
det dog, at 2002 generelt er det år, hvor danske aviser for alvor tager emnet op (se bilag 15:
Andre avisers artikler om Tyrkiet og EU fordelt på år). Det er ikke et generelt mediebillede,
at der ikke er fokus på forholdet mellem Tyrkiet og EU i 2002, for det er kun Information og
tabloidaviserne, der ikke springer på emnet dette år
Få journalister finder anledning til at reflektere over betydningen af, at politikerne lover
Tyrkiet medlemskab i 1999. Kun JP-journalist David Trads spørger folketingets medlemmer
om deres indstilling til emnet, hvilket afslører, at mange stiller sig kritisk overfor Tyrkiets
optagelse i EU:
De to borgerlige partier, Venstre og de konservative, mener, at det har meget lange
udsigter, før Tyrkiet opnår egentligt medlemskab. Venstres EU-ordfører, Charlotte
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Antonsen, forudser, at Tyrkiet først bliver EU-medlem langt ude i fremtiden, fordi
landet i dag ikke overholder ”de mest basale menneskerettigheder” …
(Trads 1999)
Artiklen er skrevet, efter at beslutningen er taget, og kan dermed ikke nå at skabe en debat,
der kan få indflydelse på de europæiske statsoverhoveder. Men trods alt viser artiklen, at de
danske politikere stiller sig skeptiske overfor beslutningen om, at Tyrkiet er blevet anerkendt
som kandidatland. De beroliges dog af, at Tyrkiets medlemskab har lange udsigter. Og i den
beroligelse får de lov til at blive. De bliver ikke holdt fast på, at anerkendelsen af Tyrkiet i
sidste ende vil føre til, at landet bliver medlem af EU. Det er ellers en oplysning, som
kommer frem dette år. Ikke i Jyllands-Posten, men i Information, hvor professor i
statskundskab ved Københavns Universitet, Ole Wæver, understreger, at anerkendelsen vil
føre til, at Tyrkiet en dag vil blive medlem af EU (Langvad og Reiermann 1999). Oplysningen
bliver brugt til at informere læseren om, hvilken betydning beslutningen om at anerkende
Tyrkiet som kandidatland har, men bliver ikke yderligere perspektiveret. Herefter bringer
Information én artikel om forholdene i Tyrkiet samme år. Her sammenligner journalisten
EU’s krav med de faktiske forhold i Tyrkiet:
Mens EU har opfordret Tyrkiet til at løse kurderproblemet ved blandt andet at give
landets 12 millioner kurdere minoritets- og kulturelle rettigheder, er der endnu ingen
formelle ændringer på det punkt. Et tegn på et muligt stemningsskifte i Tyrkiet kom
imidlertid i sidste uge, da menneskerettighedsaktivisten Akin Birdal blev frikendt af
en domstol for anklager for at støtte PKK.
(Brun 1999)
Her bliver emnet perspektiveret. Journalisten vurderer som i eksemplet, hvordan forholdene
er i Tyrkiet i forhold til, hvordan de skal være, før landet kan blive medlem af EU.

6.1.1 Aviserne svigter
Sammenligner man med mediernes ideelle rolle, svigter aviserne før 2002. Aviserne giver
ikke borgerne mulighed for at tage stilling til spørgsmålet om Tyrkiets indlemmelse i EU.
Pressen er således medskyldig i, at borgerne ikke kan tage stilling til Tyrkiets forhold til EU,
før politikerne allerede har accepteret Tyrkiet som kandidatland. Aviserne ignorerer på det
nærmeste et væsentligt emne. Med de Vreeses og Gleisners ord: Forholdet mellem Tyrkiet
og EU er et ikke-emne (Gleisner & de Vreese 2005).
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Det på trods af, at emnet eksisterer politisk med diverse møder og forhandlinger om
situationen mellem Tyrkiet og EU. Man kan altså se mediernes dagsordensættende magt.
Medierne har magt til at afgøre, at diskursen om Tyrkiets forhold til EU ikke bliver diskuteret
på andre niveauer end den rent politiske. Det vil sige, at diskursen ikke eksisterer på andre
niveauer. Her kan man altså tale om, at medierne virkelig er bindeleddet mellem politikere
og borgere, som i figur 4 (p. 31). Emnet lever politisk, men først da medierne tager det op,
bliver det også spredt ud til befolkningen, hvor der breder sig en udbredt skepsis til og
modstand mod Tyrkiets optagelse i EU. Udviklingen viser dog også, at diskursen på det
politiske niveau breder sig. Idet Tyrkiets optagelse på et givet tidspunkt vil få betydning for
EU og dets borgere, må medierne give diskursen plads i aviserne (se figur 7).
Politikere

Medier

Borgere

1999:
Tyrkietdiskurs

2002:
Tyrkietdiskurs

2004:
Massiv
modstand

Figur 7: Diskursen om Tyrkiets forhold til EU breder sig fra politisk niveau gennem medierne til
borgerne, hvor der opstår udpræget modstand mod Tyrkiets optagelse i EU. Men først med en vis
forsinkelse. Angivelsen af årstal er blot cirkaangivelser, der skal illustrere forsinkelsen.

Mediernes ideelle rolle er i spørgsmålet om Tyrkiets optagelse i EU nødvendig. For Tyrkiets
optagelse i EU vil med en vis forsinkelse få stor indflydelse på EU og på borgerne i EU.
Derfor er bindeledet mellem borgere og politikere i høj grad medierne. Det er mediernes
ansvar at give befolkningen de oplysninger, den har brug for, for at tage stilling til Tyrkiets
optagelse i EU, for den vil først mærke konsekvenserne om mange år. Først da lederne i EU
har sagt god for Tyrkiet, og Tyrkiet står på tærsklen til EU, begynder medierne at tage emnet
op i så høj grad, at borgerne har mulighed for at tage stilling til emnet. I 2004 og 2005 føler
politikerne sig forpligtede overfor de løfter, der er blevet givet Tyrkiet. Samtidig føler de sig
pressede af den folkelige modstand, som er massiv i det meste af Europa. Altså kommer
debatten for sent.
Desuden bliver politikerne ikke kontrolleret godt nok. Deres udsagn bliver ikke sat i
sammenhæng med de andre oplysninger, der kommer frem i sagen. Folketingets politikere
bliver eksempelvis ikke holdt fast på, at anerkendelsen reelt betyder, at Tyrkiet en dag bliver
medlem af EU. Kun Informations ene artikel om forholdene i Tyrkiet sætter beslutningen i
relief ved at inddrage forholdene i Tyrkiet selv (Brun 1999).
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I dette tilfælde kan man altså se, hvordan diskursiv praksis – i form af at EU-stoffet vurderes
som tungt, og at EU-systemet er svært at arbejde i – og sociokulturelle praksisser – at EU
ikke har en national ramme – har indflydelse på dækningen af emnet:
Sociokulturelle faktorer:
Medierne skabes af og
skaber nationale rammer
Diskursiv praksis:
Mental og geografisk afstand til
EU begrænser den journalistiske
dækning af EU-sager
Tekst: mangler eller
er mangelfuld

Figur 8: De sociokulturelle faktorer og diskursive praksisers indflydelse på dækningen af Tyrkiets
forhold til EU i slutningen af 1990’erne og begyndelsen af 2000-tallet.

Den mangelfulde dækning af problemstillingen om Tyrkiets optagelse i EU understreges af,
hvordan sagen dækkes i 2004, hvor debatten for alvor tager fart. Interessen for emnet dette
år bekræfter, at medierne ikke levede op til deres ansvar specielt i 1999. I 2004 vurderes
emnet som værende væsentligt, og flere journalister går tilbage for at afdække, hvad der
egentlig skete i 1999 og 2002. JP-journalist Jette Elbæk Maressa kigger tilbage i referaterne
fra Folketingets Europaudvalg, som afslører, at kun De Konservatives Frank Dahlgaard var
kritisk og sagde fra overfor anerkendelsen af Tyrkiet som ansøgerland (Maressa 2004). Det
ville have været interessant allerede i 1999 at konfrontere politikerne med deres uudtalte
støtte til projektet.

6.1.2 Magthaverdiskurs og oppositionel diskurs
Som aviserne rapporterer det, kan det se ud, som om politikerne uanset parti går ind for
Tyrkiets optagelse, når de har magten og ansvaret, og imod, når de ikke længere sidder
med regeringsmagten. Man kan se her, hvordan diskurserne skifter og politikerne selv
forsøger at fremme visse diskurser frem for andre. I 1999 var Poul Nyrup Rasmussen som
statsminister med til at anerkende Tyrkiet som kandidatland og begrunder anerkendelsen
med følgende udtalelse:
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”Det er et stort gennembrud. Det er vigtigt at holde fast i, hvad det her handler om.
EU har en interesse i, at Tyrkiet ikke vender ryggen til Europa. For Europas
sikkerhed og for Europas fremtid hører Tyrkiet med til den europæiske region. Hvis
ikke vi forstod det, ville Tyrkiet vende sig mod øst, mod Asien, og bidrage til
ustabilitet i stedet for at bidrage til stabilitet,”
(Langvad & Reiermann 1999b)
Poul Nyrup Rasmussen forfølger her en sikkerhedsdiskurs, som tager udgangspunkt i
Europas sikkerhed: Det vil være usikkert for Europa ikke at optage Tyrkiet. Citatet viser
visse præsuppositioner i udtalelsen. Det er en forhåndsantagelse, at Europa er lig med
sikkerhed, og Øst/Asien er det samme som usikkerhed og ustabilitet. Med sætningen Det er
vigtigt at holde fast i, hvad det her handler om, forsøger han at positionere
sikkerhedsdiskursen som den dominerende diskurs og dermed underminere andre
diskurser17. En undersøgelse af affiniteten viser, at han gør det ved at bruge en kategorisk
modalitet:
o

det er et stort gennembrud …

o

hvad det her handler om …

o

EU har en interesse i …

o

For Europas sikkerhed … hører Tyrkiet med …

o

ville Tyrkiet vende sig mod øst.

Denne kategoriske måde at formulere sig på efterlader ikke plads til tvivl, derimod slår Nyrup
fast, hvordan sagen hænger sammen. Nyrup trækker altså på den diskurs om EU, der er
grundlaget for hele unionen, nemlig situationen efter Anden Verdenskrig, hvis afslutning blev
grundlag for NATO og senere det fælleseuropæiske samarbejde. Repræsentationen af
Tyrkiet og hele Østen er dermed konventionel i denne diskurs.
Det er en anden diskurs, han trækker på i 2004, da han stiller op til Europaparlamentsvalget:
Landet har så alvorlige problemer med menneskerettighederne, at der ifølge Nyrup
sandsynligvis vil gå mere en én generation før medlemskab. ”Tyrkiet har politiske
fanger, og vi kan ikke have et EU-medlemsland, der fængsler kritikere af regimet.
Hvis man ser på de tyrkiske fængsler og retssale, er der brug for en
gennemgribende retsreform.

17

(Thastum og Konstad 2004)

For eksempel at det vil kræve meget af EU at optage Tyrkiet
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Siger Poul Nyrup Rasmussen blandt andet og fortsætter med at remse urimelige forhold i
Tyrkiet op. Her er det en diskurs om, at Tyrkiet er tilbagestående, han trækker på, og han
nævner ikke den diskurs, som han fem år tidligere slog fast i virkeligheden var hvad det her
handler om. Han trækker i modsætning til i det første citat ikke på præsuppositioner i
repræsentationen af Tyrkiet. Men han viger ikke fra det første citats repræsentation af
Tyrkiet. Nærmere påtager han sig at forklare, hvad der er galt. Også i dette citat er der en
modstilling af Europa – fornuftig og sikker – og Tyrkiet – usikker og ufornuftig:
Europa(s synpunkt)
Sikker
Rationel

Tyrkiet(s synspunkt)
Usikker
Irrationel

Det ovenstående modsætningspar viser både, hvilket synspunkt aviserne kan vælge at
fremstille, og hvordan henholdsvis Europa og Tyrkiet bliver fremstillet. Langt de fleste artikler
i undersøgelsen tager udgangspunkt i et eurocentrisk synspunkt. Synspunktet bliver brugt til
at beskrive, vurdere og bedømme Tyrkiet ud fra. Tyrkiet bliver altså den beskrevne, og
fremstillet på denne måde bliver Tyrkiet blot Europas negation. Europa er sikkerhed og
fornuft, Tyrkiet er usikkerhed og ufornuft.
Også i det andet citat med Nyrup bruger han høj affinitet til sine udsagn for at fremhæve,
hvad man kan kalde usikkerhedsdiskursen: at Tyrkiet er et usikkert land, som det vil være
overilet at indbyde til dans med Europa: Tyrkiet har og vi kan ikke. I journalistens sætninger
– de som ikke er citeret fra Nyrup – åbnes der dog på klem for en anden fortolkning med en
lavere affinitet med ord som sandsynligvis. I de ovenstående citater er synspunktet Europas,
selv om argumenterne i den ene artikel er for og i den anden imod at lade Tyrkiet optage i
EU. Også repræsentationen af de to lokaliteter eller kulturelle enheder er den samme.
Forholdet mellem de to poler i modsætningsparret ovenfor indebærer en positionering af
begge parter. Det er Edward Saids pointe, at idet Vesten beskriver og på den måde placerer
Orienten, positionerer Vesten sig selv i forhold til Orienten. På den baggrund kan man altså
sige, at EU bliver positioneret som en form for fællesskab i forhold til Tyrkiet, hvilket bliver
ekstra tydeligt i det følgende citat:
Danskerne foretrækker klart Ukraine frem for Tyrkiet som medlem af den
europæiske familie. Det selv om EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i
næste uge forventes at sige ja til at begynde forhandlingerne med Tyrkiet. Ifølge en
Gallup-måling foretaget for Berlingske Søndag er 49 pct. af vælgerne imod
optagelsesforhandlingerne.

(B.T. 2004)
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Her bliver det ofte forkætrede EU til den europæiske familie. En inkluderende metafor, som
viser, at der er noget, der ikke hører til. Journalisterne og artiklerne står altså på skuldrene
af orientalismen, hvilket jeg vil underbygge analysen igennem.
Idet Nyrup i citatet fra 2004 (s. 48) bruger ordene og vi kan ikke have et EU-medlemsland,
der fængsler kritikere af regimet trækker han på en præsupposition, om at EU er et sikkert
sted med et fornuftigt og velfungerende retssystem. Det er en forhåndsantagelse, som
læseren antages at være enig i. Man kan på den måde se, hvordan der skabes en
fælleseuropæisk identitet. I bund og grund ved den enkelte læser jo ikke, hvordan
retssystemet fungerer på Cypern, i Holland eller Polen. Men igennem medierne bliver EU i
visse situationer igen og igen positioneret som en sikker og fornuftspræget forening18.
Anders Fogh Rasmussen skifter ligeledes mellem diskurser, idet han i en ofte citeret
interviewbog i 2000 udtalte modstand mod Tyrkiets optagelse (Larsen 2000 citeret i blandt
andet Ditlev og Maressa 2002), men bliver som statsleder nødt til at føre realpolitik, hvilket
fører til forslaget om at tilbyde Tyrkiet B-medlemskab, men aldrig til en egentlig modstand
mod Tyrkiets optagelse i EU. Det bliver problematiseret i flere artikler, ligesom der bliver
skrevet kommentarer om det (f.eks. Maressa 2004 og Pittelkow 2004).

6.2 Avisernes dækning
Størstedelen af artiklerne i undersøgelsen er mellemlange nyhedsartikler (se figur 9), men
det dækker over store forskelle i avisernes dækning af emnet.
Bortset fra den mangelfulde dækning af emnet i 1999, stemmer de tre avisers forskellige
måder at håndtere Tyrkiet og EU's forhold godt overens med deres målsætninger.
B.T. skriver kort og bringer ingen lange artikler. Det er helt efter avisens intentioner. I det
B.T. skriver kort og præcist om mennesker og begrænser pligtstoffet og beskæftiger os med
det nære i læsernes dagligdag (www.bt.dk/ombtvaerdier, se bilag 11), lægger den afstand til
mediernes ideelle rolle. EU med dens geografiske og mentale afstand er i B.T.’s terminologi
pligtstof, der ikke omhandler mennesker og følelser eller det nære i læsernes dagligdag. Det
er dog betegnende, at B.T. trods alt bringer nogle artikler om emnet, da debatten tager fart i
2004. En tolkning af dette forhold kan være, at B.T. bliver en art medløber, bedre kendt som

18

Omhandlende andre emner kan denne diskurs skifte helt. Det gælder eksempelvis mediedækningen af
”Europas omrejsende cirkus”, som dækker over, at Europaparlamentet arbejder i både Bruxelles og Strasbourg
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lemming (se eksempelvis Lund 2000; p. 148-152). Idet andre nyhedsmedier tager emnet op
i stor stil, bringer B.T. også nogle enkelte artikler om emnet, for ikke at gå helt bag af
dansen. Man kan også fremføre, at idet Tyrkiets forhold til EU bliver et emne, som
mennesker/læserne går op i og diskuterer, bliver emnet relevant for B.T. Formiddagsbladet
må i så fald erkende, at det – ligesom de andre aviser – har fejlvurderet, hvad der for dets
læsere er væsentligt. At B.T. bringer to vox pop er med til at understrege avisens styrke i at
være tættere på almindelige mennesker. Avisen vil lige så gerne høre, hvad borgere mener
om problemet, som den vil bringe politikernes udtalelser. Derfor er der god sammenhæng
mellem, at B.T. på sin hjemmeside skriver, at den lægger mest vægt på det nære og på
læserens dagligdag, og at avisen ikke bringer mange artikler om Tyrkiets optagelse i EU.
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Figur 9: Artiklernes længde og genre fordelt på aviserne.

På trods af dens meget lille andel af artikler i undersøgelsen bringer B.T. flere noter om
emnet end Information. Alligevel har den fire analyser/kommentarer ud af de 17 artikler den
bidrager med. Det hænger sammen med, at B.T. bringer små slagkraftige citater til at
illustrere den debat, der foregår. F.eks.:
Hvis nogen vil påstå, at de aldrig vil acceptere tyrkerne som medlem af EU – heller
ikke den dag, de opfylder de eksisterende (strenge) krav for medlemskab – så er de
måske selv havnet i den forkerte union.
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Uffe Ellemann-Jensen, tidligere udenrigsminister i Berlingske Tidende
(B.T. 2004)
På den måde bringer B.T. kommentarer/analyser i avisen, uden at skulle bringe
komplicerede lange artikler med argumenter for og imod. Kommentaren ovenfor siger jo
meget på få linjer. Den vender for eksempel billedet om og stiller spørgsmålstegn ved, om
det er modstanderne af Tyrkiets optagelse i EU/ ”os”/ Danmark, der burde trække sig fra
unionen, hvis de ikke vil lade Tyrkiet optage i EU, og bringer på den måde en mere eller
mindre direkte kritik af dem, som helt vil udelukke, at Tyrkiet kan blive medlem af EU.
Samtidig kan man sige, at kommentaren bærer ved til især Dansk Folkepartis bål, idet det er
Dansk Folkepartis politik, at Danmark skal ud af EU, og at Tyrkiet aldrig skal være medlem
af EU. På den måde kan man sige, at Uffe Elleman-Jensen tilbyder modstanderne et
lettilgængeligt argument. Og på den måde fremhæver den det paradoksale ved, at have en
union, som så mange er modstandere af, idet modstanderne har stor indflydelse på
unionen, selv om tilhængerne af unionen synes de forsøger at modarbejde, hvad der er
bedst for unionen. Det kræver dog en receptionsanalyse at finde ud af, hvor meget den
enkelte læser får ud af at læse et citat som dette.
Citatet viser også, hvordan Uffe Ellemann-Jensen forsøger at gøre op med den gældende
diskurs og en præsupposition, som går ud på at fremstille Tyrkiet som værende en
modsætning til Vesten, som ellers ofte fremkommer i artiklerne, også i artiklerne med Nyrup
citeret ovenfor (s. 47-48). Han peger på, at Tyrkiet nok er anderledes, men at det ikke
behøver at være en uforanderlig statisk tilstand. Idet han begynder med
betingelseskonjunktionen hvis, sætter han spørgsmålstegn ved en ellers ret udbredt
holdning og forsøger at overbevise om, at holdningen om, at Tyrkiet aldrig kan blive
medlem, er ude af trit med værdierne i EU.
Information prioriterer væsentlighed højt (www.information.dk, se bilag 10). Avisen vurderer
åbenbart, at Tyrkiets forhold til EU ikke er væsentlig før 2004 i modsætning til mange af
Danmarks andre aviser. Den vurdering, justerer avisen senere, da den bringer et stort antal
artikler, set i forhold til bladets sidetal og det faktum, at avisen udkommer seks gange om
ugen. Grundighed og seriøsitet kan ikke måles på længde. Længden er dog alligevel en
indikator for, at Informations vægt på grundighed og seriøsitet (ibid.) slår igennem i avisen19.
Det stemmer godt overens med, at Information har forholdsvis mange baggrundsartikler. Det
19

Over halvdelen, 56,6 %, af Informations artikler er lange, hvilket forklarer, at en stor del, 39,9 %, af
undersøgelsens artikler er lange. Se figur 10??
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er artikler, hvor nyhederne bliver forklaret, omstændigheder, sammenhænge, årsager og
konsekvenser undersøgt og fortalt. Baggrundsartikler er næsten uden undtagelse længere
end nyhedsartikler. Umiddelbart kan man sige, at det virker underligt, at Information bringer
en vox pop om emnet, men da vox poppen bliver brugt til at høre, hvordan nogle tyrkere har
det med udsigten til at blive medlemmer af EU, bidrager den til at give et alternativt syn på
sagen og giver avisen en international referenceramme. Vox poppen lægger sig altså på
Tyrkiets synspunkt og udelader EU’s.
Undersøgelsens omnibusavis bringer flest artikler om emnet. Jyllands-Postens mål er at
være danskernes fælles referenceramme (www.1.jp.dk/info/journalistik.htm, se bilag 9). Det
betyder, at den må bringe artikler om stort set alle emner. Ligeledes vil Jyllands-Posten
være et væsentligt redskab i samfundets demokratiske proces. Igen må man erkende at
Jyllands-Posten ligesom de andre aviser blev taget på sengen af beslutningen i 1999. Her
er det endnu ikke gået op for de redaktionelle medarbejdere og ledere, hvor vigtigt emnet er
for deres læsere, og der bliver ikke skabt en demokratisk debat. Dog er det Jyllands-Posten,
der fører an med en del artikler i 2002 med Pierre Collignons opfordring til debat og på den
måde forsøger at leve op til sine på hjemmesiden selvudråbte forpligtelser.

6.3 Ansvar for konflikten – artiklernes rammer
I det følgende afsnit vil jeg på baggrund af data fra kodningen analysere og diskutere,
hvordan aviserne indrammer deres artikler. Som skrevet i teoriafsnittet (p. 20-23) går
indramningen ud på at fremstille et emne på en bestemt måde, ofte for at fange læseren og
få vedkommende til at læse artiklen til ende. Journalisten vælger at fremhæve nogle
bestemte træk ved en hændelse og slår på den måde fast, hvad der er årsagen til et
bestemt begivenhedsforløb. Indramningen hænger på den måde sammen med den
diskursive analyses tre niveauer. Indramningen af teksterne hænger sammen med det
forhold, journalisten og nyhedsinstitutionen har til eksempelvis nyhedskriterierne og den
måde, de vælger, hvad der skal i avisen, altså den diskursive praksis. De sociokulturelle
faktorer er mere indirekte årsag til, at artiklerne bliver indrammet, som de gør. Men, som før
understreget, er påvirkningen tosidig, og sammen med andre tekster er den enkelte teksts
indramning med til at konstituere de sociokulturelle faktorer.
Aviserne bruger oftest konflikt eller ansvar som rammen om deres artikler om EU og Tyrkiet
(se figur 10 og figur 11) og følger på den måde traditionen fra andre europæiske artikler om
EU. Ifølge D’Vreese (2003) bliver nyheder i tv oftest rammet ind med en konfliktramme.
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Løsningsramme 0,3 %

Mangler 0,3 %

Konfliktramme 45 %

Ansvarsramme 38,7 %

Almenmenneskelig 4,7 %
Moralramme 6 %

Økonomi 5,2 %

Figur 10: Fordelingen af artiklernes fortolkningsrammer. Løsningsrammen er kodet som at ramme én
artikel ind. Rammen blev dog efter kodning af 28 artikler droppet og lagt ind under ansvarsrammen. Én
artikel har ikke fået en fortolkningsramme, da den ikke havde en klar ramme.

Næsten halvdelen af artiklerne (172 artikler, hvilket udgør 45 % af det samlede antal artikler)
er rammet ind som konflikt. Det er naturligvis ofte en konflikt mellem Tyrkiet og EU, som for
eksempel i Information den 13. marts 1998, hvor EU har afvist Tyrkiet, og Tyrkiet dernæst
ikke vil deltage i en EU-konference:
Tyrkiet boykotter den EU-konference, som ellers skulle være et plaster på såret til
Ankara, efter at EU afviste at lade Tyrkiet være med i første udvidelsesbølge.
(Brun 1998)
Sådan indledes artiklen, som er et typisk eksempel på en artikel bygget op om en
konfliktramme. Det er en nyhedsartikel, og 53,1 % af disse er rammet ind med konflikt. Som
mange nyhedsartikler er denne artikel bygget op med nyheden på spidsen, som i den
omvendte trekant. Denne form for konfliktramme med konflikten mellem Tyrkiet og EU er
med til at øge afstanden mellem Tyrkiet og EU. Den bygger endnu engang på
modsætningsparret stillet op ovenfor (s. 45):
EU
Rationel
Sikker

Tyrkiet
Irrationel
Usikker
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Her har journalistikkens diskursive praksis altså indflydelse på det tekstuelle niveau, idet
konflikt er et af de fem nyhedskriterier, som journalister bliver optrænet i at vurdere i forhold
til, om en artikel er værd at bringe i avisen (jævnfør p. 38). Det store antal af
konfliktindrammede artikler sandsynliggør, at denne måde at anskue hændelser på smitter
af på dækningen af Tyrkiet og EU’s forhold. Artiklerne om forholdet mellem Tyrkiet og EU er
ofte artikler, om hvad der foregår ved forhandlingsborde eller andre anonyme steder.
Konflikten som ramme kan være med til at sætte kulør på artiklen. Samtidig har rammen en
konsekvens for den måde, hvorpå læseren opfatter Tyrkiet og EU. I citatet ovenfor bruger
journalisten en metafor: plaster på såret (Brun 1998), der positionerer Tyrkiet som et lille
barn, der er for fornærmet til at tage mod trøst fra den fornuftige (storebror), og som kommer
med urimelige anklager mod den uretfærdige: Det har gjort den tyrkiske ministerpræsident
Mesut Yilmaz rasende, og forleden anklagede han især Tysklands udenrigspolitik for at
være rettet mod Tyrkiet. Han sagde, at Bonns politik kunne sammenlignes med Adolf Hitlers
tanker om Lebensraum i Østeuropa. (ibid.). Den slags anklager sætter jo unægtelig liv i
artiklen, og jeg vil igen understrege, at der i og for sig ikke er noget i vejen med at gengive
virkeligheden på denne måde. Journalisten har ikke begået nogen fejl, men har valgt at
fremstille hændelsen på denne måde. Blot må man være opmærksom på den konsekvens,
det har: at Tyrkiets ministerpræsident fremstår som et fornærmet lille barn, selv om han
sikkert også har sagt mere velovervejede ting i den sammenhæng. Man må erkende, at
hvor selvfølgelig denne fremstillingsmåde end virker i en dansk avis, er den eurocentrisk og
fordømmende overfor Tyrkiet. Konfliktrammen er altså med til at tegne den linje mellem i
dette tilfælde Tyrkiet og Vesten, som Edward Saids teori om orientalisme drejer sig om. Det
kan være svært for journalisten at komme udenom denne konflikt, idet EU-systemet er et
fællesskab. Det er derfor svært ikke at repræsentere dem, som står udenfor som
modsætninger til dette fællesskab. Der vil dog være forskelle mellem, hvilke træk medierne
fremhæver ved Tyrkiet og eksempelvis USA – og derfor er der også grund til at undersøge
og reflektere over repræsentationen af dem, som står udenfor. Citatet fra Bruns artikel (p.
49) viser, at den diskursive praksis kan have den konsekvens, at Tyrkiet bliver fremstillet
stereotypt.
For at synliggøre, at fremstillingen i den ovenfor citerede artikel bygger på et valg, vil jeg
sammenligne med en artikel fra Jyllands-Posten fra dagen før, som handler om det samme
afbud til konferencen og den samme anklage fra Yilmaz’ side. Denne artikel har også en
konfliktramme, men genremæssigt er den en baggrundsartikel:
Interviewets anledning var det tyrkiske afbud til den europæiske regeringskonference
for de lande, der nu er ansøgere (…) han [Yilmaz] kaldte Luxemborg-erklæringen,
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der i december udelukkede Tyrkiet som ansøger, for ”en grov fejltagelse” (…)
Ansvaret for denne fejltagelse lægger Yilmaz entydigt på Tyskland, som han ellers
har gode forbindelser til. ”Tyskerne fortsætter deres gamle strategi,” sagde han, ”de
tror på Lebensraum, d.v.s. at de central- og østeuropæiske lande er af strategisk
betydning for Europa og for Tyskland som deres baggård. Det er deres (tyskernes)
mål at indlemme disse lande i NATO og EU og dele Europa mellem Bulgarien og
Tyrkiet. Tyrkiet skal være den gode nabo til EU, men ikke medlem”
(Ellegaard 1998)
Her er en helt anden positionering af Yilmaz, som får lov til at uddybe baggrundene for sine
beskyldninger i flere sætninger og dermed fremstår langt mere velovervejet. I den først
citerede artikel boykotter Tyrkiet konferencen. Journalisten bruger her en kategorisk
modalitet og et ord, som får afbuddet til at virke mere kraftfuldt end i den anden artikel.
Ellegaard laver Tyrkiets handling (at melde afbud) om til en nominalisering: det tyrkiske
afbud. Selvom afsenderen står direkte i forbindelse med afbud, virker det mindre som en
intenderet (provokerende) handling. Desuden virker tanken om lebensraum uovervejet og
ufornuftig i den første artikel, idet begrebet bliver kædet sammen med raseri, anklager og
Adolf Hitler. Det fremstår, som om Yilmaz selv har bragt Adolf Hitler på banen og
sammenlignet den nu førte politik med hans, men faktisk står det ikke i et citat, så det kan
også være journalistens ordvalg, som bygger på et forsøg på at eksplicitere, hvor alvorlig
anklagen om lebensraum er. I Informations artikel er selve Tyrkiets reaktion hovedemnet for
artiklen, mens den i JP sættes i sammenhæng med hele Tyrkiets fremtid i forhold til Europa
og de problemer, der vil være.
De to artikeleksempler viser, hvordan journalisten påvirket af sociokulturelle faktorer og
diskursiv praksis selv er med til at skabe den sociale virkelighed, idet hun vælger, hvad
artiklen skal fremhæve og nedtone. Man kan (formentlig/forhåbentlig) ikke påstå, at nogen
af overstående artikler fremstiller et fuldstændig forkert billede af situationen. Alligevel er de
helt forskellige, og repræsentationen af Tyrkiet er meget anderledes. Den ene artikel
bekræfter i høj grad Edward Saids orientalisme-teori. Det gør den anden også til dels, men
den giver et langt mere nuanceret billede af Tyrkiet og landets udenrigsminister.
Konflikten behøver ikke at foregå mellem EU og Tyrkiet. I mange tilfælde foregår den
mellem forskellige politikere eller mellem befolkningen og politikerne som i dette tilfælde:
Det er ikke kun den danske socialdemokrat Karen Jespersen, som vil give vælgerne
mulighed for at bestemme, om Tyrkiet skal med i EU. (…) Det liberale VVD-parti i
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Holland, Venstres søsterparti, foreslår også en afstemning om det muslimske lands
optagelse i EU. ”Kløften mellem folkerøsten og magthaverne har sjældent været så
dyb. Den hollandske befolkning må have en direkte indflydelse på denne udvidelse,”
siger Jozias van Aartsen, VVD’s leder.
(Collignon 2004)
Denne opdeling mellem folket på den ene side og magthaverne på den anden, bliver ifølge
Hjarvard (1999; p. 245) stadigt mere almindelig. Opstillingen indebærer en kritisk tilgang til
magthaverne, som er naturlig og ønskværdig (jævnfør mediernes ideelle rolle) for
journalistikken. I modsætning til nyhedsdækningen af mange andre emner bliver denne
stillen sig på folkets side ikke populistisk i dækningen af Tyrkiets forhold til Europa. Et ofte
forekommende problem i dækningen af andre emner er, at pressen tager enkeltsager op,
hvor de stiller sig på et individs side med magthaverne som modstandere, uden at
borgerens problem kan illustrere et generelt politisk problem. Det fører ifølge Hjarvard (ibid.)
og Kramhøft (1999, p. 63) i flere tilfælde til en skabelonagtig afstand mellem magthavere og
borgere, som ikke fremmer demokratiet. Dækningen af folkets modstand mod Tyrkiets
optagelse i EU kan ikke foregå på denne måde. Det er både en fordel og en ulempe.
Tyrkiets forhold til EU og EU-borgernes modstand er præcis, hvad mange enkeltsager ikke
er: et generelt politisk problem. Det er så generelt, at det er umuligt at finde en enkelt
borger, der kan udtrykke og med sit liv og konkrete eksempler vise de ulemper/fordele,
optagelsen af Tyrkiet vil have. Det viser sig i det ovenstående citat ved, at den, der påstår,
at der er en kløft mellem folkerøsten og magthaverne (ibid.), er en magthaver. Det betyder til
gengæld, at det er svært at gøre emnet nærværende for læseren. De forskellige konflikter20
bliver derfor hovedsaglig repræsenteret gennem politikere.
Konfliktrammen bærer i sig at vægten lægges på forskelle. Der skal være en uenighed/ en
forskel i mening, før der kan være en konflikt. Det store antal konfliktindrammede artikler
viser altså, at der i langt de fleste artikler er lagt vægt på forskel. Selv om konflikten i citatet
fra Collignon 2004 (p. 50) ligger mellem befolkningen og lederne i Europa og Tyrkiet bliver
beskrevet indirekte og som stridens kerne, bliver der alligevel lagt vægt på forskelle og
ulemper. Journalisten nævner, at Tyrkiet er muslimsk. Det er et faktum, som journalisten
synes er relevant i sammenhængen, selv om artiklen ellers ikke handler om religion. Han
skriver for eksempel ikke i samme sammenhæng, at Tyrkiet er sekulært. Dette er, hvad
Gamson og Modigliani kalder et kondenseret symbol. Det,at Tyrkiet er muslimsk bliver den
20

De to typer af konfliktrammer: 1. Konflikt mellem Tyrkiet og Europa. 2. Konflikt mellem folket og
magthaverne
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over alt dominerende beskrivelse af Tyrkiet. Det resulterer i en stereotyp beskrivelse af
Tyrkiet, i det Tyrkiet bliver karakteriseret med dette ene træk – at det er muslimsk, og på den
måde reduceret til dette. Tyrkiet er muslimsk. Mere er der ikke at sige til det. Det er altså
den fuldstændig typiske repræsentation af Tyrkiet, som en modsætning til Europa. På den
baggrund kan man tale om endnu en dikotomi, som artiklerne om forholdet mellem Tyrkiet
og EU bevæger sig mellem:
Forskelle

Ligheder

Dikotomien kan hjælpe med at placere artiklerne i forhold til om de fokuserer på de forskelle
der er mellem Tyrkiet og EU eller på lighederne mellem dem, hvor de fleste artikler lægger
vægt på forskellen mellem Tyrkiet og EU. I artiklen kan man se, hvordan konflikten trækkes
op mellem de europæiske ledere og befolkningen med en dansk folkevalgt som forsvarer for
Tyrkiets rettigheder: ”Jeg vil finde det utiltalende at holde folkeafstemning om en bestemt
gruppe af mennesker. Vi holdt heller ikke en folkeafstemning om østudvidelsen,” siger EUordfører Charlotte Antonsen (V) (Collignon 2004).
En lidt mindre del (148 artikler, 38,7 %) er rammet ind som ansvar. Det er specielt de mange
politiker-historier, hvor politikere forhandler, når til en løsning eller på anden måde forsøger
at tage ansvaret for noget, som for eksempel i den følgende artikel:
Europæiske lande bliver for øjeblikket bombarderet med henvendelser fra USA om
Tyrkiet. Den amerikanske iver for Tyrkiets sag skyldes selvfølgelig, at EU er inde i en
afgørende beslutningsfase om sin næste udvidelse, men kynikerne mener også, at
den mulige krig mod Irak spiller ind.

(Collignon 2002a)

Her får USA skyld for at blande sig og dermed tage ansvar og tilbyde en løsning på
problemet omkring Tyrkiets optagelse i EU, ligesom USA forsøger at pålægge EU et særligt
ansvar for Tyrkiet. I dette tilfælde er ansvarsrammen kombineret med konfliktrammen, som
man også kan fornemme på citatet med en krigsmetafor som bombarderet og i det hele
taget det faktum, at USA forsøger at gøre sin indflydelse gældende overfor EU.
Artiklerne, der er rammet ind med ansvar, lægger ofte mere vægt på løsninger end på
konflikter, selv om de ofte ulmer under overfladen. Det er i de mange efter-forhandlingerneartikler, hvor politikerne fremlægger de resultater, de er nået frem til, som i følgende
eksempel:
De store smil var fremme, da Tyrkiets udenrigsminister, Ismail Cem, mødtes med de
15 EU-kolleger i Bruxelles. Alle var enige om, at man er i gang med en god dialog,
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der skal fortsætte. (…) Og den finske udenrigsminister, Tarja Halonen, sagde endog,
at ’Tyrkiet er kommet nærmere en EU-optagelse’. Men det kunne ikke skjules, at der
udover tildeling af cirka en milliard i katastrofehjælp efter jordskælvet og åbning for
EIB-lån på over 4 milliarder kroner, ikke er sket noget på substansen.
(Langvad 1999)
Det ligner et forældremøde, hvor læreren roser eleven, som smiler artigt. Det er altså ikke
det samme billede af et ufornuftigt og usikkert Tyrkiet, men nærmere et rosværdigt
disciplineret land. Koblingen til et billede af et barn ligger igen lige for. Disciplinering kræver
dog noget at disciplinere, hvilket også vises i artiklen med sætningssammenhængen.
Journalisten bruger først høj affinitet til at vise politikernes enighed om det gode samarbejde
med Tyrkiet, en sætning med lav affinitet ved at sætte spørgsmålstegn til disses gode miner
(Men det kunne ikke skjules …), hvorved journalisten antyder, at det er et slet spil, efterfulgt
af en sætning med høj affinitet, der slår fast, at Tyrkiet og EU ikke har rykket sig en tøddel
nærmere hinanden. På den måde bliver påstanden om, at samarbejdet går godt og
fastslåningen af, at der ikke er sket noget på substansen, kontrasteret.
Igennem transitivitet fremmer journalisten et upersonligt forhold mellem politikerne og deres
handlinger. Det sker igennem gentagen brug af passiv og nominaliseringer. I den første
sætning bliver ’at smile’ lavet om til nominaliseringen ’de store smil’. På den måde sløres
sammenhængen mellem agenten (den tyrkiske udenrigsminister og hans 15 kolleger). Men
det kunne ikke skjules, er en passivform, der slører, hvem der forsøger at skjule noget. At
der (…) ikke er sket noget på substansen, er igen en passivform, der fuldstændig slører
agenten, og artiklen giver ikke svar på, om det er Tyrkiet, der ikke har gjort noget fremskridt,
eller om det er EU, der ikke har rykket sig.
Både journalistens brug af transitivitet og modalitet fremmer på den måde et upersonligt og
sløret forhold til EU og til forhandlingerne mellem EU og Tyrkiet, som underbygger det fjerne
forhold, læserne og borgerne har til EU, som beskrevet i afsnittene om sociokulturelle
faktorer og diskursiv praksis.
Som i det ovenstående citat bliver ansvaret i de ansvarsindrammede artikler placeret hos
EU. Det er typisk ikke Tyrkiet, der bliver fremstillet som den ansvarshavende, men mere
som en magtesløs nation, der må danse efter EU’s pibe, for at gøre sig forhåbninger om et
medlemskab. Citater af tyrkiske politikere fremstiller dem ikke mere ansvarsfulde, som i
følgende tilfælde (fra samme artikel):
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Ismail Cem talte forsigtig udenom sagen på pressekonferencen og nævnte
’misforståelser, der bunder i forskellige historiske erfaringer, der leder til forskellige
opfattelser.

(ibid.)

Den tyrkiske udenrigsminister vil ikke svare på ømtålelige spørgsmål eksempelvis om
Cypern. Han understreger billedet af et velopdraget barn, der ved at smile pænt forsøger at
dække over egne ugerninger. Ismail Cem har en anden opfattelse af problemet end EU,
men han fortæller ikke om, hvordan denne opfattelse er. Denne anden opfattelse af
sammenhængen bliver blot antydet, som en tyrkisk ministers udenomsforklaring, fordi
udgangspunktet er eurocentrisk. Han bliver ikke taget alvorligt. I en artikel af Lasse
Ellegaard (2004), som jeg vil analysere nærmere senere (p. 89), kommer dette andet
synspunkt til udtryk. Tyrkiet har svært ved at acceptere Cypern, fordi mange tyrkere er
blevet slået ihjel der. Disse artikler har dog ingen forbindelse til hinanden i tid (1999- 2004)
og rum (Information – Jyllands-Posten), og læseren bliver i dette tilfælde ikke hjulpet til en
anden opfattelse, end at Tyrkiet taler udenom. Det er til dels kildens skyld, idet Ismail Cem
rent faktisk taler udenom. Her kan man igen se, hvordan de sociokulturelle faktorer og
diskursive praksisser har indflydelse på teksten. Princippet i journalistisk lære og praksis
om, at journalisten ikke skal vide alt, men vide, hvordan han kan få det at vide, har i dette
tilfælde den konsekvens, at journalisten ikke tager Ismail Cems udtalelser alvorligt eller
følger dem til dørs. En tyrkisk læser ville med sine præsuppositioner hurtigt afkode
udenrigsministerens ord, mens den danske læsers chance for det samme er yderst
beskeden. Udgangspunktet er europæisk. Ved altid – med få undtagelser – at beskrive
Tyrkiet fra et eurocentrisk synspunkt bliver Tyrkiet beskrevet på en stereotyp facon.
Læseren bliver ikke tilbudt andre billeder af Tyrkiet, og på den måde er repræsentationen af
Tyrkiet med til at skabe virkeligheden om Tyrkiet, og på den måde vil det blive svært at
opfatte Tyrkiet som et land, der kunne være en del af EU.
Også når artiklerne er blevet kodet under en anden ramme, får konfliktrammen og
ansvarsrammen mange hit. I kun 18 artikler har ansvarsrammen og konfliktrammen
overhovedet ingen hit. Til gengæld har ansvarsrammen i 106 tilfælde fire hit, uanset hvilken
fortolkningsramme der er overordnet. I 102 tilfælde har konfliktrammen fire hit uanset
fortolkningsramme. Til sammenligning har økonomirammen i 241 tilfælde ingen hit og i 39
tilfælde tre hit, som er den økonomiske rammes maksimale hit21.

21

Det er forskelligt, hvor mange hit de forskellige rammer kan få. Økonomirammen kan for eksempel højst få
tre hit, ansvarsrammen kan få hele fem og konfliktrammen højst fire. Læs mere om den forskellige vægtning i
vejledning til kodeskemaet, bilag 2
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Undersøgelsens tre aviser bruger i høj grad de samme rammer til artiklerne (se figur 11).
B.T. med dens lille bidrag af artikler til undersøgelsen er den avis, der mest slår ud i forhold
til den gennemsnitlige brug af rammer, idet den rammer færre artikler ind som konflikt (37 %
i forhold til de gennemsnitlige 45 %). Den bruger også en mindre andel af ansvarsrammen22.
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Figur 11: Krydstabulering fortolkningsramme-avis med procentvisning.

6.4 Inde og ude – artiklernes diskurs
I dette afsnit vil jeg vise, hvilke diskurser der dominerer repræsentationen af Tyrkiet i danske
aviser. Det er D’Haenens definition af diskurser, jeg undersøger her og vil bruge til at vise,
hvilken identitet Tyrkiet bliver tillagt i de danske aviser.
Flere af diskurserne ligger indirekte i emnet: Forhandlinger om Tyrkiets optagelse i EU. Inog eksklusionsdiskursen, fordi emnet handler om at inkludere eller ekskludere Tyrkiet.
Magtdiskursen, idet EU har magten til at bestemme, om Tyrkiet skal optages i EU eller ej.
Udviklingsdiskursen, fordi spørgsmålet om Tyrkiets optagelse handler om EU’s og Tyrkiets
fremtid. Kun kulturdiskursen kan ikke trækkes direkte ud af emnet. En kritik kunne gå på, at
det er klart, at diskurserne forekommer i artiklerne, når de er implicitte i emnet. Idet tre ud af
fire diskurser ligger implicit i emnet, viser undersøgelsen dog alligevel, hvilke diskurser
aviserne fremhæver. In- og eksklusionsdiskursen er den dominerende diskurs på
22

Her må man dog tage forbehold for, at en af B.T.s artikler er kodet til at være rammet ind under
løsningsrammen, som senere bliver droppet. Hvis man overfører den til ansvarsrammen bliver ansvarsrammen
31,3 %, hvilket dog stadig er mindre end de gennemsnitlige 38,7 %
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bekostning af de andre. Det er heller ikke en selvfølge, at disse diskurser er implicitte i
emnet. Det er aviserne, der vælger at fremhæve disse forhold. Som udgangspunkt havde
jeg forventet, at kulturdiskursen ville være mere fremtrædende, idet jeg gik ud fra, at
aviserne ville lægge stor vægt på de kulturelle forskelle, der er mellem Europa og Tyrkiet.
Som min analyse viser, lægger aviserne også stor vægt på de kulturelle forskelle, men
oftest indirekte, og derfor har diskursen ikke fået så mange hits.
Den store brug af in- og eksklusionsdiskursen viser, hvordan Tyrkiet bliver sat i forhold til
EU, vejet, vurderet og nogle gange fundet for let, andre gange accepteret med mange
forbehold. 41,3 % af artiklerne er formidlet under en in- og eksklusionsdiskurs (se figur 12).

Magtdiskurs 23,5 %
In- og eksklusionsdiskurs 41,3 %

Udviklingsdiskurs 22,5 %
Kulturdiskurs 12,8 %

Figur 12: Fordelingen af artiklernes diskurs.

”Statsministeren kryber udenom i spørgsmålet om Tyrkiet. Han bør droppe den
politiske korrekthed og støtte forslaget om, at Tyrkiet underkastes en ”Europatest” ved EF-Domstolen. Da 90-95 pct. af den tyrkiske landmasse ligger uden
for Europa, synes jeg, det er et rimeligt spørgsmål at rejse. Det handler ikke
om en vurdering af, om det tyrkiske sindelag er europæisk nok, men derimod
en forholdsvis simpel afgrænsning af Europas geografiske grænser.”
(Karker 2004)
Det er en konservativ folketingskandidat, Johnny Trapp Steffensen, der vil have afgjort en
gang for alle, om Tyrkiet er en del af Europa – altså en tydelig in- og eksklusionsdiskurs.
Han forsøger at bevæge sig udenom diskussionen om forskellene og lighederne mellem
Tyrkiet og EU og at føre diskussionen hen på noget håndgribeligt som geografi. Lige som i
tilfældet med Nyrup (s. 47-48) bygger han på en præsupposition, ifølge hvilken spørgsmålet
handler om, hvor europæisk det tyrkiske sindelag er. Han forsøger at gøre op med denne
forhåndsantagelse med en kategorisk modalitet: Det handler ikke om … Hvorefter hans
egen udlægning af spørgsmålet om Tyrkiets forhold til Europa følger. Dermed bevæger han
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sig på dikotomien mellem Europas synspunkt og Tyrkiets synspunkt og ligger sig helt henne
ved Europa:
Europas synspunkt

Tyrkiets synspunkt

Hans udgangspunkt er, at det er den europæiske domstol, der skal afgøre, om Tyrkiet kan
anses for europæisk eller ej. Så selv om han forsøger at bevæge sig udenom diskussionen
om de kulturelle forskelle og ligheder mellem EU og Tyrkiet og flytte temaet op på et højere
plan, hvor en domstol skal afgøre spørgsmålet om tyrkisk identitet, bliver det et eurocentrisk
synspunkt, for det er EF-domstolen, der skal afgøre det. Journalisten underbygger dette i sit
ordvalg med udtrykket Tyrkiet skal underkastes en ”Europa-test”. Den citerede udtaler sig
meget kategorisk artiklen igennem (Statsministeren kryber udenom …, Han bør droppe …,
… den tyrkiske landmasse ligger udenfor …, Det handler ikke om …). Han udtaler sig
dermed, som om det, han siger, er den absolutte sandhed. Kun én gang bliver han mindre
kategorisk (synes jeg), hvilket lader skinne igennem, at han anerkender, at andre kan have
en anden mening end ham selv.
Europa bliver fremstillet som den magtfulde, hvilket er et ofte forekommende billede i
artiklerne. Selv om magtdiskursen kun i 23,5 % af artiklerne er den primære diskurs, har
diskursen stor udbredelse i artiklerne. Kun i 5,7 % af artiklerne har magtdiskursen
overhovedet ikke fået nogen hits i kodningen. I mere en 94 % af artiklerne er der en
magtdiskurs. I langt størstedelen af artiklerne er magten EU’s, hvilket igen understreger det
orientalistiske i artiklerne. Det er EU, der skal beslutte, om Tyrkiet kan gå videre i
optagelsesforhandlinger, EU, der stiller sig som dommer overfor Tyrkiets handlinger osv.
Jeg vil senere sammenligne med brugen af kilder og med temaer i artiklerne.
Derfor tilfører jeg den ovenstående dikotomi endnu en dimension:
EU’s magt
(Tyrkiets magtesløshed)

Europas
synspunkt

Tyrkiets
synspunkt

Tyrkiets magt
Firefeltet viser, hvordan artiklerne ofte viser, hvor stor magt EU har i forhold til Tyrkiet.
Sjældent viser de Tyrkiets magt i forhold til EU. Ifølge Foucaults definition af magt (se side
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14), behøver der ikke være noget negativt ved magt. Ifølge en mere traditionel definition er
magt kraft mellem to eller flere aktører, hvor A har magt over B, i det omfang A kan få B til at
gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort (Lund 2002; p. 26). Idet der ofte foregår et
magtspil i artiklerne om Tyrkiet og EU, er det overvejende den sidste definition af magt, som
aviserne fremstiller. Tænker man på, hvad det er for en form for magt, som egentlig er på
spil, er den på mange måder positiv, idet den skaber økonomisk fremgang og reformer
eksempelvis for kurderne i Tyrkiet. Desuden er den ikke så ensidigt EU’s besiddelse, da der
skal politisk vilje i Tyrkiet til at skabe forandringer og opnå medlemskab af EU. Dette handler
nogle artikler også om, hvilket jeg vil komme ind på nedenfor. I disse tilfælde flages der i
artiklerne ikke på samme måde med magt som i politiker-artiklerne. Som sagt spilles der her
med musklerne. Det bliver til et spørgsmål, om at få Tyrkiet til at makke ret. Derfor udstiller
disse artikler også Tyrkiets magtesløshed (som derfor er med i parentes i det ovenstående
firefelt).
Firefeltet viser også den eurocentrisme og orientalisme, som artiklerne fremstiller. Europas
synspunkt og europæisk magt er i høj grad de faktorer, som udgør orientalismen. Samtidig
kan artiklerne dog også godt have et europæisk synspunkt og vise europæisk magt, uden at
Tyrkiet nødvendigvis bliver fremstillet orientalistisk, men blot som et land, der søger
optagelse i EU:
Det bliver op til EU's stats- og regeringschefer, som mødes til EU-topmøde i
Helsingfors fredag og lørdag, at afgøre det følsomme spørgsmål om, hvorvidt
Tyrkiet skal have status som ansøgerland til EU-medlemskab.
(Bjerre 1999)
Igen er det EU, der står som dommer overfor Tyrkiet, selv om det ikke bogstaveligt talt er en
domstol som i det forrige eksempel. Synspunktet er EU's. Kun ordene følsomme spørgsmål
afslører, at der er noget specielt ved behandlingen af Tyrkiets ansøgning.
Citatet side 64 (Karker 2004) er fra B.T. Den avis bruger langt oftest in- og
eksklusionsdiskursen af de tre aviser, faktisk i 70,6 % af de artikler den bidrager til
undersøgelsens med (se figur 13). Både Information og Jyllands-Posten bruger også oftest
in- og eksklusionsdiskursen. Næsten halvdelen af Informations artikler er in- og
eksklusionsdiskursen (47,8 %), mens Jyllands-Posten bruger diskursen noget sjældnere
(35,2 %).
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Figur 13: Avisernes brug af de forskellige diskurser.

Også når artiklerne er blevet kodet til en anden diskurs end in- og eksklusion, har denne
diskurs mange hit. I godt 60 % af artiklerne (232 artikler) har in- og eksklusionsdiskursen
dens maksimale antal hit, nemlig 323, mens den ingen hit har i 10 tilfælde. Til sammenligning
har kulturdiskursen i 166 tilfælde ingen hit og i 64 tilfælde det maksimale antal hit. Den
måde de danske aviser skriver om Tyrkiet i forbindelse med EU er i høj grad en vægtning af
Tyrkiet i forhold til EU. Tyrkiet bliver ikke fremstillet som ligeværdigt.
I Jyllands-Posten er mere end en fjerdedel af artiklerne fordelt på både udviklingsdiskursen
og på magtdiskursen (se figur 13). Disse diskurser bruger Information sjældent. I artiklerne
med en magtdiskurs er dikotomien mellem magt og magtesløshed, som skitseret ovenfor,
tydelig. Det er generelt EU, der skal afgøre noget vedrørende Tyrkiets fremtid i forhold til EU
som i eksemplet på den foregående side (Bjerre 1999).
Information skiller sig lidt ud ved at bruge mere plads på kulturdiskursen end de andre
aviser. Her et eksempel:
Set fra Mellemøsten har EU ofte været betragtet som en kristen klub, hvilket
mange iagttagere har set de tyrkiske ønsker om medlemskab som en vej ud
af. Men den seneste, navnlig østrigske, skepsis op til begyndelsen på
optagelsesforhandlingerne, har allerede nu skabt tvivl om det bliver tilfældet.
”Som udgangspunkt ser vi det som en positiv udvikling, at over 70 millioner
muslimer er på vej til at blive medlemmer af EU. Det kunne være en god bro
mellem Europa og den arabiske verden, men på det seneste er mange
23

Også i kodningen af diskurser har de forskellige diskurser fået forskellige maksimalt antal hit. Se kodeskema
for yderligere forklaring.
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begyndt at tvivle på dette,” siger den palæstinensiske minister Ghassan Khatib
(Fafner 2005)

til Information.

Her bliver det kritiske søgelys vendt mod EU. Det kommer ikke direkte fra Tyrkiet, men fra
Mellemøsten, men det er dog trods alt anderledes end i langt de fleste artikler i
undersøgelsen:
Europas
synspunkt

Mellemøstens
synspunkt

Det eurocentriske udgangspunkt er fjernet, og Edward Said får sit ønske opfyldt om at bruge
orientalere til at repræsentere Orienten. Man kan endda sige, at journalisten forsøger at gå
bag om de diskurser, der dominerer i de danske aviser, ved at stille spørgsmålene til de
mellemøstlige eksperter. Vurderingen bliver ikke af Tyrkiet, men af EU, som de kritiske øjne
hviler på. Magten er stadig fordelt på den måde, at EU har magten og Tyrkiet/Mellemøsten
står magtesløs. Men den mellemøstlige verdensdel bliver ikke fremstillet som
handlingslammede fornærmede børn. De får lov til at argumentere sagligt og udførligt for
deres synspunkter.
Også i denne artikel er det forskellene, der dominerer på bekostning af ligheder. Dog ikke
grundlæggende. En pointe i artiklen er, at et EU-medlemskab til Tyrkiet ville udligne nogle af
de forskelle, der er mellem den vestlige og arabiske verden. De mellemøstlige eksperter
mener, at EU øger forskellene ved at stille yderligere krav til Tyrkiet.
Den lingvistiske analyse afslører, at journalisten i dette tilfælde ikke er så kategorisk, som i
langt de fleste tekster i massemedierne (Philips og Jørgensen 2005; p. 95), og som de
tidligere artikeluddrag også har præget lingvistikken. Journalisten trækker i dette uddrag
mindre på forhåndsantagelser og er forsigtig med sine oplysninger. Der er en omfattende
brug af passiver (Set fra Mellemøsten har EU ofte været betragtet som en kristen klub …
Men den seneste (…) skepsis (…) har (…) skabt tvivl), hvilket viser, at journalisten ikke
ønsker at forbinde sine påstande med rigtige levende mennesker. Blot ved læseren, at de er
fra Mellemøsten. Også analysen af transitivitet viser en vis forsigtighed. Ord som ofte, …
mange iagttagerer har set som …(min understregning), viser at journalisten ikke påstår, at
udsagnene er den rene sandhed. Også den interviewede får lov til at udtrykke sig mindre
kategorisk: … ser vi det …, det kunne være … Her er altså en artikel, som ikke påstår at
ligge inde med den fulde sandhed. Artikler behøver ikke nødvendigvis at kundgøre verden
sandheden.
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Der er også kun få gange, nemlig i seks artikler, at udviklingsdiskursen ikke har nogen hit.
Diskursen rummer artikler, der handler om EU’s og Tyrkiets fremtid og/eller fortid, hvilket de
fleste artikler gør.
Hasan Unal insisterer på, at han også er europæisk i sit udsyn og sine
forhåbninger, men siger, at han ikke tror, at EU-medlemskab er realistisk. ”I
2050 har Tyrkiet 100 mio. indbyggere, hvilket ville gøre os til langt det største
medlemsland. Og så ligger vi i en farlig del af verden, lige op til Irak og Iran.” I
lyset af disse forhold, er det yderst usandsynligt, at EU-lederne, der frygter en
storstilet indvandring fra det fattige østlige Tyrkiet skulle enes om at bevilge
(Jones 2004)

tyrkere fuld bevægelsesfrihed.

Artiklen handler om Tyrkiets udvikling, og om hvordan Tyrkerne har det med EU. I denne
artikel er det interessant at se, at synspunktet er Tyrkiets. Som i det foregående citat er det
en orientaler, og her en tyrker, der vurderer både EU, men også sig selv. I modsætning til
den mest udbredte tendens: at det er EU der vurderer Tyrkiets muligheder for at blive
optaget i EU. Det er interessant i dette tilfælde, at artiklen er skrevet af en britisk journalist,
Gareth Jones fra Reuters. Nu har jeg jo i forvejen vist andre eksempler på, at danske
journalister også kan vende blikket mod EU fra Tyrkiet. Det kan være en tilfældighed, at
synsvinklen er vendt om i en artikel af en britisk journalist. Alligevel synes jeg, at artiklen
giver baggrund for at antage, at det kunne være interessant at lave en sammenlignende
analyse af repræsentationen af Tyrkiet i danske medier og medier i andre lande som for
eksempel Tyrkiet og Storbritannien. Først i den sammenlignende analyse vil det endelige
bevis fremkomme på, at danske medier fremfører en bestemt diskurs, som kunne være
anderledes.
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Figur 14: Fortolkningsrammer fordelt på diskurser
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In- og eksklusionsdiskursen bliver naturligt nok oftest kombineret med de mest brugte
fortolkningsrammer: konfliktrammen og ansvarsrammen (se figur 14).

Oftest er det dog konfliktrammen, som er ramme i artikler med in- og eksklusionsdiskursen.
Aviserne bruger ofte en konflikt til at beskrive en vurdering af Tyrkiet i forhold til EU, som for
eksempel i den på side 49 citerede note fra B.T., hvor Europa bliver til den europæiske
familie.
I citatet står in- og eksklusionsdiskursens identitetsskabende egenskaber klart, idet der
lægges vægt på inklusion: den europæiske familie og eksklusion: 49 % af vælgerne er imod
optagelsen af forhandlingerne med Tyrkiet. Som skrevet i teoriafsnittet, er det D’Haenens,
der har udviklet de diskurser, jeg bruger i undersøgelsen til at undersøge den europæiske
identitet. Citatet her viser, hvordan eksklusionen af Tyrkiet bliver brugt til at skabe en fælleseuropæisk identitet, hvor overfor Tyrkiet og andre bliver stillet. Frasen Den europæiske
familie bygger på en præsupposition. Det bliver taget for givet, at EU er en europæisk
familie, og brugen af en sådan metafor er med til at skabe følelsen af, at der eksisterer en
fælles-europæisk identitet. Idet danske avislæsere i bund og grund ikke ved meget om
deres familiemedlemmer i Portugal, vil den fælles-europæiske identitet, de forestiller sig, er
gældende for den europæiske familie, være deres egen. Artiklen trækker dermed på en
forhåndsantagelse om, at europæerne har de samme værdier som danskerne, hvilket er et
problematisk synspunkt, i og med at man ikke kan vide, om det er sandt. Selvom den
europæiske familie ikke er en frase, der ofte bliver brugt, kan man kalde den et kondenseret
symbol, fordi den på så effektiv manér opsummerer den tankegang, som gør, at det bliver
naturligt, at noget ekskluderes fra fællesskabet, altså in- og eksklusionsdiskursen. Frasen
trækker på og står for en diskurs, der siger, at de europæiske lande og individer har en
fælles identitet, hvorfra noget kan kontrasteres og lukkes ude. Hele in- og
eksklusionsdiskursen står, når det gælder dette emne, for en positionering af EU som en
identitet i forhold til Tyrkiet, der kontrasteres til dette sammenhold. Den store mængde af
artikler, der bruger en in- og eksklusionsdiskurs, viser, at selve dem-os-forholdet er centralt i
forhold til dækningen af Tyrkiets forhold til EU. Tyrkiet er ”den anden”, ”den fremmede”. Det
betyder ikke nødvendigvis, at Saids teori om orientalisme bliver praktiseret, men grundlaget
er der for det. Det var det, som var afsættet for hele afhandlingen, nemlig forholdet mellem
os og dem i medierne. Mit udgangspunkt var at undersøge en anden repræsentant af ”den
anden”, end dem der normalt bliver undersøgt i danske medieanalyser: nemlig etnisk andre i
det danske samfund. Mit udgangsspørgsmål var: kan det lade sig gøre at repræsentere
”den anden” uden at bruge stereotyper. Ind til videre viser undersøgelsen: ja, det kan godt
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lade sige gøre. Flere artikel-eksempler har vist, at det lader sig gøre (eksempelvis Jones
2004, Fafner 2005). Samtidig viser undersøgelsen, at langt de fleste artikler underbygger og
bygger på stereotyper.
Ordene i citatet fra B.T. (s. 49) bruger den kategoriske modalitet, som er karakteristisk for
massemediernes brug af sprog generelt (Jørgensen & Phillips 1994; p. 96) og også er mest
brugt i artiklerne i denne undersøgelse. Ordene bruges til at slå fast, at danskerne klart
foretrækker Ukraine frem for Tyrkiet. Brugen af bestemt form, flertal for danskerne inkluderer
alle danskere, hvilket der selvfølgelig ikke er tale om. Sammenholdt med den kategoriske
modalitet får det udsagnet til at fremstå som en uforanderlig sandhed.
Konfliktrammen er tydelig i det citatet, som en konflikt mellem danskerne som gruppe og
EU’s stats- og regeringschefer. Citatet viser at, at konflikten og eksklusionen ikke behøver at
dreje sig om det samme. Konflikten er her mellem politikere og befolkningen, mens
eksklusionen angår Tyrkiet.
De andre diskurser har cirka lige mange hit på henholdsvis konflikt- og ansvarsrammen.
Selv om alle diskurserne oftest falder sammen med de mest brugte rammer, er der nogle
variationer, der går igen. Kulturdiskursen falder på denne vis ofte sammen med
moralrammen og med rammen for almenmenneskelig interesse. Når emnet har en
moralramme eller en almenmenneskelig ramme falder de næsten altid inden for
kulturdiskursen. Når identitet, som altså vises igennem diskursen, opbygges gennem kultur,
er det ofte det almindelige menneskes bekymringer, problemer og synsvinkler der
dominerer, som i følgende eksempel:
Hendes fingre er rynkede og arrede som en gammel kones, selv om hun ikke er
mere end 14 år. Hun er pakket godt ind i tørklæder og fingervanter for det er bidende
koldt derude på marken. Solen skinner fra en skyfri himmel, men kan ikke hamle op
med luften fra de sneklædte bjerge. Det er helt almindeligt i det her område, at
børnene kun går mangelfuldt i skole. Mange forældre taler kun kurdisk, og i skolerne
er der kun undervisning på tyrkisk. Det kommer der ikke noget godt ud af, mener
forældrene, og da der tilmed i bjergområderne tit er langt til skole bliver børnene
holdt hjemme. Og dermed også holdt væk fra det fremskridt, der skal gøre Tyrkiet
klar til et medlemskab af EU.

(Sørensen 2002)
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Læseren kan se den 14-årige pige for sig, identificere sig med hende og sammenligne egen
levestandard – og egen kultur, kulturen for skolegang for eksempel. Den lever med andre
ord op til den journalistiske læresætning: Don’t tell it. Show it! Det er i modsætning til langt
de fleste artikler, der med interviews og fakta beskriver et emne. Den ovenfor citerede artikel
beskriver emnet indefra ved at vise, hvordan livet leves på den anatolske højslette i Tyrkiet.
Det bruges til at illustrere, hvor stor forskellen er på Tyrkiet og EU. Langt de fleste artikler
beskriver deres emne udefra ved at lave interviews med forskellige mennesker:
Udefra

Indefra

Det kan man holde sammen med, om artiklen viser Tyrkiets synspunkt eller EU’s Artikler,
der omhandler et emne indefra, viser også oftest sagen fra Tyrkiets synspunkt. Det behøver
dog ikke at betyde, at journalisten kun fremviser de holdninger, som tyrkerne kommer frem
med, hvilket den ovenfor citerede artikel illustrerer. Ud over at rapportere fra en lille by på
den anatolske højslette med interviews med de lokale, beskrivelser som ovenfor osv.,
sammenligner han vilkårene i Tyrkiet med forhold i Europa: Uden for trasker en ko ned ad
den sneplørede hovedgade. Sammen med de ivrige politifolk og de hidtil usynlige reformer
og fremskridt for kurderne bekræfter koen billedet af, at der stadig er et godt stykke fra
tyrkisk Kurdistan til Europa (Ibid.). Journalisten er her på én gang vurderende og
konstaterende. Han beskriver det Tyrkiet indefra, som oftest bliver beskrevet udefra i
artiklerne: Tyrkiet er tilbagestående. Sammenfaldet mellem kulturdiskursen og rammen for
almenmenneskelig interesse afslører for det meste artikler, der går direkte til kilden – Tyrkiet
– og viser, hvad spørgsmålene i EU handler om. Samtidig trækker han på præsuppositionen
om, hvad Europa er: det er ikke en pløret landsby, hvor børnene ikke går tilstrækkeligt i
skole og politiet holder øje med fremmede journalister, og trækker dermed på forskellene
mellem Europa og Tyrkiet. Her dukker diskursen om den europæiske familie op.
Præsuppositionen går på, at europæerne har en fælles identitet kontrasteret til det
beskrevne. Forhåbentlig kan man ikke finde steder i EU, hvor politiet holder øje med
fremmede journalister, og børnene ikke kommer i skole. Men mon ikke man kan finde en
landsby eller to, hvor der går en ko på en pløret vej, og som virker næsten lige så fjern fra
Danmark som den beskrevne by?
Også moralrammen falder ofte sammen med kulturdiskursen. Moralrammen handler for
eksempel ofte om religion
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6.5 Hvad skriver aviserne om?
Nu skal det handle om, hvad aviserne skriver om. Jeg har givet hver artikel tre temaer. Det
første tema er det mest dominerende i artiklen – selve hovedtemaet. I det følgende vil jeg
for at kende forskel benævne artiklernes tre temaer: tema 1, tema 2 og tema 3, mens jeg vil
kalde selve temaerne – det de er blevet kodet med – for emner. Jeg har 14 emner med en
masse underemner (se kodeskema, bilag 3).
Kodningen viser, at det mest beskrevne emne i artiklerne om Tyrkiet er holdninger til Tyrkiet
i EU (se figur 15).
Tema 1

Tema 2

Tema 3

I alt

EU’s holdning

96

110

78

284

Tyrkiske tilstande

29

28

47

104

Cypern-problemet

25

34

38

97

Menneskerettigheder

34

30

29

93

Reformer i Tyrkiet

28

25

28

81

Religion

0

41

40

81

Tyrkiets holdning

29

25

24

78

Forhandlinger i EU

42

24

11

77

Geografi

10

21

30

61

Andet

24

12

15

51

Forhold i Danmark

0

18

13

31

Forhold i EU

11

8

0

19

Militærets magt i Tyrkiet

4

2

4

10

Figur 15: Temaer. EU’s holdning er det emne, som langt de fleste artikler handler om. Dette emne har
mere end dobbelt så mange hits som det næste emne på listen.

I tema 1 og 2 er det mere end en fjerdedel af artiklerne, der er kodet under EU’s holdning
overfor Tyrkiet. I tema 3 er godt en femtedel af artiklerne kodet til at handle om det emne.
Kodningen i temaerne understreger endnu engang, at artiklerne placerer sig mest på EU’s
synspunkt i overensstemmelse med Edward Saids teori om orientalisme:
EU's synspunkt

Tyrkiets synspunkt

Hvert af de 14 temaer har underemner, og i tema 8 i alle tre temaer er det specielt emnet
”krav”, der dominerer. Mange artikler handler altså om EU’s krav til Tyrkiet som eksempelvis
i denne artikel:
Kendetegnende for den herskende stemning anslog også den svenske
udenrigsminister Anna Lindh blødere toner. På det uformelle udenrigsministermøde i
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Saariselkä for kun en uge siden, kørte hun sig voldsomt i stilling som den ny
strammer overfor Tyrkiet, efter at arvefjenden Grækenland har anlagt en forsonlig
kurs. Hun talte nu ikke længere om afskaffelse af dødsstraf som krav for EUoptagelse. Hun gentog dog kravene om, at Tyrkiet skal sikre ytringsfriheden, forbyde
tortur og starte en juridisk reform.

(Langvad 1999a)

Denne artikel er typisk for de mange politikerhistorier, der går under ansvarsrammen (se
side 58f.). Den og de handler om forhandlinger i EU om Tyrkiets relation til unionen. Næsten
halvdelen af undersøgelsens artikler (174) har en kombination af ansvarsrammen og emnet
”EU’s holdning til Tyrkiet” i tema 1, 2 eller 3. Som skrevet ovenfor fremstiller ansvarsrammen
EU som den, der har ansvaret. Og Tyrkiet står i kontrast hertil som den uden ansvar.
Artiklerne viser i høj grad den magt, som EU har i forhold til Tyrkiet. Den kategoriske
modalitet: ”Tyrkiet skal” viser det ubøjelige i den svenske udenrigsministers krav til Tyrkiet.
Det står i kontrast til de foregående sætninger, hvor EU’s udenrigsministre med Anna Lindh i
spidsen bøjer sig i kompromis. Men ordvalget understreger også i disse sætninger EU’s
magt og igen kontrasten mellem EU og Tyrkiet. Journalisten bruger en krigsmetafor for at
beskrive stemningen på det seneste møde: kørte hun sig voldsomt i stilling …
Artiklen (som jeg har brugt som analyseeksempel tidligere, p. 56) har en stemning af
forløsning over sig med en vis underliggende spænding med den ovenfor analyserede
indledning: De store smil var fremme, da Tyrkiets udenrigsminister, Ismail Cem, mødtes
med de 15 EU-kolleger i Bruxelles. (ibid.) Den fornemmelse af forløsning og diplomati finder
man i mange af undersøgelsens artikler, som rapporterer om de løsninger, som politikerne
når frem til efter et topmøde eller mindre forhandlinger, som er typisk for ansvarsrammen.
Artiklerne spiller, som i dette tilfælde, mange gange både på dikotomierne mellem EU’s
synspunkt og Tyrkiets synspunkt, mellem ansvar og ansvarsløshed og mellem magt og
magtesløshed, hvor synspunktet er EU’s, ansvaret EU’s og magten EU’s. Tyrkiet bliver
kontrasteret heroverfor ved, at artiklerne sjældent fremstiller Tyrkiets synspunkt på en seriøs
måde, og ved at Tyrkiet bliver fremstillet som ansvarsløs og magtesløs. Denne
undersøgelse understøtter altså orientalisme-teorien. Medierne opbygger et ensidigt billede
af Tyrkiet igennem gentagne gange at repræsentere Tyrkiet på den samme facon. Det
fanger Tyrkiet og tyrkerne i deres forhold til EU i en rolle, som er uforanderlig, og som de
ikke selv har bestemt. Det kan blandt andet have indflydelse på den folkelige stemning
omkring optagelsen af Tyrkiet i EU. Medierne har et ansvar overfor borgerne, for at de kan
tage stilling til Tyrkiets optagelse i EU. Det bliver på den måde i høj grad medierne, som er
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borgenes adgang til viden om Tyrkiet. Med den fremstilling, som denne undersøgelse viser,
medierne giver af Tyrkiet, kan det ikke være svært at forstå, at der i den europæiske
befolkning er en massiv skepsis mod Tyrkiets optagelse i EU. Som diskuteret i afsnittet om
mediernes ideelle rolle, er det mediernes ansvar at være kritiske. Det må dog også være et
krav, at kritikken er nuanceret og altså giver et mindre stereotypt billede af ”den fremmede”
I tema 1 er det emnet, der handler om, at EU lader Tyrkiet tage skridt nærmere optagelse,
der dominerer næst efter ”krav”. Det er altså ikke kun de hårde strammer-krav, der kommer
frem i artiklerne om Tyrkiet og EU. Dette emne er ligesom ovenfor ofte kombineret med
ansvarsrammen24, og har dermed mange af de samme træk. Selv om Tyrkiet kommer
nærmere en optagelse i disse artikler, er der stadig den samme magtfordeling, det samme
synspunkt og ansvarsfordeling som nævnt ovenfor.
I tema 2 og 3 er emnet ”Folkelig modstand mod Tyrkiets optagelse i EU” mere dominerende
end de andre emner. Det viser, at artiklerne ofte ikke direkte handler om folkelig modstand,
men ofte har det som et sekundært emne. Det gælder eksempelvis i en artikel om, at Tyrkiet
bruger penge på at køre charmeoffensiv i forskellige europæiske lande. Længere nede i
teksten kommer oplysningen:
Meningsmålinger blandt befolkningerne i EU viser stor modstand i eksempelvis
Frankrig (67 procent af befolkningen er imod, 32 for) og Tyskland, (55 imod/33 for).
(Alfter 2004)
Det er en relevant oplysning i sammenhængen, som er med til at informere læseren om,
hvorfor det er nødvendigt for Tyrkiet at køre en charmeoffensiv. Samtidig bliver
opremsningen af disse meningsmålinger og gentagelsen af dem i den ene artikel efter den
anden til et kondenseret symbol, der udtrykker den modstand, der er i befolkningen i EU i
forhold til Tyrkiet. Meningsmålingerne er en effektiv måde at angive en fortolkningspakke,
der går på, at Tyrkiet ikke passer ind i EU, som går hånd i hånd med fortolkningspakken,
som siger, at Tyrkiet er tilbagestående. Meningsmålingerne bliver et symbol på den negative
opfattelse, der er af Tyrkiet. Der er ingen tvivl om, at repræsentationen af Tyrkiet i de danske
aviser overvejende er negativ.
Også i analysen af temaer viser det sig, at hvad tyrkiske aktører mener om EU og Tyrkiets
forhold til EU, ikke er fremherskende. 7,2 % af artiklerne er kodet inden for emne 6 ”Tyrkiets
24

Ansvar rammer 55,9 % af artiklerne kodet under ”skridt mod optagelse” i enten tema 1, 2 eller 3 ind –
konflikt 41,2 %

73

holdning” i enten tema 1, 2 eller 3. Og emnet, der er mest dominerende her indenfor, er
”negativ reaktion fra Tyrkiet”, som i følgende eksempel:
Tyrkiets utilfredshed med EU skærpes nu med en grov anklage mod Bonn og
kansler Helmut Kohl personlig. (…) Skurken er Helmut Kohl, Tysklands kansler,
mener Tyrkiets ministerpræsident, Mesut Yilmaz. Dermed har Yilmaz givet ny næring
til sin vrede mod EU, efter at EU i forrige weekend undlod at linde på døren til det
europæiske samarbejde. Tyrkiet føler sig diskrimineret og derfor også både skuffet
og fornærmet.

(Olsen 1997)

I denne artikel, kan man se, at Tyrkiets synspunkt kommer lige så meget til sin ret som EU’s
synspunkt. Det er Tyrkiets synspunkt, artiklen tager udgangspunkt i. Dog viser
sætningskonstruktionerne journalistens forbehold overfor de tyrkiske anklager: Der er brugt
en høj affinitet i sætningen: Skurken er … Men selv om sætningen bliver anslået som en
sandhed, modererer næste del af sætningen med en modifikation: mener Tyrkiets … Her
bruger journalisten en lavere affinitet til den første påstand. Brugen af ordet skurk, som jo er
et tegneserieagtigt ord, sammen med en lav affinitet til skurkepåstanden viser, at indholdet
af anklagen ikke tages alvorligt. At journalisten bruger betegnelsen skurk om Tysklands
kansler, viser, at han ikke helt kan tage Tyrkiets kritikpunkter alvorligt.
Stadig bliver Tyrkiet fremstillet som magtesløs. Tyrkiet beklager sig til sin hjælper USA i
afmagt over EU’s afvisning. Den anklagede, som er Tyskland, får lov til at forsvare sig på
kølig europæisk manér i undren over Tyrkiets reaktion: Den tyske udenrigsminister, Klaus
Kinkel, sagde mandag i et interview i Süddeutsche Zeitung, at Bonn ikke havde forventet
”de følelsesladede reaktioner” fra Ankara” (ibid.), står der længere nede i artiklen. Igen bliver
Tyrkiet fremstillet som den følelsesladet – barnet, som jeg har kaldt fremstillingen, men
fremstillingen passer lige så godt på en stereotyp sydlænding. Mens europæeren, i dette
tilfælde tyskeren, får lov til at stå som den fornuftige, rationelle tænker. Dette er endnu
engang med til at fremhæve forskellene mellem Tyrkiet og EU.
Det er tydeligt at se en magtkonstruktion med EU som den magtfulde og et frustreret Tyrkiet,
der magtesløst forsøger at puste sig op med trusler, fornærmelse og andre frugtesløse
tilkendegivelser
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Europæisk magt
(Tyrkisk magtesløshed)

Tyrkiets
synspunkt

EU’s
synspunkt

Tyrkiets magt
Bortset fra temaet ”EU’s holdning” er der ikke nogen emner, som stikker frem. Man kan dele
resten af temaerne op i dem, der har fået 0-25 hit (0-6,5 % af artiklerne) på hvert tema, og
dem der har fået 25-47 hit (6,5- 12 % af artiklerne) på hvert tema, men det bliver en
opdeling med overlap (se bilag 16 for oversigt over grupperne).
I den første gruppe hører temaet ”Forhold i EU” med emner som ”EU i krise”, ”Lav vækst i
EU”, ”Fordel for EU at optage Tyrkiet” og ”Europa som multikulturelt samfund”. Der er få
artikler, som er vurderende overfor EU. Men der er nogle få artikler, hvor billedet bliver vendt
om, og EU bliver fremstillet som den svage part:
Den fremtrædende skepsis mod tyrkisk EU-medlemskab er i højere grad et problem
for EU end for Tyrkiet. Tyrkiet skal nok klare sig, mens vi risikerer at miste
muligheden for en vital udvidelse mod sydøst, mener Erik Boel.
(Jørgensen 2005)
Den tidligere chefrådgiver på Dansk Institut for Internationale Studier forsøger her at vende
den ellers traditionelt eurocentriske fremstilling om ved at fremstille EU som den svage part i
forholdet mellem EU og Tyrkiet. Argumentet hviler dog hele tiden på den fremherskende
diskurs, der går ud på, at Tyrkiet er den svage part, og at EU er den magtfulde. En diskurs,
som ikke kan være meget anderledes, når det er Tyrkiet, der er ansøgerland, og EU, der
står med nøglen til medlemskab. Men artiklen stiller, ligesom nogle få andre artikler,
spørgsmålstegn ved, om EU nu også er det forjættede land, som det bliver fremstillet som i
medierne, og om Tyrkiet virkelig er så tilbagestående, som den gældende diskurs siger. En
sådan repræsentation af Tyrkiet og af EU er så sjælden i de danske aviser, at læseren kan
blive helt i tvivl, om den overhovedet eksisterer. Er der overhovedet et andet Tyrkiet. Det er
mediernes pligt at vise, at der er. En pligt, som de i høj grad negligerer.
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Også ”Tyrkiske tilstande” falder ind under den gruppe. Den dækker over et emne som
”Tyrkiet er tilbagestående”. Den fremstilling kan ofte ske ved hjælp af én sætning, der
effektivt remser op, hvad der er i vejen med Tyrkiet, som i dette eksempel:
”På grund af demokrati-underskud, kurder-spørgsmålet og vanskelighederne
med Grækenland kan tyrkerne ikke forvente ligebehandling,” sagde Klaus
(Olsen 1997)

Kinkel.

Beskrivelsen af Tyrkiet er et fortættet symbol, som Gamson & Modigliani udtrykker det
(1989: p. 3), en udtryksmåde, som med få ord, der i den sammenhæng fungerer som
slagord, henviser til en fortolkningspakke, som handler om, at Tyrkiet er tilbagestående.
I gruppen på mellem 25 og 47 hit har vi også temaet geografi. Det dækker over
spørgsmålet, om Tyrkiet er europæisk både i ren geografisk henseende og med de
kulturelle argumenter, som ofte bliver hevet frem. Modstandere af Tyrkiets optagelse i EU
slår på, at kun 10 % af Tyrkiets landområder ligger indenfor Europas grænser:
Ifølge Giscard er det en fejltagelse at kalde Tyrkiet europæisk. ”Tyrkiet er ikke et
europæisk land. Tyrkiet har ikke sin hovedstad i Europa, og landet har 95 pct. af sin
befolkning uden for Europa. Det er et land tæt på Europa, et vigtigt land, men ikke et
europæisk land. Tyrkiet har sine rødder i en region øst for Tyrkiet. Tyrkerne er meget
tættere på de folk, ” siger den tidligere franske præsident.

(Collignon 2002b)

Giscard bruger kategoriske modaliteter til at beskrive Tyrkiet: er ikke …, har ikke …, landet
har …, det er …, Tyrkiet har …, Tyrkerne er meget tættere på de folk. Han slår det altså fast
som urokkelige sandheder, og putter dermed Tyrkiet i en boks uden for EU.
Tyrkiet og tilhængere af dets optagelse i EU slår på, at det ligesom Grækenland er Europas
vugge, grundlaget for den europæiske kultur:
”Geografisk set er det rigtig, at det meste af Tyrkiet ligger i Asien. Men Tyrkiet
har blandet sig med Europa i 1.000 år. Den græske og den tyrkiske kultur har
meget til fælles, betyder det, at Grækenland heller ikke er europæisk? Tyrkiet
er en del af Europa,” fastslår han.

(Thøgersen 2003)

Det er digteren Henrik Nordbrandt, der udtaler sig om Tyrkiets europæiske identitet. Hans
modalitet er med knap så høj affinitet: Geografisk set … indleder han med at give
modstanderen ret. Med dette ordvalg viser han, at der er flere forskellige måder at betragte
nationale tilhørsforhold. Med det retoriske spørgsmål, om Grækenland heller ikke er en del
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af Europa, udfordrer han den præsupposition, der går på, at EU er en familie. Hvorefter han
til sidst slår til med en kategorisk modalitet: ”Tyrkiet er en del af Europa”, fastslår han. På
den måde er hans argumentation mere nuanceret. I stedet for blot at slå fast, hvordan
tingene hænger sammen, udfordrer han læseren til selv at vurdere, hvordan tingene hænger
sammen. Dog har han også sit eget bud på sandheden. Som nævnt er det et generelt træk
ved nyhedsmedier, at de bruger kategoriske modaliteter og på den måde fremstiller måskeheder som sandheder. Som citatet med Giscard viser, udgør politikerne også en del af
årsagen til dette. De fleste politikere ved, at de skal udtrykke sig kort og klart for at komme
igennem med et budskab. På den måde udgør medier og politikere en selvforstærkende
cyklus af kategoriske modaliteter, der forenkler problemstillingerne for borgerne, så de bliver
enklere og dermed lettere at tage stilling til. Det gælder især for nyhedsindslag på tv, hvor
der kun er et begrænset tidsrum til det enkelte indslag. Som citatet på foregående side
viser, gør det sig dog også gældende aviser. Det er især nyhedsgenren, der lægger op til
den kategoriske former. Disse former positionerer læserne som travle og ude af stand til at
tage stilling til komplekse problemstillinger. Medieforskning viser (se bilag 12: Uddrag fra
Medieudvalgets betænkning om medierne og demokratiet), at læserne bruger stadigt mindre
tid på deres aviser. Til gengæld er det en undervurdering at positionere læserne som
værende ude af stand til at tage stilling til komplekse problemstillinger. Artikeluddraget med
Norbrandt viser, at i det rette format kan en mere facetteret argumentation få plads.
Spørgsmålet er, om man også kan overføre en flersidig argumentation til nyhedsartiklerne.
Det vil jeg komme ind på i perspektiveringen. Henrik Nordbrandt gør det klart, hvad det
handler om: en konflikt mellem geografi og kulturel identitet. Debattørerne diskuterer, hvad
der skal sætte EU’s grænser, geografi eller kultur.
Der er andre temaer, der dækker over kulturelle forskelle, som for eksempel temaet religion,
der både indeholder emnet ”islam, herunder som hovedreligion i Tyrkiet, islamiske partier”,
”kristendom, herunder EU som en kristen klub” og ”mødet mellem islam og kristendom”.
Religionstemaet falder også ind under gruppen med 25-47 hit. Den har ingen hit i Tema1,
hvilket viser, at der ikke er nogen artikler, der primært handler om religion25. Til gengæld har
den forholdsvis høj score på tema2 og 3. Spørgsmålet om de religiøse forskelle ligger ofte
som bare en bemærkning eller et sideemne. I Jyllands-Posten udvikler det sig til en bestemt
måde at omtale Tyrkiet på, nemlig: det store muslimske land. For eksempel:
Olli Rehn gjorde det klart, at de officielle tyrkiske protester til den danske
regering over tegningerne af Muhammed måske nok var uheldige, men at
25

Der er dog sket en fejl i kodningen her, idet der er én artikel, der handler primært om islam. Den vil jeg
analysere senere.
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Tyrkiets opførsel ikke vil få indflydelse på Unionens optagelsesforhandlinger
med det store muslimske land.
(Kongstad 2005a, min understregning)
og:
Selv om EU nu åbner for optagelsesforhandlinger med det store muslimske
land, har de seneste to døgns dramatiske og hektiske kriseforhandlinger
mellem EU's 25 udenrigsministre i Luxembourg også afdækket en splittet
Union og afsløret et EU, der i stigende grad har svært ved at træffe fælles og
vigtige beslutninger.
(Kongstad 2005b, min understregning)
Den samme frase bruges i flere andre artikler (se flere artikeleksempler i litteraturlisten af
Kongstad 2005) og udvikler sig fra tidligere artikler, hvor det blot oplyses, at Tyrkiet er
muslimsk og har 70 millioner indbyggere. Der er i sig selv ikke noget i vejen med at kalde
Tyrkiet et stort muslimsk land, men frasen bliver et fortættet symbol, der netop skal fremstille
Tyrkiet som stort og muslimsk, idet den bliver gentaget så ofte og fremhævet i forhold til
nogle andre. Journalisten kunne have valgt andre ord, for eksempel det sekulære
demokratiske land, men synes formentlig selv, at det er mere relevant i EU-sammenhæng,
at Tyrkiet er stort og muslimsk. Journalisten ser altså virkeligheden på en bestemt måde,
som udgrænser andre måder at tænke om Tyrkiet på. Denne måde at se verden på hænger
sammen med de sociokulturelle faktorer, men især diskursiv praksis. Journalisten vil helst
rette lyset mod de potentielle konflikter, der ligger i et emne, som følge af nyhedskriterierne.
Det er hele journaliststabens valg, der gør, at Tyrkiet fremstår meget fremmedartet i forhold
til EU, hvilket har indflydelse på Tyrkiets forhold til EU og på stemningen blandt borgerne i
EU og i sidste ende på, hvorvidt Tyrkiet bliver optaget i EU eller ej.
Som skrevet, findes der ikke eksempler, hvor religion bærer hovedtemaet i artiklen. Det
skyldes muligvis, at de gange spørgsmålet om Tyrkiets muslimske forskellighed fra Europa
bliver taget op, er der andre kulturelle faktorer, der så at sige overhaler religion. Det er mest
religion som en kulturel faktor, der bliver omhandlet. Ingen artikler behandler selve emnet
islam og kristendom, og deres religiøse forskelle behandles i forbindelse med forholdet
mellem Tyrkiet og EU.
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Til gengæld er der nogle artikler, der handler om de kulturelle forskelle26 mellem Tyrkiet og
EU, eller – som oftest – bare artikler om kulturen i Tyrkiet. Det er for det meste artikler, der
ser Tyrkiet indefra, som i følgende eksempel:
En uge tidligere sad vi i byerne Batman og Diyarbakir i den kurdiske del af landet
over for kvindeaktivister, hvis problemer var lige så forskellige fra AKP-kvindernes i
Istanbul, som kvaliteten af deres lange frakker. Østpå er der heller ikke så mange
silketørklæder, selvom flere kvinder går tildækkede, og flere kvinder er analfabeter.
(Ellegaard & Hundevadt 2004)
Artiklen følger det typiske træk fra indefra-artiklerne (se side 70), der i langt de fleste tilfælde
er reportager, der efterlever den journalistiske læresætning: Don’t tell it, show it! Det kan
man se i citatet ved, at journalisten viser forskellen på Istanbul og Tyrkiets østlige egne ved
at beskrive kvindernes tøj de forskellige steder. Journalisterne bruger her et sjældent
forekommende sprogligt fænomen i dansk nyhedsjournalistik: vi. Her er journalistens rolle
altså ikke gemt bag et sprog, der visker dennes indflydelse på historien ud. Tværtimod
tydeliggør journalisterne overfor læseren med deres brug af ’vi’, at det er deres opfattelse af
begivenhederne, de gengiver, og ikke en forkromet sandhed. Det giver læseren mulighed
for selv at forholde sig til det oplyste og danne sig sin egen mening. Dikotomien mellem
indefra og udefra gælder i høj grad de artikler, der behandler religiøse og kulturelle
spørgsmål direkte27, og i næsten lige så høj grad de artikler, som behandler dem indirekte.
Direkte behandling
af religion/kultur

Udefra

Indefra

Indirekte behandling
af religion/kultur
Som jeg har skrevet ovenfor, troede jeg som udgangspunkt, at mange artikler ville handle
om kulturelle forskelle. Som sådan er artiklerne ikke blevet kodet, hvilket i høj grad skyldes

26

Hvorunder religion også hører
I denne undersøgelse vil de artikler, der omhandler religion direkte være ikke tilstedeværende. Men det er
alligevel vigtigt at gøre opmærksom på muligheden. At de ikke er der, er en pointe i sig selv.

27
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den indirekte måde at beskrive de kulturelle forskelle, som for eksempel når Jyllands-Posten
konsekvent beskriver Tyrkiet som det store muslimske land.
Også temaet ”menneskerettigheder” får mellem 25 og 47 hit i undersøgelsen på hver af de
tre temaer. Der er her mest tale om overtrædelse af menneskerettighederne. Også her kan
man bruge figuren ovenfor. Der er (få) artikler, der handler direkte om problemerne med, at
Tyrkiet overtræder menneskerettighederne, og (mange) artikler, hvor politikere eller andre
bruger Tyrkiets overtrædelser af menneskerettighederne som et argument mod landets
optagelse i EU uden at gå ned i, hvad det er for konkrete problemer, der er tale om, som i
eksemplet vist på side 74, som viser, hvordan opremsningen af en række ulemper ved
Tyrkiet kommer til at fungere som et kondenseret symbol for diskursen om, at Tyrkiet er
tilbagestående.
Her er det værd at bemærke, at De fleste artikler med temaet ”Reformer i Tyrkiet” er kodet
under emnet reformfremskridt, som i følgende eksempel:
Tyrkiet trækker trupper tilbage fra Nordirak og løslader menneskeretsaktivist, før EU
skal beslutte, om Tyrkiet skal lukkes ind i venteværelset til et senere medlemskab.
(Brun 1997)
Kodningen viser, at færre artikler handler om, at der ikke sker nogen reformer, eller at det
går den modsatte vej. Det tyder på, at der er en konkurrerende diskurs, der tegner et mere
positivt billede af Tyrkiet. Det viser altså en udvikling i diskursen; man kan sige, at det er en
anden fortolkningspakke, der bliver brugt. Det er dog værd at bemærke, at for at der kan
være et fremskridt, må udgangspunktet have været dårligt. Den mere positive diskurs, hviler
altså på den fremherskende diskurs.

6.5.1 Emner fordelt på år
Hvad man ikke kan læse ud af diskurser og fortolkningsrammer, kan man læse ud af emner:
nemlig den tidsmæssige udvikling. Emnerne i artiklerne forandrer sig, alt efter hvilket år de
er skrevet. I 1997 og 200028 handler artiklerne især om noget negativt med Tyrkiet, nemlig
”negativ reaktion fra Tyrkiet, herunder fornærmelser og trusler”29 og ”Tyrkiet er
tilbagestående”.

28
29

I 1998 er de 8 artiklers emner spredt ud på forskellige emner, så de ikke giver et indtryk af ensartethed.
Artikler med emnet ”negativ reaktion fra Tyrkiet” er blevet analyseret side 71
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I 1997 afviser EU at anerkende Tyrkiet som kandidatland, hvorimod flere østeuropæiske
lande bliver anerkendt. I 2000 strammer EU for de krav, hvis overholdelse skal lukke Tyrkiet
ind i varmen.
Derfor er det meget naturligt, at Tyrkiet reagerer negativt. Disse første år af min
undersøgelse er præget af forhandlinger mellem EU og Tyrkiet, hvor Tyrkiet ofte bliver
kritiseret, og Tyrkiet bliver vred.
I 1999, da EU anerkender Tyrkiet som EU-land, handler artiklerne i højere grad om, at
Tyrkiet tager skridt nærmere optagelse af EU. Men når Tyrkiet nærmer sig EU, er det også
tid til at kigge kritisk på Tyrkiet, hvilket flere hits inden for emnet ”overtrædelse af
menneskerettigheder” viser. Desuden er der også vægt på EU’s krav til Tyrkiet.
Først i 2002 dukker islam op som et decideret emne30. Især i 2002 og 2004 har ”islam”
mange hit. Angrebet på World Trade Center i 2001 bliver – naturligt nok – sjældent nævnt
direkte i sammenhæng med Tyrkiets optagelse i EU. Det er dog tydeligt, at der bliver mere
fokus på islam i artiklerne. Det får en mere væsentlig betydning efter 2001, og bliver nævnt,
hvor det egentlig ikke har den store betydning, som nævnt side 30 med Kongstads
benævnelse af Tyrkiet som det store muslimske land (Kongstad 2005). Det bekræfter altså
min hypotese om, at repræsentationen af Tyrkiet ændrer sig efter angrebet på WTC.
Aviserne lægger mere vægt på det træk, at Tyrkiet er muslimsk, som samtidig har fået nogle
meget negative konnotationer i vestlige folks opfattelse, i og med at terroristerne
begrundede deres angreb i islam. Det ville kræve et helt studie i sig selv at undersøge,
hvordan repræsentationen af islam har ændret sig siden angrebet på WTC. Her kan det blot
fastslås, at det har haft betydning for repræsentationen af Tyrkiet i danske aviser. Idet mit
udgangspunkt er, at diskurser er med til at skabe verden, vil ændringen i repræsentationen
også have indflydelse på optagelsen af Tyrkiet i EU.
I 2002 er også Cypern-problemet dominerende, da FN forsøger at samle den splittede ø,
hvor de tyrkiske cyprioter stemmer ja til at bliver genforenet med den græsk-cypriotiske del,
men græsk-cyprioterne stemmer nej. Og hvor Cypern alligevel bliver optaget i EU – uden
den tyrkiske del.
I 2004 og 2005 går alvoren op for borgerne i EU, og der begynder nu at dukke emner op om
”folkelig modstand mod Tyrkiet i EU” og generelle artikler om det negative ved at optage
30

Men dog ikke som hovedemne, som nævnt ovenfor
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Tyrkiet (jævnfør evt. s. 42). Desuden handler en del artikler om den nye EU-forfatning disse
år.

6.6 Artiklernes kilder
De foregående afsnit har mest handlet om, hvad de danske aviser skriver om Tyrkiet, og
hvordan de fremstiller det. I det følgende afsnit vil jeg beskrive, hvilke kilder journalisterne
på aviserne bruger i artiklerne om Tyrkiet. Også dette skal belyse, hvordan Tyrkiet
repræsenteres og især af hvem.
Brugen af kilder er noget af det mest centrale i journalistisk praksis. Kilderne i en artikel
afgør i høj grad artiklens karakter: om den er ensidig eller ej, og om det er eliten eller
almindelige borgere, der kommer til orde. Det er vigtigt, at læseren kan aflæse, hvem der er
kilden, og hvilket forhold vedkommende har til historien – om kilden har en (f.eks.
økonomisk eller politisk) interesse i artiklens emne og det, han eller hun udtaler sig om
(Hjarvard m.fl. 2004 p. 65, Meilby 1997 p. 138-139).

6.6.1 En må være nok – antallet af kilder
Objektivitet kan en journalist aldrig helt opnå. På en eller anden måde vil journalistens
holdning til det emne, han eller hun skriver om, komme til udtryk i avisen. Det, der er med til
at sikre, at journalisten alligevel fremstiller så objektiv en artikel som muligt, er brugen af
kilder. Journalisten skal ideelt bruge flere forskellige kilder, som er uafhængige af hinanden,
for at få så et så nuanceret syn på artiklens emne som muligt. Aviserne i undersøgelsen
bruger overvejende mellem en og fire kilder til deres artikler (se figur 16).
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Figur 16: Antallet af kilder fordelt på de forskellige aviser.
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Godt og vel en femtedel af undersøgelsens artikler (22 %) har ingen eller én kilde. Der kan
selvfølgelig være tilfælde, hvor det ikke er muligt at få en kommentar fra en eller flere kilder.
Det er også ofte i mindre artikler eller i noter31, at der er få eller ingen kilder på historien,
nemlig i 62 % af artiklerne med ingen eller én kilde. Den korte plads og den lille omtale gør
det ikke muligt at høre flere parter. Et gælder eksempelvis i den følgende note:
Den cypriotiske udenrigsminister, George Iacovou, sagde i går i et
radiointerview, at ministrene må have et ”krisemøde” forud for de planlagte
forhandlinger om Tyrkiets medlemskab af EU, der skal begynde 3. oktober (…)
Tyrkiet har længe nægtet at anerkende den græsk-cypriotiske regering, og det
har givet anledning til store bekymringer i EU-kredse, da den græske del af
Cypern er med i EU.

(Information 2005a)

Noten, der er på cirka 130 ord, giver i kort form et referat af udviklingen i krisen mellem
Tyrkiet og EU. Det er typisk, at en udtalelse er trigger for en note. På noten kan man se,
hvordan det fungerer, når der kun er én kilde, nemlig at sagen kun bliver fremstillet fra EU’s
side. Det er den cypriotiske udenrigsministers ord om et krisemøde, der står frem. Tyrkiet
bliver fremstillet som ulydig, der længe har nægtet at anerkende …
Desuden kan nogle artikler have til formål at give ord til en holdning, som ikke så ofte
kommer frem i medierne, og som derfor kan være en variation i det generelle mediebillede i
sig selv. Det gælder for eksempel den ovenfor citerede artikel med et interview med
digteren Henrik Nordbrandt (Thøgersen 2003, citeret side 76). Artiklen er en del af en serie,
som journalisten laver om EU til dagbladet Information, og den gengiver Henriks
Nordbrandts betragtninger om at være europæer som alternativ til at være dansker. Det er
altså en anderledes tilgang til den almindelige mediediskurs, hvilket kan retfærdiggøre, at
ikke flere kilder bliver brugt i artiklen. Artiklen er i sig selv en variation i det gældende
mediebillede. Der er således i genren portræt/case 62 % af artiklerne, der har én kilde.
I interviewgenren og portrætgenren er der altså ofte grund til kun at bruge én kilde. Kildens
udsagn skal i så tilfælde helst spille sig op mod et almindeligt kendt udsagn. Det behøver
nødvendigvis ikke at være mod den dominerende mediediskurs, så længe
interviewpersonen har et specielt interessant udsagn. Således bliver den franske politiker
Valéry Giscard d’Estaing ofte omtalt (f.eks. Collignon 2002b, citeret side 76), fordi han er en
arg modstander af Tyrkiets optagelse i EU. Han fremstår, som om han tør sige sin ærlige
mening om emnet i modsætning til de andre EU-politikere, som godt nok gang på gang
31

Det vil sige artikler med op til 600 ord, se kodeskema
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udtaler sig kritisk om Tyrkiet, men alligevel lader landet træde nærmere EU. Men selv i disse
tilfælde må man dog sige, at tilstedeværelsen af flere kilder giver artiklen en højere karakter
på troværdighedsskalaen. En ekstra kilde kan således give noget konkret at spille op ad i
stedet for bare postulater om en almindelig betragtning. Det gælder således også i artiklen
af Collignon (2002b) om Giscards brud med den politiske korrekthed:
”Vi får et forklaringsproblem, når Tyrkiet en dag skal ind i EU. Vores stats- og
regeringschefer sidder bag lukkede døre og tager store geostrategiske
beslutninger om Tyrkiet. Men bagefter er der ingen, som vil ud og forklare
menigmand, hvorfor det er så vigtigt at få tyrkerne med, ” siger en europæisk
diplomat. Det er i det lys, at man skal se advarslen fra Valéry Giscard
d’Estaing, formanden for konventet om Europas fremtid. Han siger i et
interview med Jyllands-Posten og den franske avis Le Monde, at Tyrkiet én
gang for alle burde få besked om, at medlemskab af EU ikke kan komme på
tale.

(Collignon 2002b)

EU-diplomatens udtalelse giver d’Estaings meninger perspektiv. Den retfærdiggør hans
udtalelser, er en støtte til, at d’Estaing har mulighed for at fremstå med vægt bag sine ord.

6.6.2 Meningsdannernes meningsdannelse
Også i analyserne og i kommentarerne er der for det meste kun én eller ingen kilder; det
gælder i 46 % af tilfældene. Oftest er der ingen kilder, idet skribenten henviser til en
hændelse, men ikke sætter kilde på. Analyserne og kommentarerne bliver ofte skrevet af
folk med en indsigt i emnet eller med en særlig holdning til emnet eller til politik i det hele
taget og skal på den måde perspektivere en bestemt diskurs på en alternativ facon. Som for
eksempel i Jyllands-Posten, der har sin egen faste kommentater, Ralf Pittelkow. Der bliver
ikke lagt skjul på, at det er Ralf Pittelkows mening, der kommer frem i kommentarerne, idet
artiklerne har en fast skabelon, med et fast navn: Pittelkow om: hvorefter selve emnet for
kommentaren følger. Samtidig fremlægger Pittelkow forskellige oplysninger, som kan belyse
emnet og styrke hans argument:
Pittelkow om: Tyrkisk tabu
(…)Som medlem bliver Tyrkiet det største land i EU, samtidig med at der er udsigt til
en betydelig tyrkisk indvandring til de nuværende EU-lande. Derfor er det afgørende,
at få en åben debat om, hvilke samfundsværdier som via tyrkisk EU-medlemskab vil
få markant styrket indflydelse i Europa.

(Pittelkow 2004)
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Tilsyneladende opbygger Pittelkow her en argumentation af logiske følger af et medlemskab
for Tyrkiet, der kan støtte hans argument om, at der skal være en åben debat om, hvilke
samfundsværdier der vil få stor indflydelse i Europa. Hjemlen er, at Tyrkiet bliver Europas
største land, og at medlemskabet vil betyde, at mange tyrkere vil vandre ind i de andre
europæiske lande, derfor bliver dets indflydelse stor. I omtalen af betydningen af Tyrkiets
medlemskab bruger Pittelkow kategoriske modaliteter: … bliver …, … der er udsigt til …, er
det afgørende. Selv om modaliteten er kategorisk, tilslører han sin egen affinitet med brugen
af udsigt til. Med brugen af disse ord er det ikke helt til at afgøre, hvad han egentlig mener:
vil der blive flere tyrkiske indvandrere, eller hvordan er udsigten?
Ifølge Ellegaard er der god grund til en lav affinitet på dette punkt:
Man ser altså gerne tyrkerne som kanonføde, men ugerne som medlemmer af
EU. For slipper de først ind, kommer de jo væltende med deres
familiesammenførte fætre og kusiner for lige pludselig, før Ralf Pittelkow (og
konen) ved af det, at bosætte sig bag køkkendøren derude i det idylliske
Dragør. Og hvem synes, det er morsomt? At det er sagt til bevidstløshed,
senest her i avisen i tirsdags, at tyrkerne ikke vil få lov til at komme væltende,
selvom de gerne ville, om eller hvis de om 10-15 år bliver EU-medlemmer,
forstyrrer heller ikke.

(Ellegaard 2004)

Til at begynde med slører Ellegaard transitiviteten, altså forholdet mellem den, der gerne ser
Tyrkiet som kanonføde, ved brug af det personlige pronomen man. Men senere, i en
sarkastisk opsummering af skræmmebilledet, afslører han afsenderen: Ralf Pittelkow (og
konen). Der foregår altså et veritabelt skænderi på Jyllands-Postens sider, så det kan ikke
undre, at Lasse Ellegaard kort efter stoppede som korrespondent for Jyllands-Posten.
Ellegaard trækker interdiskursivt på en diskurs fra indvandrerdebatten om indvandrere og
flygtninges mulighed for at få familiemedlemmer til Danmark. Ellegaard er som sagt
sarkastisk, hvilket et sprogligt virkemiddel som det lille jo er med til at skabe. Han gør grin
med præsuppositionen om, at det vil vælte ind med tyrkiske indvandrere i tilfælde af, at
Tyrkiet bliver medlem af EU. Kun én gang er Ellegaard helt kategorisk i sin modalitet: at
tyrkerne ikke vil få lov til at komme væltende. Det er hans hovedpointe, som bliver slået fast
med syvtommers søm imellem en række modaliteter med lavere affinitet: man ser gerne …
kommer de jo væltende … selvom de gerne ville … om eller hvis …
Det er tydeligt, at de to kommentatorer har to forskellige udgangspunkter. Ralf Pittelkow ser
sagen fra Europas synspunkt: Hvad vil det betyde for Europa, hvis Tyrkiet bliver medlem af
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EU? Lasse Ellegaard ser til gengæld på sagen om ikke direkte fra Tyrkiets synspunkt, så i
hvert fald heller ikke fra Europas. Han hentyder til etik, når han taler om, at Europa gerne vil
udnytte Tyrkiet (som kanonføde), men ikke have de besværligheder, som et medlemskab
(ikke) vil medføre. Grunden til, at jeg tilføjer ikke i parentes, er, at Lasse Ellegaards pointe
også er, udover at Europa opfører sig umoralsk, at den konkrete ulempe, det kan være for
Europa, at der kommer en masse tyrkiske indvandrere, ikke eksisterer. De europæiske
ledere har nemlig indført begrænsninger i arbejdskraftens fri bevægelighed for Tyrkiet i
tilfælde af, at landet skulle blive medlem. Der vil på ubestemt tid ikke blive fri bevægelighed i
Europa for tyrkisk arbejdskraft, hvis Tyrkiet opnår medlemskab. De to kommentarskribenter
tegner sig altså ind i hver deres pol i modsætningsparret:
Tyrkiets
synspunkt

EU’s
synspunkt

Dikotomien læner sig op ad Edward Saids teori om orientalisme. En af hans pointer er lige
netop, at Orienten bliver beskrevet i vesten ud fra et vestligt synspunkt. Pittelkow skriver
blandt andet om et yrkisk lovforslag, som skulle forbyde utroskab ved lov:
Forslaget blev forstået som det, det var: et udtryk for en konservativ islamisk
holdning til den personlige frihed, ikke mindst kvindernes personlige frihed.
Sagen afspejler et kultursammenstød i forhold til de grundværdier, som præger
EU-landene. Det er værd at bemærke, at kravet om forbud mod utroskab i høj
grad kommer fra græsrødderne i AKP. Det synes altså at være forankret i
udbredte folkelige normer i Tyrkiet. Tyrkiets befolkning er socialt og kulturelt
særdeles sammensat. Dele af den er udpræget orienteret mod europæisk
tankegang og livsstil. Men store dele præges af holdninger og værdier, for
eksempel omkring kvinders stilling og individets frihed, som ligger langt fra de
danske/europæiske.

(Pittelkow 2004)

Pittelkow beskriver det tyrkiske samfund og holdningerne i Tyrkiet ud fra vestlige værdier.
Han taler om et kultursammenstød, og han analyserer sig frem til, at holdningen til utroskab
er forankret i udbredte folkelige normer i Tyrkiet. Han sætter dermed den vestlige kultur op
overfor den tyrkiske/orientalske. Tyrkiet bliver bedømt på, hvor vestligt sindet det er. Det ses
derfor som et gode, at en stor del af befolkningen er rettet mod vestlig tankegang og livsstil.
Pittelkow understøtter altså det hegemoni, som den vestlige kultur har indtaget i forhold til
den orientalske. Han stiller sig som dommer i forhold til Tyrkiets kultur og tankegang, uden
at drage sin egen stillingtagen i tvivl.
Lasse Ellegaard tager derimod tyrkernes synspunkt med:
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Hvad tyrkerne derimod er en smule triste ved, er den panik, der bredte sig lige
før lukketid i form af krav, der ikke var aftalt på forhånd i Helsinki og
København – om anerkendelse af de græske cyprioter uden en løsning med
de tyrkiske, som indtil 1974 blev myrdet i bundter, om tyrkisk anerkendelse af
osmannernes folkemord på armenierne i 1915 med deraf følgende bodsgang,
der sådan set sorterer under FN, og ikke mindst den danske statsministers
pludselige kovending til fordel for østrigernes krav om en plan B-løsning i form
af et specielt partnerskab med EU, hvis fuldt medlemskab ikke kan tilstås.
(Ellegaard 2004)
Kommentaren kommer efter forhandlinger om at give Tyrkiet en dato for
optagelsesforhandlingerne. Og efter en række artikler, hvor Tyrkiet er blevet bedømt, hvor
skepsissen har rådet, og hvor, som citatet viser, EU ikke har anerkendt eller overhovedet
snakket om de tyrkere, der blev myrdet på Cypern, men med krav om tyrkisk anerkendelse
af folkemordet på armenierne. Ifølge Ellegaard føler tyrkerne sig uretfærdigt behandlet.
Lasse Ellegaard viser, hvordan tyrkerne ser på sagen, og viser sagen fra et andet synspunkt
end det europæiske. Han ser nemlig en kamp i Tyrkiet mellem det moderne og det
gammeldags. Og det gammeldags går på tværs af grænser. Der er den gammeldags
islamiske tankegang med undertrykkelse af kvinder, homofobi med mere, og der er det
gammeldags nationalistiske Europa, som kun vil acceptere globaliseringen, hvis den er til
Europas fordel: Jo før de patetiske angstskrig fra tidligere venstreorienterede, nuværende
kristne og gammeldags nationalfundamentalister afløses af samtale, jo før indtræffer den
tilstand af gensidig respekt og tolerance, der er vejen frem. (ibid.) Det vil sige, at Ellegaard
gør op med den præsupposition, der tager som udgangspunkt, at forskellen mellem dem og
os ligger mellem EU og Tyrkiet/Mellemøsten.
Både i Information og Jyllands-Posten sættes der spalteplads af til at lade folk med viden
indenfor emnet kommentere på det, og begge steder bliver det markeret, at der er tale om
en analyse eller en kommentar. Jyllands-Posten bruger eksempelvis den mediekendte
ekspert Lykke Friis (for eksempel Friis 2004, på dette tidspunkt bliver hun benævnt ph.d.,
europapolitisk chef, Dansk Industri). Avisen vil have en eksperts syn på sagen, som dog
også qua sin titel har en mening om emnet. Selv om skabelonen ikke er fast, er det altid
angivet, at det er en analyse eller en kommentar, som i det følgende eksempel, hvor artiklen
indledes med indordet EU-kommentar, hvorefter skribentens titel følger:
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EU-kommentar: Pansernæsehorn
(…) EU skal ikke optage Tyrkiet, fordi man nærmest ved en fejl var kommet til
at love det, men fordi optagelsen først og fremmest vil være en
sikkerhedspolitisk gevinst. Hvis Tyrkiet bliver et velfungerende demokratisk
EU-land, vil Europa en gang for alle have bevist, at demokrati og islam ikke
nødvendigvis er modsætninger.

(Friis 2004)

Lykke Friis når frem til denne konklusion efter at have trukket forskellige europæiske
politikeres handlinger og ord frem i lyset. Hun analyserer og konkluderer på den baggrund,
at nu skal de europæiske politikere til at argumentere for, hvorfor det vil være en fordel for
Europa at optage Tyrkiet i EU. Samtidig fremhæver hun selv fordelene ved at optage Tyrkiet
i EU. Hun lægger vægt på, at det vil være at overvinde en afstand mellem samfund med
henholdsvis kristen og islamisk baggrund. Der er altså ingen tvivl om, at hun har en mening
om sagen, men samtidig fremstår hun som en ekspert med en særlig viden. På aksen
mellem Tyrkiets og EU’s synspunkt holder Lykke Friis sig hovedsagligt til EU’s synspunkt.
Hun refererer dog også til Tyrkiets synspunkt ved, ligesom Lasse Ellegaard (se ovenfor s.
85-86) at henvise til etikken: det vil være svært for EU at løbe fra de løfter, som unionen har
givet til Tyrkiet gennem 41 år. Men derudover gør hun det til en dyd at forsøge at vende
billedet om, så europæerne ikke vil føle, at de udelukkende optager Tyrkiet for Tyrkiets
skyld. Hun opfordrer derfor indirekte politikerne til at fokusere på, hvorfor det vil være godt
for EU og europæerne at optage Tyrkiet, og oplyser samtidig Jyllands-Postens læsere om,
hvad de kan vente sig at høre fra de europæiske politikere den kommende tid. Selv om
Lykke Friis altså mener det samme som Lasse Ellegaard32, går hun ind i debatten med EU’s
synspunkt, ligesom Ralf Pittelkow. Man kan sige at disse to debattører forsøger at stille sig
på læserens side. De er begge klar over den udbredte skepsis, der er til Tyrkiets optagelse i
EU i befolkning, Pittelkow bekræfter dem i deres skepsis, mens Friis vil forsøge at
overbevise den om noget andet. Ellegaard derimod taler ikke direkte til den overfor Tyrkiets
optagelse kritiske læser, men argumenterer imod den skeptiske tankegang overalt i EU,
som kommer til udtryk gennem politikernes handlinger. Han kritiserer og provokerer dem og
dermed også den læser, der er enig med dem. Hans strategi er provokation, hvor Pittelkows
og Friis’ er forståelse og indlevelse.
Lykke Friis ser på optagelsen af Tyrkiet i EU fra EU’s synspunkt og gør ikke op med en
forestilling om Tyrkiet, som bygger på orientalismen. Hun tager det for givet, at EU og
Tyrkiet er forskellige, men forsøger at gøre det til noget positivt: Gevinsten er enorm. En
32

Lasse Ellegaard skriver godt nok ikke direkte, at han mener, at Tyrkiet skal optages, men det skinner igennem
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muslimsk stat, der rummer demokrati og modernitet. Et orientalsk land, der har blikket fast
rettet mod vest, citerer Lykke Friis europaminister Dennis MacShane for at sige. Den diskurs
hun her prøver at fremhæve, lægger sig op ad den sikkerhedsdiskurs, som Nyrup forsøgte
at fremme i 1999 (se side 48). På en måde er det altså et opgør med den afstand til og
nedgørelse af orientalske lande og frygten for det fremmede, man så ofte møder i
medietekster. På den anden side er det en fastholdelse af billedet af, at Orienten skal
underkaste sig Vesten. Det er lige netop MacShanes og Friis’ pointe, at Tyrkiet nærmer sig
Vesten, bliver mere vestligt. Så Vestens hegemoni bliver altså ikke brudt i denne artikel, selv
om det bliver taget som et plus at få et orientalsk land ind i EU.
I Information er der flere kommentarer af Hjalte Tin om emnet. Han får, sammenligneligt
med Ralf Pittelkow i Jyllands-Posten, sin egen skabelon, der bliver kaldt Tintrommen. Han
fremstår ikke som en ekspert i avisen, men har i hvert fald en klar holdning:
Tyrkiets optagelse i EU er det største og mest løfterige eksperiment i en
fredelig og konstruktiv tilnærmelse mellem det gamle Europa og det ældgamle
østromerske, bysantinske Europa, mellem moderne islamiske og moderne
kristne befolkninger, mellem en sekulær tyrkisk stat og et sekulært EU.
(Tin 2004)
Hjalte Tin taler tydeligvis begejstret for Tyrkiets optagelse på baggrund af en
sikkerhedsdiskurs. Det er interessant at se, hvordan han slår på de ligheder, der er mellem
Tyrkiet, som han kalder det ældgamle østromerske, bysantinske Europa, og det gamle
Europa. Han sammenstiller altså Tyrkiet med Europa, hvor de fleste andre artikler slår på de
forskelle, der er mellem EU og Tyrkiet. Han slår på, at begge parter har moderne
befolkninger, og at begge parter er sekulære. Dog kan han ikke komme udenom den
religiøse forskel, men han forsøger altså at udligne den forskel ved at lægge vægt på de
sekulære samfund.
Forskelle

Ligheder

I forhold til Edward Saids orientalisme kan man sige, at Hjalte Tin ikke rigtig tager stilling.
Han nægter simpelthen, at Tyrkiet er et orientalsk land med argumentationen for, at det er
europæisk. Hjalte Tin bevæger sig lidt frem og tilbage på aksen mellem Tyrkiets og EU’s
synspunkt. Han tager de tyrkiske kurderes synspunkt: Et Tyrkiet der (…) kan give kurderne
et fremtidshåb som EU-borgere vil fjerne den sidste støtte til væbnet kurdisk kamp … Han
tager middelhavsområdets synspunkt på sig og skriver om, hvor stor betydning det har for
området, at de græske og tyrkiske cyprioter nu er nået nærmere en aftale. Men han vender
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også hele tiden perspektivet til EU. Faktisk kan man sige, at han forsøger at gøre
synspunktet fælles. Det vil være en gevinst for middelhavsområdet og EU som et
fællesskab, at der opstår fordragelighed mellem de forskellige grupper, og at Tyrkiet bliver
optaget i EU. På den måde placerer Hjalte Tin sig med sin kommentar ikke på aksen mellem
Tyrkiets synspunkt og EU’s synspunkt, men bevæger emnet over på den anden akse
mellem forskelle og ligheder.
Information bringer også mange nyhedsanalyser af avisens ansatte, som har en fast
skabelon i avisen. Disse er ofte mere reelle33 analyser, hvor journalisten tager det
journalistiske ideal om objektivitet med sig. Hun bygger analysen på hændelser og andres
udtalelser og tilstræber at skjule sin egen personlige mening om sagen. Det følgende
eksempel er en nyhedsanalyse af forskellen på holdningen i EU og i Tyrkiet, og hvad det vil
betyde for de følgende års forhandlinger om Tyrkiets vej til medlemskab af EU:
Tyrkiets ministerpræsident Bülent Ecevit er ikke bange for at bruge store ord. I
foråret lovede han sine landsmænd, at Tyrkiet ville være medlem af EU inden
2005. Det kunne lyde som en fortalelse. Men det var snarere et velovervejet
udtryk for en udbredt holdning blandt tyrkiske politikere og embedsmænd. At
Tyrkiet er selvskrevet til medlemskab af EU, fordi landet er et demokrati og er
medlem af andre vestlige sammenslutninger som NATO, OSCE og OECD.
(Grøndahl 2000)
Journalisten balancerer her mellem Tyrkiets og EU’s synspunkt, idet hun vægter begge
synspunkter mod hinanden. Selv om journalisten tilstræber objektivitet, afslører hendes ord
dog, hvilket synspunkt hun selv har. Det gælder ikke så meget en mening om, hvorvidt
Tyrkiet skal optages i EU eller ej, men som at hun viser, at hun er europæer og dermed har
et europæisk synspunkt og dermed svært ved at sætte sig ind i den tyrkiske tankegang, som
Edward Said argumenterer for, at alle europæiske orientalister har det: Dette ubelejlige
budskab trængte tydeligvis ikke igennem hos tyrkiske toppolitikere, som med pokerfjæs og
populistiske taler afventede EU’s vurdering af forholdene (…) (ibid.). Citatet er fyldt af ord,
der (måske intentionelt) afslører journalistens holdning, som for eksempel ubelejlige
budskab, trængte tydeligvis ikke igennem, pokerfjæs og populistiske taler. Det er tydeligt, at
journalisten har sværere ved at forholde sig til den tyrkiske måde at reagere på end til den
europæiske: Vejen til EU er spærret af en vestlig version af virkeligheden, hvor kurdere
kaldes for kurdere og demokrati er meget mere end valg til parlamentet.(ibid.) Hvor hun
33

Min brug af ordet ”reelle” bygger ikke på en vægtning af, hvad der er bedst. Ordet er blot en understregning
af, at analysen her i større grad har analysens træk i modsætning til de foregående eksempler, som har haft mere
karakter af kommentarer eller analyser med kommentarer.
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holder en vis afstand til den tyrkiske tankegang (er ikke bange for at bruge store ord, dette
ubelejlige budskab trængte tydeligvis ikke igennem hos tyrkiske toppolitikere), er hun mere
på bølgelængde med den vestlige version af virkeligheden. Idet hun kalder kurdere for
kurdere, har hun som udgangspunkt et vestligt synspunkt, hvor kurdere vitterligt er kurdere.
Modsat den tyrkiske tankegang, ifølge hvilken alle der bor i Tyrkiet er tyrkere. Grøndahl har
let ved at argumentere for sin vestlige tankegang, fordi hun i samme artikel citerer en tyrker,
der rent faktisk kalder sig kurder. Majoritetens tankegang i Tyrkiet undertrykker altså
minoritetens, og det er den, Vesten insisterer på, at Tyrkiet skal anerkende. I modsætning til
Hjalte Tin lægger Grøndahl vægt på forskellene på den tyrkiske og den vestlige tankegang.
Det er netop emnet for hendes analyse.
Tilbage står, at 14 % af nyhederne og 18 % af baggrundsartiklerne har ingen eller én kilde,
og det vil faktisk sige 49 % af alle artiklerne med ingen eller én kilde.
6.6.3 Hvem repræsenterer Tyrkiet?
En ting er, hvor mange kilder der optræder i artiklerne. En anden ting er, hvem der er kilder i
avisartiklerne. Det er væsentligt, idet kilderne får magt ved at optræde som kilder. I dette
speciale er hovedinteressen, hvem der får magt til at repræsentere Tyrkiet34. Mogens
Meilbys ord om repræsentativitet er meget dækkende for de brugte kilder i dette speciale:
Det må derfor være væsentligt, at kilderne er så repræsentative som muligt for
det samfund, journalister laver historier om – rige, fattige, kvinder, mænd,
direktører, arbejdere, unge, gamle osv. Det er de ikke.
(Meilby 1996; p. 139)
52 % af kilderne i artiklerne, der handler om Tyrkiets forhold til EU, er politikere af en eller
anden afskygning: danske og udenlandske, i nationale parlamenter, i EU-parlamentet, i EUkommissionen eller noget helt fjerde (se figur 17).
Det giver en voldsom skævvridning i forhold til befolkningen både i EU og i Tyrkiet. Det er
ikke overraskende, idet en stor del af artiklerne er politiker-historier, som før nævnt, der
tager udspring i forhandlinger i EU. Alligevel finder jeg, at størrelsesordnen af andelen af
politiker-kilder er overraskende. Det kræver en receptionsanalyse at undersøge nærmere,
hvordan læserne bliver påvirket af denne skævvridning i kildevalget. Men idet halvdelen af
kilderne er politikere, giver de danske aviser i hvert fald ikke læserne særligt stor mulighed
for at identificere sig med problemstillingen – det kræver en receptionsanalyse at
34

Men kilderne har også magt indenfor hvilken politik, der bliver ført
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Figur 17: Kildernes identitet sammenholdt med deres nationalitet.

konkludere, men der er stor sandsynlighed for, at problemstillingen bliver fremmed for
læserne. Det ville være interessant at undersøge, om denne fremmedgørende journalistik
kan have en mere eller mindre direkte indflydelse på den udbredte skepsis, der er i
befolkningen i EU mod Tyrkiets optagelse. Omvendt kan man se, at holdningen blandt
tyrkerne er positiv35. Om problemstillingen er belyst gennem andre kilder i Tyrkiets medier,
ved jeg ikke, men i hvert fald er problemstillingen mere identitetsskabende for tyrkerne.
En anden konsekvens er, at journalisterne ikke har den rette fornemmelse for, hvad der
foregår i befolkningen: … en følge af denne praksis kan være, at begivenheder og nye
bevægelser somme tider kommer bag på både journalister og samfundets
beslutningstagere (Ibid.), skriver Meilby. Jeg har tidligere nævnt, at der pludselig dukker
flere artikler op om, at befolkningen i EU er modstandere af at optage Tyrkiet i EU. Pludselig
fylder dækningen af forhandlinger om Tyrkiets optagelse i EU meget i aviserne, hvor det i
1999 nærmest ikke blev nævnt. Det kan skyldes journalisternes manglende fornemmelse for
den folkelige stemning, idet de kun har hørt, hvad politikerne mener.

35

Dog med vigende opbakning

92

Langt de fleste artikler, der handler om Tyrkiets optagelse i EU bygger på refererende
journalistik. Det som jeg har kaldt politiker-historier er hovedsagligt referater af, hvad
politikerne beslutter og siger på, før eller efter møder, hvor Tyrkiets stilling i forhold til EU
tages op. Kilderne giver med andre ord sig selv. Der er ikke så meget udredende journalistik
(Kramhøft 2000; p. 112). Aviserne giver i stort omfang referater af, hvad der sker, og hvad
der bliver besluttet, men i knap så høj grad udlægninger, forklaringer og perspektiveringer.
Det sker dog i analyser og kommentarer i aviserne. Lige som debatindlæg er med til at give
forskellige perspektiver på optagelsen36.
I sammenligning hermed er kun 6,5 % af kilderne borgere (se figur 17). Det er altså i høj
grad et område, hvor der ikke lægges vægt på identifikation. Læserne får kun i meget ringe
grad mulighed for at identificere sig med noget i forhold til problemstillingen. Det der i høj
grad mangler, er den identifikationsskabende perspektivering, der eksempelvis lettere
fremkommer ved interview med almindelige borgere. Størstedelen af borger-kilderne (66 %)
er tyrkere (se figur 17).
Langt de fleste artikler, hvor almindelige borgere bliver inddraget i artiklerne, handler altså
om forhold i Tyrkiet som for eksempel Martin Selsøe Sørensens artikel fra Tyrkiet (Sørensen
2002, citeret side 69?) eller Ellegaard og Hundevadt (Hundevadt 2004, citeret side 79). Det
er altså artikler, som beskriver forhold indefra på skalaen mellem:
Indefra

Udefra

Journalisterne bruger ofte tyrkiske borgere til at anskueliggøre det tyrkiske samfund og høre,
hvordan stemningen i Tyrkiet er til Tyrkiets optagelse i EU.
De refererende artikler (f.eks. Information 2005a, citeret s. 83, Kongstad 2005, citeret side
78) ser på problemstillingen udefra – med politikernes briller og med problemstillinger i det
nuværende EU for øje.
Langt størstedelen af politiker-kilderne er danske (knap halvdelen). Det gælder eksempelvis
her:
”Vi har brug for at diskutere med os selv, hvor stort EU kan blive. Tyrkiet er på
den ene side en meget stor mundfuld. På den anden side har vi en interesse i
at holde Tyrkiet på en vestvendt og europæisk kurs. Men jeg vil gerne
understrege, at det ikke er sikkert, at forhandlingerne munder ud i fuldt
36

Debatindlæg er dog ikke med i denne analyse, da det er de journalistiske valg og produktion, jeg er
interesseret i.
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medlemskab,” sagde statsministeren, der dermed understregede sin pointe fra
Venstres nylige sommertræf om, at tyrkerne ikke nødvendigvis kan få et fuldt
(Information 2005b)

medlemskab.

Synspunktet er her EU’s. Det drejer sig om EU’s fordele og ulemper, og måske i sidste ende
danskernes. Fordelene drejer sig om en udefineret interesse i at holde Tyrkiet på en
vestvendt og europæisk kurs. Udtalelsen læner sig op ad den sikkerhedsdiskurs, som jeg
introducerede med artikeluddraget med Nyrup. Fogh Rasmussen trækker ligesom sin
forgænger på en præsupposition om, om at det vil være til verdenssikkerhedens fordel at
holde Tyrkiet på en vestvendt og europæisk kurs. Ulemperne drejer sig om Tyrkiet som en
stor mundfuld, hvilket både hentyder til Tyrkiets størrelse og forskellighed fra EU. Artiklen
falder altså ganske typisk indenfor firefeltet:
Direkte behandling
af religion/kultur

Udefra

Indefra

Indirekte behandling
af religion/kultur
Statsministeren hentyder næsten uudtalt til kulturelle og religiøse forskelle uden at sætte
fingeren på, hvad han mener. Ved at lægge vægt på, at det vil være en fordel at holde
Tyrkiet på en vestvendt kurs, må der jo være en anden kurs, som Tyrkiet også nemt vil
kunne finde sig til rette i. Sådanne antydninger spiller på og opbygger folks fordomme,
hvorimod indefra-artiklerne viser hvordan verden hænger sammen. Der er selvfølgelig
stadigvæk stor mulighed for at præge med sine egen holdning til spørgsmålet, og
journalisternes opfattelse af forholdene vil altid være forskellige og sætte sine forskellige
præg på artiklerne.
Artiklen viser ligeledes den europæiske magt: Vi har brug for at diskutere med os selv …
Det er altså ikke et spørgsmål, Tyrkiet skal blandes ind i. Og som skrevet ovenfor er det jo et
vestligt synspunkt, nemlig EU’s.
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Europæisk magt
(Tyrkisk magtesløshed)

Tyrkiets
synspunkt

EU’s
synspunkt

Tyrkiets magt
Disse problemer og spørgsmål gælder også i mange af artiklerne med politikere fra andre
europæiske lande. Næst efter danske politikere er det mest andre europæiske politikere, der
bliver hørt, især fra Frankrig, Tyskland og Storbritannien (17 % af alle undersøgelsens
politiker-kilder kommer fra et andet EU-land end Danmark).
Efter politikere er det medier/journalister/nyhedsbureauer, der bliver citeret mest i
undersøgelsens artikler (men andelen når ikke politiker-kategorien til sokkeholderne). Det
forholdsvist store antal skyldes dels, at jeg har kodet nyhedsbureauer som Ritzau og
Reuters, men det er værd at lægge mærke til, at en stor del af disse kilder er tyrkiske. De
bliver ofte brugt som en slags eksperter, der ved, hvad der rører sig og/eller hvordan den
tyrkiske folkestemning eller kultur bevæger sig, som i følgende eksempel:
Atatürk er blevet symbolet på den tyrkiske republik, men chefredaktøren for
Tyrkiets engelsksprogede avis Turkish Daily News, Yusuf Kanli, så hellere, at
man fokuserede på Atatürks teorier og visioner. Han frygter, at det tyrkiske folk
kan henvise til ham som landsfader, men faktisk ikke ved eller interesserer sig
for de tanker, der lå bag Atatürks dannelse af Tyrkiet. Tanker som, han mener,
er meget aktuelle i det moderne Tyrkiets reformproces.
(Rasmussen 2004)
Artiklen er en forunderlig blanding af mine kategorier i firefelterne. Den beskriver på én gang
emnet indefra og udefra. Det fremgår af bylinen, at journalisten er udsendt af Information.
Hun er taget til Tyrkiet for at lodde stemningen og rapportere hjem om, hvordan
forholdene/kulturen i Tyrkiet er. Her snakker hun med forskellige tyrkere og observerer også,
hvordan Tyrkiets grundlægger, Atatürk, hænger som et trofæ på arbejdspladser og andre
steder, og bruger det til at beskrive tyrkernes forhold til Atatürk, og hvordan det hænger
sammen med reformer og medlemskab af EU. På den måde giver artiklen et billede af,
hvordan Tyrkiet ser ud indefra. Men journalisten har kun talt med intellektuelle: en vestlig
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diplomat, chefredaktøren nævnt i citatet og en politiker. Denne brug af kilder er ikke mere
repræsentativ end den generelle kildebrug i undersøgelsen, og kilderne beskriver
problemstillingen med Atatürk som landsfader fra den højtuddannede elites synspunkt.
Emnet bygger ikke på identifikation, men på væsentlighed, aktualitet og konflikt. Kilderne
beskriver en frygtet udvikling i landet og sætter på den måde sig selv udenfor emnet – og
beskriver på den måde emnet udefra. Denne fremstilling er atypisk i forhold til den normale
repræsentation af Tyrkiet i de danske aviser. Her bliver tyrkerne taget alvorligt og brugt som
eksperter i modsætning til den ofte forekommende fremstilling af tyrkerne som galhovedet
og uovervejede. Man kan altså sige, at dette er endnu et alternativ til de typiske
fremstillingsformer, jeg har analyseret mig frem til indtil videre:
1. Politiker-artikel med EU’s synspunkt og ofte med en fremstilling af Tyrkiet som et
barn
2. Reportage fra Tyrkiet, hvor problemstillingerne omkring Tyrkiets optagelse i EU bliver
anskueliggjort og synspunktet mere ligger hos Tyrkiet.
Den tredje, som jeg mener den ovenfor citerede artikel er et (sjældent) eksempel på, ser
sagen fra en anden synsvinkel:
3. Analytisk artikel fra Tyrkiets synspunkt, hvor tyrkiske intellektuelle udtaler sig sagligt
– og bliver taget alvorligt – om problemstillingerne omkring Tyrkiet og landets
optagelse i EU.
Journalisten fremstiller altså sagen fra Tyrkiets synspunkt, men alligevel ikke indefra. I og
med at hun lader kilderne udtale sig om, hvilke alternativer Tyrkiet har, fremstår Tyrkiet også
som aktiv og på den måde ikke så magtesløse, som i langt størstedelen af de andre artikler.
Tyrkiet fremstår som aktiv, handlende og med mulighed for at påvirke landets egen fremtid.
Langt de fleste kilder har en nationalitet tilknyttet sig. Det gælder dog knap så ofte
embedsmænd. De bliver ofte citeret uden navn og uden nationalitet, som i et andet uddrag
fra den ovenfor citerede artikel:
De reformer, som det moderne Tyrkiet gennemgår disse år, blandt andet for at
tilfredsstille krav fra EU, er i Atatürks ånd. Som en vestlig diplomat i Ankara
udtrykket det: ”Indlemmelsen i EU er jo faktisk opfyldelsen af Atatürks drøm.”
(Ibid.)
På den måde fremstår embedsmænd ofte som navnløse, kønsløse, nationalløse individer,
der udtaler sig som ekspert i et givet emne. Det, at nationen er ophævet, betyder dog ikke,
at embedsmanden m/k har et neutralt udgangspunkt. For det meste er embedsmændene
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vestlige, som i tilfældet ovenfor. Men det er dog interessant at observere, at den nationalitet
som ved langt de fleste kilder er så vigtig her bliver ophævet. Det betyder ikke noget, om
embedsmanden i EU er dansk, tysk eller portugisisk. Hun er bare en, der kender systemet
indefra. Til gengæld er identifikationen heller ikke stor – nærmest ikke eksisterende.

6.7 Trigger - artikeludløseren
I det følgende afsnit vil jeg koncentrere mig om det, der har udløst artiklerne. Det er altså,
hvad der får journalisten til at skrive den specifikke artikel og avisen til at bringe den.
Kramhøft optegner to former for idéudvikling (2000; p. 78-79):
1. Begivenhedsstyrede historier
2. Idé-styrede historier
Begivenhed defineres som enhver form for hændelse, der sker eller annonceres i det
offentlige rum, og som har en karakter, der implicerer, berører eller påvirker
samfundsinteresser og menneskers situation (Ibid. p. 78).
Set ud fra den definition udgør selve emnet for denne afhandlings artikler, forhandlinger om
Tyrkiets optagelse i EU, en række begivenheder, der ansporer flere hundrede artikler. Dette
afsnit handler om, hvad det er for begivenheder, der udløser artikler i undersøgelsens
aviser.
Trigger

Total

Antal

Procent

EU

156

40,8

Pressen

69

18

Tyrkiet

57

14,9

Dansk politiker

38

9,9

Andre

38

10

Anden politiker

14

3,6

Andet

11

2,8

383

100

Figur 18: Trigger til artiklen. Langt de fleste artikler er udløst af en hændelse i EU.

EU er i langt de fleste tilfælde trigger til artiklerne. Under hver kategori, har jeg kodet en
række underkategorier (se kodeskema). Det er specielt EU-politikeres udtalelser eller
reaktioner på andre lande i EU’s gøren eller laden, et møde i EU eller en beslutning eller et
nyt tiltag, der får artiklerne frem på siderne. Også EU-rapporter og EU-politikeres reaktioner
på udspil fra Tyrkiet er trigger for en del artikler. Det understreger den eurocentriske
synsvinkel på sagen. Det er altså helt fra begyndelsen, at synspunktet er EU’s.
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Der er langt til næste kategori af triggere. Pressen er således selv udløser af 18 % af
historierne. I halvdelen af disse har pressen selvstændigt taget et emne op. Og i 14 % har
aviserne lavet en meningsmåling eller en anden form for survey. Det vil sige, at pressen selv
har styret begivenhederne, i stedet for blot at referere en begivenhed37. Men i 12 % (surveys
og selvstændige artikler) af alle undersøgelsens artikler er pressen altså fra begyndelsen
initiativtager til emnet. Størstedelen af disse artikler er baggrundsartikler. Det gælder
eksempelvis i denne artikel:
Kurs Europa: Hvor islamisk er Tyrkiet?
Den tyrkiske regering kalder sig konservativt demokratisk, men mistænkes af
den verdslige elite for at have en skjult, religiøs dagsorden under facaden af
demokratiske reformer – virkeligheden synes at ligge et sted midt imellem.
(Ellegaard & Hundevadt 2004)
Her tager Lasse Ellegaard og Kim Hundevadt fat på Islam, som ellers er et af de emner, der
generelt bliver beskrevet indirekte. Selve rubrikken og resuméet, som er citeret ovenfor,
viser, at artiklen er skrevet efter eget påfund. Ellegaard og Hundevadt har villet dykke ned i
det tyrkiske samfund og finde ud af, hvor dybt Islam stikker. At dømme ud fra det citerede er
det altså journalisternes selvstændige initiativ, som skal perspektivere den ofte indirekte
beskrivelse af Tyrkiet som muslimsk. Generelt er pressens selvstændigt initierede historier
mere originale – bare det, at de ikke handler om en EU-beslutning, en udtalelse fra en EUpolitiker eller lignende, lover en vis afvigelse fra normen (eksempelvis Ellegaard 2004c,
Raahauge 2002, Nielsen 2004, Nyeng 2000).
I de resterende 6 % af artiklerne, som pressen selv er initiativtager til, er artiklen en
opfølgning på egen eller andre mediers dækning af et emne.
Når triggeren er Tyrkiet (i 14,9 % af tilfældene, se figur 18), har det, der udløser artikler, i 74
% af tilfældene været en tyrkisk politikers reaktion på et udspil fra EU. De beskriver oftest et
vredesudbud, som vist i analysen side 74.

6.8 Den typiske artikel
Sammenligner man diskurs og fortolkningsramme med artiklernes genre, står det frem, at
den typiske artikel i undersøgelsen er en nyhedsartikel med en konfliktramme og en in- og
eksklusionsdiskurs. 52 % af undersøgelsens artikler er nyhedsartikler, og 53,1 % af
37

Blot fordi triggeren er en begivenhed, kan pressens dækning dog godt være udredende, analyserende, ja,
selvstændig
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nyhedsartiklerne er rammet ind med konflikt, og 51,5 % af nyhedsartiklerne har en in- og
eksklusionsdiskurs. De mere sjældne genrer, når det kommer til afhandlingens emne,
reportage/features eller portræt/cases (i alt 6 % af artiklerne) har sjældent en in- og
eksklusionsdiskurs. Baggrundsartiklerne, som fylder 20 % af artiklerne, har ofte en
udviklingsdiskurs (i 31,6 % af baggrundsartiklerne), og også noterne bruger oftest en
udviklingsdiskurs (i 41,2 % af tilfældene).
Når man kigger på fordelingen af diskurser på år, viser det sig, at spredningen i diskurserne
er afhængig af, hvor mange artikler der bliver skrevet de pågældende år. De år der er få
artikler som 1997 (9 artikler) og 1998 (8 artikler) fylder in- og eksklusionsdiskursen
henholdsvis 100 % og 87,9 %. I 2002 og 2004 med henholdsvis 50 artikler og 182 artikler er
diskurserne fordelt forholdsvist gennemsnitligt. I 2005 med 84 artikler svinger diskurserne
dog ud igen. In- og eksklusionsdiskursen findes dette år kun i 28,6 % af artiklerne mod
gennemsnitligt 41,2 %. Til gengæld ligger magtdiskursen i 2005 på 34,5 % i forhold til
gennemsnitlig 20,7 %. I 2005 er beslutningen taget om, at optagelsesforhandlingerne
mellem Tyrkiet og EU skal gå i gang, spørgsmålet er bare hvornår. Det er altså ikke så
meget et spørgsmål om in- eller eksklusion, men mere et spørgsmål om at blive enige om
betingelserne for, at forhandlingerne kan gå i gang, hvor flere lande lader musklerne spille.
Tyrkiet bliver i 2005 ofte nævnt i sammenhæng med afstemningerne i Frankrig og Holland
om den nye forfatningstraktat i EU. Det hænger dog ikke sammen med
fortolkningsrammernes fordeling på de forskellige år, hvor der ikke er nogen nævneværdige
udsving.
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Kapitel 7: Konklusion & perspektivering
I dette speciale har jeg undersøgt, hvordan Tyrkiet bliver repræsenteret i danske aviser. Det
har jeg gjort ved at kombinere en kvantitativ analyse af 383 artikler fra Jyllands-Posten, B.T.
og Information fra årene 1997-2005 med en af Fairclough samt medieteori inspireret
diskursanalyse. Således er afhandlingen delt op i tre niveauer: de sociokulturelle praksisser,
den diskursive orden og tekst, hvoraf tekstanalysen udgør tyngdepunktet i specialet.
Tekstanalysen er bygget op efter kodeskemaets skelet. I denne konklusion vil jeg for at
besvare problemformuleringens spørgsmål sammenstille de diskursive niveauer i specialet,
ligesom jeg vil samle op på de røde tråde, der løber igennem de forskellige analyseafsnit. I
afsnittet vil jeg samle op på, hvordan man som journalist kan fremstille en alternativ eller
mere nuanceret repræsentation af Tyrkiet i de danske aviser. Ligeledes vil jeg komme ind
på, hvordan perspektiverne i denne undersøgelse kan bruges i andre undersøgelser.

7.1 Diskursturbulens
Som beskrevet i teoriafsnittet eksisterer der ifølge Fairclough en diskursformation, som
opstår i samspillet mellem de sociokulturelle praksisser, den diskursive praksis og tekst.
Analysen tegner følgende billede af den diskursformation, som aviserne skaber, når de
skriver om Tyrkiets eventuelle optagelse i EU:

Diskursen om
at Tyrkiet er
tilbagestående

Diskursen om
at Tyrkiet er
moderne

Sikkerhedsdiskurs

Figur 19: Overordnet opererer aviserne i og med tre diskurser: diskursen om at Tyrkiet er tilbagestående,
sikkerhedsdiskursen og diskursen om at Tyrkiet er moderne.

Ifølge Fairclough kæmper diskurserne om at blive den dominerende, og efter afhandlingens
analyse kan jeg konkludere, at diskursen om at Tyrkiet er tilbagestående har vundet.
Diskursen om at Tyrkiet er moderne, står derimod som den store taber ved kun enkelte
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gange at nå igennem med et lille pip. Sikkerhedsdiskursen er også ofte forekommende, og
den læner sig op ad begge de to andre diskurser. I det følgende vil jeg tegne et billede af,
hvad jeg igennem analysen har fundet frem til karakteriserer de tre diskurser.

7.1.1 Orientalisme
Diskursen om at Tyrkiet er tilbagestående hedder med mere akademisk ordbrug
orientalismediskursen. Den er i høj grad orientalistisk, idet den hviler på den præsupposition
at Tyrkiet er tilbagestående i forhold til EU. I denne diskurs ligger altså antagelsen om, at
der er en modsætning mellem Tyrkiet og EU/Vesten, som illustreret i følgende
modsætningspar:
EU

Tyrkiet

Det kommer til udtryk i udgangspunktet for artiklerne, triggeren. Mange af artiklerne handler
om møder, beslutninger eller forhandlinger i EU. Ligeledes hænger det sammen med
artiklernes emne, som i et stort antal af artiklerne er EU’s krav til Tyrkiet. Det hænger
sammen med den diskursive praksis på den måde, at dækningen af emnet er
begivenhedsstyret. Ydermere dækker aviserne det i de fleste tilfælde refererende uden
selvstændig research og videreudvikling. Modstillingen mellem EU og Tyrkiet bunder
desuden i de sociokulturelle faktorer. Et af nyhedskriterierne, identifikation, er svær at
opstøve i emnet om forholdet mellem EU og Tyrkiet. Det skyldes, at aviserne er skabt og
skabere af nationalitet, idet de italesætter og agerer ud fra det nationale fællesskab, altså et
fællesskab mellem mennesker, som ikke har kontakt med hinanden i tid og/eller rum. I
denne konstruktion er EU svær at passe ind, fordi aviserne har svært ved at arbejde ud over
det forestillede nationale fællesskab og at opbygge et fællesskab med andre lande igennem
EU, som Danmark normalt ser sig selv i forhold til. I forhold til dette bliver det til gengæld let
at placere Tyrkiet, fordi landet bliver til en faktor aviserne kan spejle Danmark og
nationalitetsfølelsen i. Den manglende identifikation i artiklerne kommer til udtryk i artiklerne
som brug af upersonlig transitivitet. Med upersonlig transitivitet bliver det svært for læseren
at se, hvem der står bag en given handling eller udtalelse. Som sagt kommer de
sociokulturelle faktorer til udtryk i teksterne ved, at Tyrkiet bliver set som Danmarks og EU’s
modsætning. Det kan man eksempelvis gense i artiklerne i kondenserede symboler som
den europæiske familie (B.T. 2004) og det store muslimske land (Kongstad 2005). Den
sidste frase er jo nærmest præcist det modsatte af Danmark. I og med at der er så stor
fokus på forskelle, opstår der et spændingsfelt mellem forskelle og ligheder, hvor fokus i
orientalismediskursen ligger på forskelle.
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Konflikt er endnu et af de nyhedskriterier, som præger den diskursive praksis. En historie
bliver mere interessant at bringe i avisen, og formentlig at læse, hvis der er en konflikt. Det
gælder især EU-stoffet. Idet de fleste af artiklerne refererer møder, beslutninger og andre
tiltag i EU, som godt kan være svære at formidle på en spændende facon, kan en konflikt
mellem én eller flere parter gøre artiklen mere spændende.
Idet artiklerne langt oftest tager udgangspunkt i og handler om en beslutning eller et møde i
EU, og idet EU er den agent, som de danske aviser mest kan skabe identifikation med, er
synspunktet i orientalismediskursen EU’s, hvorimod få artikler reflekterer Tyrkiets
synspunkter. Når de gør, bliver Tyrkiet fremstillet magtesløs overfor et magtfuldt EU. Det
resulterer i, at Tyrkiet fremsætter rødglødende vredesudbrud, der bliver italesat som
irrationelle og temperamentsfulde udbrud, eksempelvis med metaforen et plaster på såret
(Brun 1999), der bliver brugt, da Tyrkiet boykotter en EU-konference. I den konkrete artikel
bliver Tyrkiet italesat som et lille barn. Mange andre artikler bruger knap så tydelige
metaforer, men italesætter alligevel Tyrkiet som irrationelt og temperamentsfuldt. Et stort
antal af artikler med 0-1 kilder er med til at fremhæve tendensen til, at artiklerne bliver
ensidige. Når kun én kilde siger noget, er det som regel en EU-kilde. Alle disse træk fører
frem til D’Haenens in- og eksklusionsdiskurs, og i en række modsætningspar, hvor EU er
inkluderet og Tyrkiet er ekskluderet:
EU
Magt
Ansvar
Rationel

Tyrkiet
Magtesløshed
Ansvarsløshed
Irrationel

I orientalismediskursen bliver kulturelle og religiøse forskelle mellem EU/Danmark og Tyrkiet
sjældent behandlet direkte. Derimod bliver forskellene igen og igen italesat ved hjælp af et
indskud, som ikke har meget at gøre med selve emnet i den konkrete artikel. Det gælder
eksempelvis det ovenstående kondenserede symbol: det store muslimske land (Kongstad
2005). Selv om artiklen ikke handler om religion eller Tyrkiets størrelse, viser frasen, at det
har betydning, at Tyrkiet er stort og muslimsk og dermed anderledes end os. Det virker
måske selvfølgeligt, hvilket er en pointe i sig selv, for landet er jo også demokratisk og
sekulært. På grund af de sociokulturelle faktorer og den diskursive praksis aviserne skaber
og arbejder under bliver det en selvfølge, at det er vigtigere, at Tyrkiet er forskellig fra os.
Frasen bliver et kondenseret symbol på hele orientalismediskursen og de artikler, der
fremhæver de konservative muslimske kræfter, der eksempelvis vil formindske kvinders
frihed.
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7.1.2 Det moderne Tyrkiet
Diskursen om at Tyrkiet er moderne bygger på de samme præsuppositioner som i
orientalismediskursen/diskursen om at Tyrkiet er tilbagestående. I stort set alle artikler er der
en forhåndsantagelse om, at Tyrkiet er forskelligt og for det meste tilbagestående i forhold til
Danmark/EU, hvilket viser, at orientalismediskursen er den dominerende diskurs i aviserne. I
diskursen om, at Tyrkiet er moderne, er der således ofte en skribent, der skriver sig op imod
den gældende diskurs. Artiklerne i diskursen om det rent moderne Tyrkiet lægger vægt på
lighederne mellem Tyrkiet og resten af Europa. Repræsentationen af Tyrkiet i denne diskurs
fremstiller altså landet som værende moderne og europæisk. Der er meget få artikler der
bruger denne diskurs.

7.1.3 Sikkerhedsdiskursen
Sikkerhedsdiskursen bygger på mange af de træk, der er i de to andre diskurser. Den
repræsenterer grundlæggende Tyrkiet på samme måde som i orientalismediskursen, men
den føjer et ’men’ til denne repræsentation: men Tyrkiet kan udvikle sig gunstigt for Vesten,
hvis EU optager Tyrkiet. Hvis EU ikke lader Tyrkiet nærme sig EU, vil landet derimod vende
sig mod Øst, hvilket vil være en farlig og usikker vej både for EU, Tyrkiet og verden. Ifølge
sikkerhedsdiskursen er Vesten/EU sikkerhed, mens Orienten er usikkerhed.

7.1.4 Alternativ repræsentation
For at gøre repræsentationen af Tyrkiet mindre stereotyp, er det nødvendigt at udvikle en
journalistisk praksis, hvor Tyrkiet ikke bliver repræsenteret i modsætning til EU. På den
måde bliver negationen af EU (irrationel, uansvarlig og magtesløs) ophævet som en
automatisk repræsentation og hele repræsentationen mindre stereotyp. Det kan opnås ved
at beskrive Tyrkiet indefra og at beskrive kulturelle forskelle direkte. Som skrevet ovenfor
består de fleste artikler af refererende journalistik, hvor kulturelle forskelle bliver nævnt i
bisætninger bærende med sig præsuppositionen om Tyrkiets forskellighed og dermed
diskursen om at Tyrkiet er tilbagestående. For at opnå en anden repræsentation, er det
derfor nødvendigt, at journalisterne flytter beskrivelserne fra de indirekte benævnelser til den
direkte behandling af emnet, og at beskrive Tyrkiet mere indefra – og dermed fra Tyrkiets
synspunkt – i stedet for at repræsentationen af Tyrkiet blot bygger på beskrivelser udefra.
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Direkte behandling
af religion/kultur

Udefra
EU’s
synspunkt

Indefra
Tyrkiets
synspunkt

Indirekte behandling
af religion/kultur
Hvis artiklerne bevæger sig fra det udefra beskrivende med EU’s synspunkt og hvis de
direkte behandler kulturelle forskelle, vil eventuelle præsuppositioner blive udfordret.
Umiddelbart er det nemmest at beskrive Tyrkiet indefra i beskrivende reportager, men i de
mindre beskrivende artikler betyder det, at journalisten i højere grad skal bruge Tyrkiske
kilder, som får lov til at argumentere sagligt og fremsætte synspunkter nuanceret.
Synspunktet er på den måde tyrkisk og repræsentationen bliver en helt anden. Tyrkiet bliver
ikke modstillet EU/Danmark/Vesten, men fremstår som ansvarsfuld og rationel på egne
præmisser.
Selvom den dominerende diskurs er, at Tyrkiet er tilbagestående, findes der også
eksempler på, at repræsentationen af Tyrkiet bygger på den ovenfor gennemgåede
fremgangsmåde. I det følgende vil jeg eksemplificere med nogle artikler, som skal belyse
mulighederne for at skabe en alternativ repræsentation.
Den 31. august 2004 bragte Information tre artikler, to nyhedsartikler (Rasmussen, Anders
Haahr 2004a+b, se bilag 17) og en reportage (Nielsen 2004, se bilag 17), med fokus på
Tyrkiets forhold til EU. I alle tre artikler, er der alternative fokuspunkter og interviews med
tyrkere, som fremstår som velovervejede og fornuftige. Begge nyhedsartiklerne bygger på
en undersøgelse, hvilket er meget traditionelt indenfor nyhedsgenren, da undersøgelsen
fortæller om en nyopdagelse. Det mere sjældne træk ved denne undersøgelse er, at den er
tyrkisk. Forskerne bag undersøgelsen forklarer om resultaterne og fremstår på den måde
som rationelle, hvilket ophæver den traditionelle repræsentation af tyrkerne. I reportagen er
journalisten gået på gaden i Tyrkiet for at snakke med kurdere, om hvad de mener om
optagelsen i EU. Artiklen beskriver altså Tyrkiet indefra og beskriver de kulturelle forskelle
direkte. Det er her værd at pointere, at artiklen beskriver problemerne i Tyrkiet og de
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forskelle der er mellem Tyrkiet og landene i EU, men ved at gøre det fra Tyrkiets synspunkt
bliver repræsentationen af Tyrkiet alligevel anderledes end den normale.
Den 12. december 2004 bringer Jyllands-Posten en baggrundsartikel om kvindernes forhold
i Tyrkiet (Hundevadt 2004, se bilag 19). Igen er det en artikel som tager direkte fat på de
problemer der eksisterer i det Tyrkiske samfund og som udgør kulturelle forskelle til EU’s
medlemslande. Og igen bliver emnet set med tyrkiske øjne med interviews med tyrkiske
kvinder, som får lov til at argumentere og bliver taget alvorligt.
I disse artikler kan man ofte se, hvordan identifikation godt kan opstå på tværs af grænser.
En beskrivelse af et menneske kan virke identifikationsskabende, selv om personen bor
flere 1000 kilometer væk.
I genren analyse/kommentar kan jeg fremhæve Lasse Ellegaards kommentar (Ellegaard
2004a, se bilag 20), som er blevet analyseret i specialets hovedafsnit (se side 85-88). Som
det fremgår af analysen tager han udgangspunkt i Tyrkiet og behandler problemerne direkte
i stedet for at bygge på præsuppositioner.
Disse artikeleksempler viser, hvordan aviserne godt kan fremstille Tyrkiet nuanceret
samtidig med at de behandler de problemer, der rent faktisk er i Tyrkiet. Det er selvfølgelig
vigtigt, at journalisterne, for at undgå en stereotyp beskrivelse, ikke går på kompromis med
at oplyse læserne om de problemer der eksisterer i landet.

7.1.5 Resultaternes brugbarhed
Selv om jeg i dette speciale har koncentreret mig om repræsentationen af Tyrkiet, kan
resultatet godt bruges i afdækningen af repræsentationen af andre lande i andre
undersøgelser, ligesom journalister kan bruge resultaterne til at reflektere over deres
repræsentation af etniske minoriteter i Danmark.
Det ovenfor skitserede firefelt kan bruges til at undersøge, hvordan journalister
repræsenterer andre, for det vil altid have betydning på repræsentationen, hvilket synspunkt
sagen bliver fremstillet fra, og om journalisten antyder kulturelle forskelle i
præsuppositionelle bisætninger eller behandler disse direkte:
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Direkte behandling
af religion/kultur

Udefra
Hvilket
synspunkt?

Indefra
Hvilket
synspunkt?

Indirekte behandling
af religion/kultur
På den måde kan journalister og forskere bruge firefeltet til at skitsere, hvordan
repræsentationen af andre placerer sig i forhold til firefeltet. Det kan kaste lys på
repræsentationens træk. Men det kræver en dybere analyse at se om repræsentationen er
stereotyp. Ligeledes er det givende, at se hvilke modpoler der optræder i teksten, som i
dette emnes tilfælde, hvor Tyrkiet bliver stillet overfor EU:
EU
Magt
Ansvar
Rationel

Tyrkiet
Magtesløshed
Ansvarsløshed
Irrationel

Formentlig forekommer der ofte en modstilling mellem etniske minoriteter og danskere i
tekster om etniske minoriteter. Det ville være givende at undersøge, hvilke træk der bliver
fremstillet som værende typiske for disse grupper, for selve sondringen mellem etniske
minoriteter og danskere er med til at skabe opfattelsen af danskhed og andethed.

7.2 Andre pointer
Analysen har vist, at aviserne først meget sent begyndte at skrive om Tyrkiets tilnærmelser
til EU, hvilket har at gøre med, at EU er svært tilgængeligt stof for de danske aviser.
Aviserne er afhængige af en identitet, som bliver skabt af nationen, og som er svær at
genfinde i EU-stoffet.
Bortset fra B.T. er avisernes repræsentation meget ens. Det er karakteristisk, at konflikt
mest rammer artiklerne ind, og at der bliver skabt en modsætning mellem EU/Danmark og
Tyrkiet ved hjælp af in- og eksklusionsdiskursen. Udover det er der mindre forskelle på de
forskellige avisers repræsentation af Tyrkiet. Den største er, at B.T. kun skriver meget lidt
om emnet.
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Analysen viser, at emnet Islam først dukker op i artiklerne i 2002, hvilket højst sandsynligt
hænger sammen med den rolle Islam indtager efter angrebet på World Trade Center i 2001.
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