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Indledning
The basis for self‐government is an informed citizenry, and as the Fourth Estate is the institution
with primary responsibility for making an informed citizenry possible, the existential crisis for
news media is, in fact, an existential crisis for self‐government.
Robert W. McChesney & Victor Pickard (2011: ix)

Det amerikanske mediesystem er præget af et grundlæggende paradoks: På den ene side repræsenterer
det det mest omfattende, udbuds‐ og indholdsrige mediebillede i verden med et sandt bombardement af
indhold på alle tænkelige platforme og kanaler. Der synes umiddelbart at være noget for enhver smag, og
der er dybest set frit valg på alle hylder i det enorme ”mediesupermarked”.
På den anden side er størstedelen af dette mediemekka i praksis kontrolleret af et ganske lille antal enorme
medievirksomheder, der ejer og driver størstedelen af både aviser, tv‐kanaler, radiostationer, filmselskaber,
forlag og mange af de mest besøgte nyhedshjemmesider på internettet. Den seneste udvikling er, at disse
selskaber nu også er begyndt at fusionere med internet‐, kabel‐ og teleudbydere, hvorved hidtil uset store
mediekonglomerater ser dagens lys, som i praksis besidder en enorm medie‐ og samfundsmæssig magt.
Fælles for disse selskaber er, at de alle opererer ud fra samme grundlæggende kommercielle logik:
Medierne er først og fremmest forretninger, der er til for at tjene penge til ejerne – og ikke demokratiske
institutioner, der er sat i verden for at servicere en demokratisk offentlighed. I praksis har dette en række
konsekvenser for, hvilken rolle mainstreammedierne spiller i det amerikanske samfund.
At amerikanske medier er overfladiske og ideologisk ensporede, lyder nærmest som en kliché i en dansk
kontekst, men i USA opleves det af mange som den hårde, ubarmhjertige virkelighed. Simplificering,
polarisering, infotainment og sensationalisme er i vidt omfang definerende for mainstreammediernes
nyhedsformidling, og den offentlige debat i medierne er groft sagt reduceret til, at såkaldte ”pundits” fra
hhv. Demokraternes og Republikanernes lejr står i hvert deres hjørne og kaster mudder efter hinanden.
I Danmark taler man populært om ”amerikanske tilstande”, når den demokratiske proces invaderes af
mediernes forsimplende logik. I USA er diskussionen af mediernes demokratiske rolle stort set fraværende i
den brede offentlige debat. Det overhovedet at stille spørgsmålstegn ved den strukturelle, politiske
indretning af mediesystemet er nærmest et nationalt tabu, hvilket tilsyneladende hænger sammen med
den bagvedliggende neoliberale politiske doktrin, som gennemsyrer det amerikanske samfund, og som i sit
udgangspunkt er skeptisk over for enhver form for markedsintervention. ”Historien er afsluttet”, som det
berømt er blevet proklameret, og der er ikke mere at tale om i forhold til, hvordan samfundet overordnet
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skal indrettes. Derfor har amerikanerne fået det mediesystem, de fortjener, synes logikken at lyde: ”Vi giver
bare folk, hvad de vil have”, siger medierne selv.
Parallelt med denne udvikling er der over de senere år imidlertid opstået en lang række organisationer,
aktivister og initiativer, der direkte anfægter dette system, og som ønsker at gøre medierne mere
demokratiske. Ethvert samfund avler sin egen type af modstand, som Manuel Castells (2010: 72) pointerer,
og således kan disse initiativer ses som en reaktion mod den overordnede ”anti‐demokratiske” udvikling,
som mediesystemet generelt synes at have undergået. Under overfladen på det glatpolerede amerikanske
samfund bobler det således frem med mediekritiske, demokratiorienterede aktiviteter, der forsøger at
ændre det forfejlede mediesystem – hvad enten det er ved etablering af alternative nyhedsmedier,
medieovervågningsinstitutioner og analyseinstitutter eller ved brug af alternative aktivismeformer og
organisering af deciderede mediereformorganisationer.
Det er denne strømning af demokratiorienterede medieaktivister, som dette speciale beskæftiger sig med.

Problemformulering
Vi vil i dette speciale konceptualisere den aktuelle strømning af demokratiorienterede medieaktivister i USA
som en social bevægelse, dvs. betragte den som et sammenhængende fænomen med en gennemgående
aktivistisk logik og et fælles politisk projekt. Vi vil således benævne fænomenet
”mediedemokratiseringsbevægelsen” (MDB).
Bevægelsen repræsenterer på mange måder et nybrud i forhold til andre og tidligere sociale bevægelser,
og vi er derfor grundlæggende interesserede i at undersøge, hvordan dens specielle identitet, fokus,
politiske rationale og aktivismeformer kan forstås i relation til den bredere samfunds‐ og mediemæssige
udvikling, som den både er opstået i og som reaktion mod. Dertil kommer, at bevægelsen som sagt hævder
at ville demokratisere det amerikanske mediesystem, hvorfor vi også finder det relevant at diskutere dette
projekts praktiske gennemførlighed og reelle demokratiseringspotentiale med udgangspunkt i et teoretisk
ideal om deliberativt demokrati. Vores problemformulering lyder derfor således:
Hvilken slags social bevægelse er den amerikanske mediedemokratiseringsbevægelse, og hvorfor
opstår den netop i det amerikanske mediesystem på dette historiske tidspunkt?
Hvad er bevægelsens grundlæggende politiske projekt, og hvilke praktiske, strategiske og principielle
udfordringer står den overfor i forhold til at påvirke mediesystemet i en demokratisk retning?
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Uddybning og afgrænsning
Specialets fokus er først om fremmest på selve mediedemokratiseringsbevægelsen som socialt fænomen,
og dermed kun indirekte på den samfundsmæssige, politiske kontekst og det mediesystem som
bevægelsen eksplicit forholder sig til. Denne kontekst er naturligvis relevant – og absolut nødvendig – at
inddrage for at forstå det fulde billede af bevægelsens fremkomst og virke, men den er ikke et mål i sig selv
at undersøge. Lad os derfor understrege, at det ikke er specialets ambition at foretage en generel vurdering
af det amerikanske mediesystems demokratiske status som sådan (hvilket ville kræve et andet og langt
mere omfattende empirisk fokus end vores), men blot at belyse og diskutere de aspekter af det, som er
relevante i relation til MDB.
Vores undersøgelse indskriver sig overordnet i en forskningstradition, der sædvanligvis hører under de
sociale videnskaber, særligt sociologien, nemlig undersøgelsen af sociale bevægelser. For denne specifikke
bevægelse er der imidlertid særligt to grunde til, at fænomenet er relevant ud fra en medievidenskabelig
betragtning: For det første er bevægelsen meget eksplicit opstået som en reaktion mod det etablerede
amerikanske mediesystem, hvorfor et mediesystemanalytisk perspektiv er nødvendigt (men ikke
tilstrækkeligt) for at forstå bevægelsens fremkomst. For det andet udøver størstedelen af bevægelsens
aktører selv en eller anden form for mediepraksis, der generelt kan betegnes som ”alternativ”, hvilket ligger
op til at inddrage det relativt nyetablerede felt inden for medievidenskaben, der beskæftiger sig med
alternative media.
Specialet er fokuseret på de brede medie‐, kultur‐ og samfundsmæssige sammenhænge, som MDB
indskriver sig i og forholder sig til. Dermed er vi mindre interesserede i det konkrete medieindhold, som
bevægelsen producerer (medietekstanalyse), og den måde eventuelle modtagere opfatter dette på
(receptionsanalyse). Selvom den teknologiske udvikling, og særligt internettets fremkomst, har indvirket
kraftigt på bevægelsens tilblivelse (hvilket vi naturligvis også vil diskutere), vil vi heller ikke fokusere på
internetmediets generelle rolle i demokratiet som sådan (medium theory), selvom dette perspektiv også
havde været interessant at inddrage.

Kontekstualisering
Vores fokus vil være på mediedemokratiseringsbevægelsen, dens rolle i den amerikanske kontekst og dens
relation til de brede sociale processer, som finder sted i det amerikanske mediesystem og det samfund som
omgiver det. Som med så mange andre samfundsudviklinger i den globaliserede, vestlige verden, så
formodes tendenserne i USA med tiden også at influere på mediesystemets udvikling i andre vestlige lande,
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som fx Danmark, og det er allerede en populær term blandt eksperter og meningsdannere herhjemme, at
man ser tendenser til en ”amerikanisering” af dansk politik og journalistik.
I et dansk perspektiv kunne det således også være relevant at sætte dette særegne amerikanske fænomen i
relation til problematikker i det danske mediesystem, men det ligger uden for dette speciales fokusområde
at lave en sådan analyse, om end det er en interessant vinkel, som i fremtidige undersøgelser af emnet
kunne være givende at studere mere indgående.
Vi mener dog stadig, at specialet har relevans i en dansk kontekst, hvor fx diskussionen om uafhængig,
unbiased journalistik, som er et stort tema i MDB, trækker paralleller til det danske mediesystem, hvor
nyhedsmedierne jævnligt kritiseres for både at give en forsimplet og polariseret fremstilling af politiske og
demokratiske problemstillinger og for ikke at være objektive nok (jf. fx forestillingen om ”de røde
lejesvende” i det licensfinansierede DR). Endvidere kan analysen af disse mediedemokratiseringsinitiativer i
USA være et nyttigt perspektiv på de initiativer til alternativ mediepraksis og decideret medieovervågning,
som man ser spire frem i Danmark i disse år.
Så vidt vides er denne analyse af demokratiseringsinitiativer i det amerikanske mediesystem den første af
sin art på dansk, og vi håber, at den kan være et nyttigt og forfriskende bidrag til studiet af forholdet
mellem medier og demokrati i USA.
Motivation
Vi har i løbet af de seneste seks år interesseret os utrolig meget for mediernes rolle i demokratiske
processer – både i USA og Danmark, men for den sags skyld også i resten af verden. Vi har særligt været
fascinerede af den udlægning af de demokratiske principper, som ledende politikere i vestlige kulturer
generelt fremfører. Her er budskabet som regel blot, at ”demokrati”, som en færdigdefineret størrelse, bør
udbredes til hele verden, da det er den eneste rigtige styreform for alle mennesker i alle lande. Det
diskuteres sjældent, hvad betegnelsen egentlig præcis dækker over, eller hvordan det i praksis er tænkt at
skulle udøves. Ej heller ses der særlig ofte indad mod de vestlige lande selv, som jo allerede har
”demokrati” – så længe begrebet står med store bogstaver på en af de første sider i forfatningen, og der
afholdes valg engang imellem, jamen så ER det jo demokratiske nationer, synes parolen at lyde. Denne
forsimplede skelnen mellem demokrati og ikke‐demokrati er i vores øjne problematisk, og vi har derfor
været interesserede i at lægge et mere ”processuelt” demokratisk perspektiv, der tager højde for, hvordan
demokratiet i praksis udøves, særligt i medierne – og tilmed i et land, der i sin selvforståelse er selve
prototypen på en demokratisk nation.
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Introduktion til specialet
Blandt de mange aktører i MDB, som kæmper for at demokratisere mediesystemet i USA, har vi udvalgt
fem cases, som vi mener er tilpas repræsentative for bevægelsens bredtfavnende og mangesidige
aktiviteter, og som vil udgøre det empiriske udgangspunkt for dette speciale.
Organisationer i mediedemokratiseringsbevægelsen
I vores case‐præsentation, s. 22, præsenterer vi vore cases mere uddybende, men vi vil her give en lille
appetitvækker for at give læseren et indtryk af organisationernes størrelse, tilslutning og praksis.
Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR)
En organisation der overvåger og korrigerer mainstreammediernes nyhedsdækning for bias. FAIR har i
gennemsnit 300.000 unikke besøgende på deres hjemmeside hver måned og ca. 50.000 abonnenter på
deres ugentlige nyhedsbrev.
Democracy Now!
En alternativ, uafhængig nyhedsstation, der siden 2001 har produceret en daglig nyhedsudsendelse til web,
tv og radio. Udsendelsen transmitteres direkte på 958 radio‐ og tv‐stationer verden over – langt
størstedelen dog i USA.
The Indypendent
En lokalavis i New York, der er udsprunget af Indymedia‐netværket. Avisen udkommer 16 gange om året og
er den Indymedia‐udgivelse i USA, der har det største oplag, hvilket pt. er på ca. 14.000 eksemplarer. Det
samlede læsertal på print og web estimerer avisen selv til omkring 200.000.
Free Press
En paraplyorganisation for mediedemokratiseringsbevægelsen, grundlagt i 2002, som bl.a. organiserer
konferencen National Conference for Media Reform, der i 2011 havde deltagelse af over 2.500 mennesker,
heriblandt Nobelpristagere, toppolitikere og aktuelle mediepersonligheder. Free Press har ca. 500.000
registrerede medlemmer, og i forbindelse med kampagnen Save the Internet formåede organisationen at
indsamle over 2 millioner støtteerklæringer fra amerikanske borgere.
The Yes Men
En alternativ medieaktivistgruppe, der igennem 15 år har lavet en lang række culture jamming‐
mediestunts, hvor de blandt meget andet har ”nedlagt” WTO, distribueret 100.000 falske eksemplarer af
The New York Times på Manhattan samt optrådt live foran 200 mio. seere på BBC World News og fået
kemikoncernen Dow Chemicals aktieværdi til at falde med 2 mia. dollar i løbet af en halv time.
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Specialets opbygning
Specialet er overordnet opbygget i tre dele. Første del, hvor vi så at sige kridter banen op, indledes med at
afgrænse feltet i forhold til andre sociale fænomener, sætte det ind i en bredere kontekst og give et
overblik over bevægelsens sammensætning af forskellige typer af organisationer, hvorefter vi giver en mere
uddybende præsentation af de fem udvalgte case‐organisationer, som udgør specialets empiriske grundlag.
Dernæst vil vi redegøre for vores overordnede forskningstilgang, hvorefter vi i teorikapitlet vil uddybe den
social movement‐tilgang, som sætter rammen om vores analyse, samt give en teoretisk uddybning af det
ideal om deliberativt demokrati, som bevægelsen efterstræber, og som vi vil diskutere bevægelsens virke
på baggrund af. Herefter vil vi redegøre for vores metodiske valg og overvejelser, særligt i forbindelse med
indsamling af empiri. Som indgang til den efterfølgende analyse, afrundes specialets første del med en
historisk kontekstualisering af MDB, hvor vi optegner den mediehistoriske baggrund, som bevægelsen
udspringer fra.
I specialets anden del analyserer vi så mediedemokratiseringsbevægelsen som social bevægelse ud fra
parametrene identitet, fjendebilleder og mål samt strategi og praksis, på baggrund af en analysemodel, som
vi uddyber nærmere i kapitlet ”Forskningstilgang”, s. 29.
Denne analyse danner udgangspunkt for specialets tredje del, hvor vi hæver perspektivet og først
diskuterer bevægelsens fremkomst og virke i relation til den sociale og historiske kontekst, den er opstået i,
og derefter foretager en mere principiel diskussion af nogle af de udfordringer og problemstillinger, som
bevægelsen står over for i forhold til reelt at påvirke samfundsudviklingen i den demokratiske retning, som
bevægelsen ønsker. Endelig afsluttes specialet med en opsamlende konklusion og perspektivering.
Henvisninger til empiri
I løbet af specialet henviser vi til en lang række forskelligartede empiriske tekster, så for læserens skyld
forklarer vi her, hvorledes de enkelte henvisninger skal forstås. Til orientering er alt bilagsmateriale vedlagt
på CD.
Henvisninger til interviews med repræsentanter for de udvalgte case‐organisationer er angivet med den
interviewedes efternavn og taletur i interviewet, fx ”Henderson: 16”. Transskriberinger af alle interviews er
vedlagt i bilag 3.
Udvalgte medietekster (brochurer, magasiner, radioprogrammer, kampagnevideoer, mv.), som de enkelte
cases har forfattet eller produceret, er vedlagt som bilag, og henvisninger til disse følges altid af en
angivelse af bilagsnummer og evt. side‐/minuttal.
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Henvisninger til taler og paneldebatter på National Conference for Media Reform 2011 er angivet med
forkortelsen ”NCMR” samt talens/paneldebattens titel og tidspunkt for citatet. Alle taler og paneldebatter
er tilgængelige som enten lyd eller levende billeder online.
I litteraturlisten findes – udover bibliografiske data på anvendt teori – en samlet oversigt over anvendte
internetkilder med tilhørende links.
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DEL 1:
Banen kridtes op

8

Feltafgrænsning
Den amerikanske mediedemokratiseringsbevægelse (MDB) er et komplekst felt, der består af mange,
temmelig forskelligartede aktører, og som minder om – og til dels overlapper med – adskillige andre sociale
fænomener. For at indkredse og definere, hvad det dybest set er, vi beskæftiger os med, vil vi derfor starte
med at tegne feltet op og indplacere det i en bredere teoretisk kontekst. Dette vil vi gøre ved først at
afgrænse feltet ”udadtil” i forhold til andre sociale fænomener, for derefter at afdække det ”indadtil” ved
at se på bevægelsens sammensætning af forskellige typer af organisationer.
Social bevægelse?
Først skal det dog nævnes, at der er et grundlæggende metodisk paradoks indbygget i vores
feltafgrænsning. På den ene side er feltet en konstrueret idealtype, som vi aktivt definerer, ud fra de
karakteristika vi mener kendetegner det, og den vinkel vi vælger at anlægge i forhold til det. På den anden
side er bevægelsen også et‐eller‐andet i sig selv, som er mere komplekst og stritter i flere retninger, end vi i
praksis vil være i stand til at afdække – både teoretisk og empirisk, og som derfor ikke nødvendigvis lader
sig indfange af vores definitioner. Vores afgrænsning bygger med andre ord på en hermeneutisk
definitionsproces, der naturligvis tager udgangspunkt i vores empiriske observationer af feltets ”egentlige”
komposition, men som vi løbende har kategoriseret, vinklet og skabt vores egne definitioner på baggrund
af1.
Dette hænger sammen med et helt grundlæggende forhold ved MDB, som i høj grad rammesætter vores
feltafgrænsning, nemlig at de enkelte aktører ikke nødvendigvis opfatter sig selv som tilhørende en
bestemt, homogen bevægelse eller eksplicit bekender sig til den label, vi har sat på den2. Inden for feltet er
der således mange forskellige undergrupperinger med forskellige typer af aktiviteter, der hver især har
deres kæpheste og fokuspunkter, og som trækker på nogle temmelig forskelligartede strategiske logikker i
deres virke. Ikke alle er lige opmærksomme på, at der findes andre, der kæmper for samme sag, og der er
heller ingen ensartet terminologi på tværs af feltet.
Ikke desto mindre er det vores påstand, at der er tale om en samlet social movement – om end en
temmelig ejendommelig én af slagsen, hvilket gerne skulle åbenbares i løbet af specialet. Ligesom det kan
give mening at betragte en myretue som en samlet entitet (eller måske ligefrem som en organisme), på
trods af at de enkelte myrer formentlig ikke er bevidste om deres rolle i den større sammenhæng, så kan
1

I den forstand følger vi Meluccis (1996: 21) pointe om, at begrebet social movement ikke bør forstås som en empirisk kategori,
men som et analytisk koncept, der i sidste ende skabes af betragteren.
2
Dette kommer vi nærmere ind på i analysekapitlet ”Identitet”, s. 62.
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det også give mening analytisk at betragte sociale fænomener på et abstraheret makroplan, hvor man kan
identificere billeder og tendenser, som måske ikke er synlige ”i øjenhøjde”3. Og i MDBs tilfælde tegner der
sig et helt tydeligt billede af en bevægelse, hvor et stort felt af aktører – på trods af begrebsuenigheder,
manglende organisering og forskelle i fokus og strategi – dybest set arbejder for samme sag og bygger
deres virke på samme grundlæggende verdensanskuelse. Faktisk er en stor del af denne bevægelse tilmed
bevidst om dette aspekt og arbejder aktivt for at fremme denne refleksive movement‐bevidsthed blandt de
øvrige aktører for derigennem at skabe fælles fodslag i den fælles kamp.
Formålet med følgende feltafgrænsning er derfor at redegøre for, hvad der mere præcist kendetegner
denne bevægelse, hvilke aktører den omfatter, hvilke brudflader den har med andre sociale fænomener og
hvordan den overordnet kan konceptualiseres teoretisk.

Ekstern afgrænsning: Bevægelsens særegne kendetegn
Som vi pointerede indledningsvis, er et grundlæggende kendetegn ved MDB, at aktørerne har et dobbelt
medieperspektiv – dvs. at de både udøver en eller anden form for mediepraksis, og at denne praksis direkte
eller indirekte forholder sig kritisk til den måde, de amerikanske mainstreammedier forvalter deres
demokratiske rolle. Det er altså både i forhold til den sag, de kæmper for (indhold), og den måde, hvorpå
de kæmper (proces), at bevægelsen adskiller sig fra andre sociale fænomener. For at udpensle disse
afgrænsninger, vil vi først se nærmere på, hvordan bevægelsen indholdsmæssigt placerer sig i forhold til
andre sociale bevægelser, og derefter vil vi gå videre til at diskutere bevægelsens mediepraksis, særligt i
forhold til feltet alternative media.
Civil society og progressiv aktivisme
Helt overordnet er MDB vokset ud af en generel skepsis over for de etablerede magtstrukturer i samfundet.
Med base i civilsamfundet forsøger bevægelsen at påvirke samfundsudviklingen uden om traditionelle,
institutionelle strukturer i samfundet, dvs. politiske partier, statslige institutioner og det kommercielle
marked. De er i den forstand en del af civil society (Cohen & Arato 1992: ix) på samme måde som fx
religiøse organisationer, NGOer og diverse interessegrupper, men også mere diffuse sociale bevægelser
som fx feminismen, borgerrettighedsforkæmperne eller, for den sags skyld, Tea Party‐bevægelsen.

3

Man støder på tilsvarende definitionsproblematikker inden for andre sociale bevægelser, fx anti‐globaliseringsbevægelsen, hvor
der ligeledes har været terminologiske tvister, og hvor ikke alle aktører har været lige bevidste om deres indplacering i den større
sammenhæng (Castells 2010: 146f.).
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Empirisk befinder størstedelen af bevægelsen sig inden for den del af civil society, der opfatter sig selv som
”progressiv” (venstreorienteret)4. Udgangspunktet er, at medierne ikke forvalter deres demokratiske rolle
tilfredsstillende, og dette hænger ofte sammen med en dybereliggende forestilling om en dominerende
magtelite, der systematisk tilgodeser sine egne interesser og undertrykker den øvrige befolkning gennem
manipulation, censur og propaganda – hvilket passer fint ind i et progressivt verdensbillede, der pr.
definition står i opposition til reaktionære kræfter i samfundet.
I modsætning til mange andre organisationer på den politiske venstrefløj er det imidlertid ikke konkrete
politiske mål, som MDB har for øje. Et definerende træk ved bevægelsen er nemlig, at aktørerne anlægger
et meta‐perspektiv på, hvordan politik og konsensus bliver til, og hvilken rolle medierne spiller i den
sammenhæng. Det er således hensigtsmæssigt at skelne mellem demokratisering gennem medierne,
hvilket dækker over medieaktiviteter, der har til formål at fremme demokratiske processer andre steder i
samfundet, og så demokratisering af medierne, som er bestræbelser møntet på at ændre medierne selv
(Carroll & Hackett 2006: 84). Vi er naturligvis mest fokuserede på sidstnævnte, men det kan i praksis være
vanskeligt at opretholde en skarp distinktion, eftersom MDB, som vi skal se, til dels bygger på og desuden
er stærkt organisatorisk indvævet i andre sociale bevægelser. Men som idealtype er det helt centrale
kendetegn for MDB altså, at der fokuseres på at demokratisere medierne som en selvstændig sag.
Mediedemokratisering
Den grundlæggende fællesnævner for bevægelsen er en udtalt skepsis over for den måde, hvorpå de
etablerede mainstreammedier i USA forvalter deres demokratiske rolle. Det hævdes over en bred kam, at
det primært privatejede, kommercielle mediesystem har en række strukturelle bias indbygget i sig, der
systematisk skævvrider informationsstrømmen, udelukker bestemte synspunkter fra debatten, pacificerer
befolkningen gennem trivialisering og infotainment, forsømmer den opsøgende kritiske journalistik, skaber
og bekræfter forsimplede fjendebilleder og stereotype forestillinger om minoriteter, legitimerer urimelige
politiske beslutninger vha. frygtscenarier, propaganda og manipulation, og i det hele taget dybest set
fungerer som en PR‐maskine for samfundets magtelite, der ønsker at bevare status quo, frem for at være
en demokratisk institution, der er sat i verden for at servicere en demokratisk offentlighed.
Heroverfor forsøger aktørerne i MDB på forskellige måder at ændre denne situation og gøre det samlede
mediesystem mere demokratisk. Som Carroll & Hackett skriver:

4

I princippet kan mere reaktionære kræfter såsom kirkelige institutioner, bekymrede forældre, etc. også være skeptiske over for
mediernes rolle – og de inviteres også ofte til at deltage i eller støtte op om bevægelsen, men i praksis har stort set alle aktører i
bevægelsen, som vi har stiftet bekendtskab med, et udtalt progressivt, venstreorienteret udgangspunkt.
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Media democratization […] comprises efforts to change media messages, practices, institutions
and contexts (including state communication policies) in a direction that enhances democratic
values and subjectivity, as well as equal participation in public discourse and societal decision‐
making (Carroll & Hackett 2006: 84).

Vi vælger at anvende begrebet ”demokratisering” frem for den absolutte form ”demokrati”, fordi vi gerne
vil undgå at antyde en mytologiseret, statisk og fikseret demokratiopfattelse, og fordi vi samtidig gerne vil
betone det processuelle aspekt i bevægelsens aktiviteter; altså at det er noget, aktørerne løbende gør5.
Relationen til andre bevægelser
Et grundlæggende forhold ved MDB, som gør bevægelsen vanskelig at afgrænse entydigt i forhold til andre
sociale fænomener, er, at den på mange måder kan ses som en art overbygning af mange forskellige
progressive bevægelser. Eftersom mediernes dækning spiller en central rolle for udbredelsen og
opfattelsen af enhver anden, mere konkret politisk eller social sag, er spørgsmålet om, hvordan andre
bevægelsers mærkesager løbende bliver repræsenteret i medierne efterhånden blevet noget, som
aktivister fra mange forskellige bevægelser er blevet opmærksomme på. For eksempel kritiserer feminister
og raceaktivister stereotype kvinde‐ og minoritetsfremstillinger i medierne, anti‐krigs‐aktivister fordømmer
ensidige krigsreportager fra embeddede journalister og ”politisk PR”, der ”sælger” krig til befolkningen,
miljøaktivister afslører virksomheders greenwashing i PR og reklamer, og arbejderbevægelsen kritiserer
”ekspertvældet” i medierne og det manglende perspektiv fra ”manden på gulvet”, fx i forbindelse med
dækning af emner som fabriksnedlæggelser og masseafskedigelser. Efterhånden er der opstået en
erkendelse af, at medieaspektet i sig selv er en central problematik for den brede progressive kamp, hvilket
har gjort det til en (ekstra) mærkesag for rigtig mange aktivister, engageret i andre progressive sager. Som
Carroll & Hackett (2006: 91) skriver: ”It would seem to be in every activist’s interest to make democratizing
media a top priority”.
Således udgøres en del af MDB‐feltet faktisk af aktører, der kun indirekte er interesserede i
mediedemokratiseringsaspektet, eller som i det mindste har et eller flere sideløbende formål med deres
engagement i bevægelsen. Tilsvarende betyder det, at bevægelsen organisatorisk har utroligt mange
forgreninger ud i øvrige sociale bevægelser, hvor måske ikke alle går lige meget op i MDBs mærkesager,
men hvor de fleste i vidt omfang deler i det mindste delelementer af bevægelsens værdigrundlag og
erklærede formål, og bakker op om dens aktiviteter.

5

Betoningen af det processuelle aspekt antyder desuden, at den type demokrati, som bevægelsen forfægter, ikke er noget
endegyldigt, man kan nå frem til og så læne sig tilbage, men i stedet netop er noget dynamisk, som kun understøttes gennem en
vedvarende indsats (jf. afsnittet om deliberativt demokrati, s. 43).
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Selvom det altså i praksis er vanskeligt at trække en lige streg i sandet mellem MDB og andre progressive
bevægelser, vil vi i vores afgrænsning holde fast i fokusset på mediedemokratiseringsaspektet som
inklusionskriterium for bevægelsen. I sin idealiserede form beskæftiger MDB sig altså ikke direkte med
andre konkrete politiske sager uden for medierne, men med selve mediernes rolle som demokratisk
institution i samfundet.
Alternative media6
En anden måde at indkredse MDB på er at se på de aktiviteter, som bevægelsen praktiserer. Her kan man
med fordel tage udgangspunkt i det temmelig brede felt alternative media, der – på trods af teoretiske
afgrænsnings‐ og definitionstvister (se fx Atton 2002: 9ff.) – kan ses som en art samlebetegnelse for diverse
mediepraksisser og ‐initiativer, der afviger fra, definerer sig selv i opposition til, og typisk opererer uden for
det etablerede mainstream‐mediesystem (Dowmunt & Coyer 2007: 1). Helt bredt defineret omfatter dette i
princippet alt lige fra undergrundsmagasiner, indie‐musik og independent‐film over street art og pirat‐radio
til online nyhedsgrupper, virale videoer og hackeraktivisme.
I forhold til vores feltafgrænsning er denne vinkel især interessant, fordi den italesætter modstillingen
mainstream vs. alternativ, hvilket er centralt for MDBs selvforståelse, og fordi den samtidig belyser
sammenhængen mellem aktørernes selvforståelse og de aktiviteter, de udøver.
Chris Atton definerer helt overordnet alternative media som ”a range of media projects, interventions and
networks that work against, or seek to develop different forms of, the dominant, expected (and broadly
accepted) ways of ’doing’ media” (Atton 2004: ix). Det alternative ved disse medier er, at de adskiller sig fra
mainstreammedier i en eller flere af følgende dimensioner: indhold, form (æstetik), produktionsform,
distributionsform og publikumsrelation (Atton 2002: 27, vores kondensering). Feltet defineres således både
ud fra egenskaber ved selve medieproduktet og samtidig ud fra den proces, hvorunder det produceres og
indgår i sin sociokulturelle kontekst (hvilket ligger fint i forlængelse af vores ”dobbelte medieperspektiv”).
Dowmunt & Coyer kalder dette for:
”the double nature of the role of alternative media – to provide content (cultural or political) that
differs from that in the dominant media, and to offer examples of alternate modes of production
that are more democratic and participatory, organized horizontally rather than hierarchically”
(Dowmunt & Coyer 2007: 3f.).

Medie‐ og kommunikationsteoretisk har feltet historisk set været forholdsvis overset (Atkinson 2010: 13).
Dette skyldes formentlig, at denne type medier typisk har cirkuleret i små oplag, haft et udpræget
amatøragtigt udtryk, ikke altid har været alment tilgængelige og ofte har haft en type af indhold, der er
6

Det følgende afsnit har til dels karakter af en teoretisk udredning, men da den er en vigtig del af feltafgrænsningen, finder vi det
hensigtsmæssigt at gennemgå her.
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blevet opfattet som værende politisk illegitimt, vulgært eller ligefrem anstødeligt i den brede offentlighed.
Initiativerne er ofte opstået ud af subkulturer, der har følt sig marginaliserede af og underrepræsenterede i
mainstreammedierne, og som derfor har skabt deres egne udtryk og kommunikationskanaler. I den
forstand kan feltet helt bredt ses som ”the media produced by the socially, culturally and politically
excluded” (Dowmunt & Coyer 2007: 5).
De første forsøg på at beskrive fænomenet akademisk var i starten af 1980erne, hvor folk som David
Armstrong (1981) og John Downing (1984) analyserede diverse subkulturer og sociale bevægelsers
alternative medieprodukter som instrumentelle, strategiske forlængelser af aktørernes øvrige virke
(Atkinson 2010: 14). Fokus var især på simpelthen at afdække omfanget af undergrundspublikationer og ‐
radiostationer (der blev stort set udelukkende fokuseret på radio‐ og printmedier) samt deres indhold og
tilhørsforhold til diverse sociale grupperinger.
Selvom disse studier anlagde en relativt forsimplet medieforståelse, der implicit antog en lineær,
endimensionel kommunikationsmodel og ikke tog højde for mediepraksissernes processuelle betydning for
aktørerne, skabte de en ny akademisk opmærksomhed omkring de medieaktiviteter, der finder sted ”under
radaren” for den traditionelle forskning. Således blev feltet op gennem 1990erne og fremefter genstand for
en mere systematisk forskning, der bl.a. hentede indsigter fra medie‐ og kommunikationsteorien, og som
således nuancerede det instrumentalistiske medieperspektiv, der dominerede den mere sociologiske
tilgang, som Armstrong og Downing i første omgang havde lagt for dagen. Sat lidt på spidsen kan man sige,
at i stedet for først at se på aktørerne og deres hensigter, for derefter at undersøge deres mediepraksis,
vendte man nu bøtten på hovedet og fokuserede på selve mediefænomenerne i deres egen ret. Faktisk var
Downing selv en af hovedpersonerne bag denne udvikling med sin bog Radical Media (2001), men
derudover har folk som Nick Couldry og James Curran (Couldry & Curran 2003), Graham Meikle (2002) og
særligt Chris Atton (2002; 2004) bidraget til at gøre alternative media til et efterhånden veletableret
forskningsfelt.
Den senere forskning inden for feltet har – udover at anlægge en mere nuanceret, multidimensionel
begrebsdefinition (som vi har været inde på) – især fokuseret på spørgsmål om magt og modstand, ofte ud
fra et Foucault’sk og Gramsci’ansk perspektiv (se fx Downing 2001: 12ff.). De alternative mediepraksisser er
her blevet set som en form for modstand mod hegemoniske magtstrukturer i samfundet, ikke nødvendigvis
med et specifikt politisk mål for øje, men som en demonstrativ, politisk handling i sig selv (Atkinson 2010:
15). Samtidig har især Atton (2002) og Meikle (2002) lagt vægt på, hvordan de alternative medier rent
organisatorisk demonstrerer et nyt, mere ”demokratisk” forhold mellem afsender og modtager, der alene i
sin inklusion af alternative stemmer, som er ekskluderede i mainstreammedierne, repræsenterer en ny
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politisk struktur, der indirekte anfægter den etablerede magtorden. I den forbindelse er især internettet
ofte blevet set som en strategisk platform for disse aktiviteter – somme tider i en grad så det nærmest har
virket uundgåeligt, at nettets horisontale infrastruktur vil sprænge de eksisterende magtstrukturer i tusinde
stykker, revolutionere demokratiet og skabe en postelitær digital tidsalder (se fx Rheingold 1993;
Negroponte 1995; Grossman 1995).
I lyset af alternative media‐teorien kan MDB nærmest ses som indbegrebet af den nye, processuelle
medieaktivismeform. Størstedelen af bevægelsens aktiviteter omfatter således en form for mediepraksis,
der indgår i en alternativ, uafhængig produktionsproces, har et alternativt (anti‐hegemonisk) indhold og
repræsenterer en horisontal, ”demokratisk” organisationsform, der bypass’er traditionelle magthierarkier,
og hvor marginaliserede stemmer kommer til orde.
Alternativ vs. oppositionel
Selvom MDB altså i vidt omfang kan rubriceres inden for alternative media‐genren, er denne label efter
vores opfattelse stadig for bred til at indfange det særegne, der netop adskiller MDB fra mere
”navlebeskuende” mediefænomener som fx kunstneriske independent‐film, fanzines, online rollespilsfora,
etc., hvor produktionsprocessen og organisationsformen måske indirekte (og ofte ubevidst hos aktørerne
selv) kan siges at forholde sig til mediedemokratiseringsproblematikken, men hvor det indholdsmæssige
fokus i praksis ligger et helt andet sted. For yderligere at afgrænse bevægelsen er det derfor relevant at
sondre mellem, hvordan de enkelte aktører eksplicit forholder sig til ”det etablerede system”. Her er
Raymond Williams’ klassiske skelnen mellem alternative og oppositional interessant:
Williams made a vital distinction between alternative and oppositional practices. Alternative
culture seeks a place to coexist within the existing hegemony, whereas oppositional culture aims
to replace it. For instance, there is a world of difference between a minority ’back to nature’ cult
and the ecology movement’s global reach (McGuigan 1992: 25, citeret i Atton 2002: 19).

Det afgørende for denne sondring er altså, hvorvidt aktørerne er tilfredse med at bebo en niche og måske
ligefrem identificerer sig med den alternative position per se, eller om deres aktiviteter i sidste ende har et
mere vidtrækkende sigte, og de dybest set har ambitioner om at omstyrte den eksisterende
samfundsorden.
Manuel Castells (2010: 8) har en lignende sondring, idet han skelner mellem tre forskellige typer af
identitetsprojekter, hvormed sociale aktører kan forholde sig til den givne samfundsorden:
Legitimerende identitet er den oplagte, ”rationelle” position, der tilbydes af de dominerende institutioner i
samfundet, og som bekræfter eksisterende strukturer og magtforhold. I Gramsci’anske termer kunne man
kalde dette en slags hegemonisk indoktrinering.
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Modstandsidentitet, derimod, placerer sig uden for og står i opposition til den givne orden, og den dyrkes
typisk af stigmatiserede eller marginaliserede grupper, der føler sig undertrykte i det etablerede system.
Denne identitetsposition modsvarer i vidt omfang Williams’ alternative‐kategori.
Projektidentitet går skridtet videre og er ifølge Castells, når sociale aktører ”build a new identity that
redefines their position in society and, by so doing, seek the transformation of overall social structure”
(ibid.). Her er det altså ikke nok at være alternativ og finde sin niche; målet er i sidste ende at ændre den
grundlæggende samfundsorden, hvilket korresponderer fint med Williams’ oppositional‐kategori. Som
eksempel på sådanne projektidentiteter nævner Castells bl.a. feminismen, borgerrettighedsbevægelsen i
USA og anti‐globaliseringsbevægelsen, der alle aktivt søgte/søger at ændre grundlæggende forhold i
samfundet.
MDB må siges at tilhøre sidstnævnte kategori, idet bevægelsens eksplicitte målsætning er at demokratisere
– og dermed naturligvis ændre – medierne og mediernes rolle i samfundet. Vores undersøgelse beskæftiger
sig således ikke med alternative medier, der blot er alternative; de skal have et projekt for hele
samfundsordenen, og for MDB er det projekt som sagt demokratisering af medierne.

Intern afgrænsning: Mediedemokratiseringsbevægelsens aktører
Spektret af aktører inden for MDB er utrolig bredt, og vi kan umuligt opliste alle her. Vi vil dog forsøge at
give et groft overblik over feltet og nævne nogle af de vigtigste spillere, så læseren kan få et indtryk af
bevægelsens store omfang og mangfoldighed.
Helt overordnet kan feltet groft inddeles i tre grene: en analytisk, en journalistisk og en aktivistisk. Disse
kategorier har vi opstillet på baggrund af vores indledende research, og de er i sagens natur en grov
forsimpling af feltets egentlige kompleksitet. Ikke desto mindre giver de et godt overblik over, hvad der er
på spil, og er et godt udgangspunkt for den videre analyse7.
Den analytiske gren
Den analytiske gren af MDB dækker over gatewatching‐organisationer, watchdog‐grupper og
medieforsknings‐ og informationscentre, der laver mediekritiske analyser eller monitorerer den
eksisterende mediepraksis i mainstreammedierne. Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR) er en af de
første, største og mest indflydelsesrige af disse aktører, men i de senere år er der opstået en lang række
lignende initiativer. Det indflydelsesrige Center for Media and Democracy, stiftet i 1993 af forfatteren John
Stauber, laver mediekritiske analyser og udgiver bl.a. PR Watch; et nyhedsbrev, der afslører virksomheders
7

Flere af aktørerne kunne i princippet rubriceres under flere af kategorierne – fx Free Press, der må siges både at være en analytisk
og aktivistisk organisation. Vi skal derfor pointere, at kategorierne altså hverken er udtømmende eller absolutte.
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og politikeres vildledende kampagner og spin, og SourceWatch; en wiki over PR‐virksomheder, tænketanke,
lobbyister og ”eksperter”, der forsøger at påvirke den offentlige mening på vegne af virksomheder,
politikere og specielle interessegrupper. Media Matters for America, stiftet i 2004 af den tidligere
konservative journalist, David Brock, er et progressivt forsknings‐ og informationscenter, der overvåger
mainstreammedierne for højreorienteret misinformation og propaganda, og som årligt kårer ”The
Misinformer of the Year”, der i tidens løb er gået til konservative mediepersonligheder som Bill O’Reilly,
Glenn Beck og senest Sarah Palin.
Danny Schechters og Rory O’Connor’s (nu hedengangne) Media Channel var tænkt som et mediekritisk
”supersite” med baggrundsinformation, analyser og links til øvrige MDB‐organisationer, og det indeholdt
bl.a. Schechters ”news dissector”‐blog, der kritisk evaluerer den løbende nyhedsdækning i
mainstreammedierne. Det californisk baserede Project Censored vender genren lidt på hovedet, idet de
overvåger alternative og uafhængige nyhedsmedier for på den baggrund at udgive en årlig liste over de 25
mest oversete nyhedshistorier, der ikke blev dækket i mainstreammedierne8.
En af de helt centrale spillere er desuden The Media and Democracy Coalition, der blev stiftet i 2005 som
en paraplyorganisation for ca. 20 af de største og mest indflydelsesrige amerikanske
mediedemokratiseringsorganisationer, heriblandt Free Press, Center for Digital Democracy (en af de
førende internetforbrugerbeskyttelses‐ og medieoplysningsorganisationer i USA), Center for Media Justice
(San Fransisco‐baseret græsrods‐ og watchdog‐organisation, der arbejder for at forbedre medieforholdene
for raceminoriteter og fattige) og The Media Access Project (non‐profit advokatfirma, der lobbyer for et
åbent og mangfoldigt mediesystem over for FCC og i retssystemet generelt). Koalitionens formål er at
facilitere samarbejde og videndeling på tværs af organisationerne inden for deres to mærkesager, som er at
sikre mangfoldighed i indhold og ejerskab af medierne og at overkomme ”the digital divide” ved at sikre
hurtige og billige internetforbindelser til alle amerikanere.
Den journalistiske gren
Den journalistiske gren af bevægelsen omfatter medieorganisationer (nyhedsmedier, blogs, debatfora,
etc.), der selv udøver en demokratisk, journalistisk mediepraksis med udgangspunkt i de tankesæt og
idealer, som bevægelsen dyrker – dvs. redaktionel uafhængighed (ingen partipolitiske eller kommercielle
interesser) samt inddragelse af ekskluderede og marginaliserede stemmer og synspunkter (og oftest med et
progressivt udsyn). Democracy Now! er et ærkeeksempel og en af de største og mest succesfulde

8

Der findes også mere konservative pendanter, såsom Media Research Center (MRC), der i stedet identificerer ”liberal bias” i
medierne. MRC udgiver bl.a. det daglige nyhedsbrev CyberAlert og administrerer projektet TimesWatch, der monitorerer The New
York Times.

17

eksponenter for denne genre med deres opsøgende journalistik, dybdeborende analyser og kritiske
debatter, der produceres uden hverken statslige eller kommercielle tilskud, og som distribueres ud til
millioner af mennesker i USA og resten af verden. Indymedia‐netværket hører også til her, omend deres
koncept er væsentligt mere uorganiseret og anarkistisk. Her er grundidéen, at alle (progressive) stemmer
skal kunne komme til orde, og at perspektivet fra ”manden på gaden” kan have lige så meget sandhed som
den langhårede ekspert på tv. Således er hundredvis af lokale Independent Media Centers (IMCs), der
fungerer som lokale knudepunkter for journalister og enkeltpersoner med alternative perspektiver, spredt
ud over hele verden, og de tilbyder tilsammen en omfattende publiceringsplatform for oversete og
alternative nyheder og perspektiver. Et tredje eksempel er det progressive website Common Dreams, der
bringer nyheder og analyser med et venstreorienteret udgangspunkt fra en lang række prominente
journalister, forfattere og aktivister, som fx Noam Chomsky, Howard Zinn, Robert Fisk, Naomi Klein og
Arundhati Roy. Tilsvarende initiativer tæller websites som AlterNet, TruthDig, det satiriske nyhedssite The
Onion og til dels Huffington Post (der nu er blevet opkøbt af AOL) samt trykte aviser og magasiner såsom
The Nation, Mother Jones og In These Times.
En tv‐station som Al Jazeera English kunne med god vilje også tælles med her, selvom den næppe kan siges
at være ”alternativ” (i betydningen ikke‐mainstream) på globalt plan. I en amerikansk kontekst
repræsenterer den imidlertid et alternativ til de etablerede nyhedsmedier, især i forhold til udbredelse,
fokus og vinkling (Dowmunt & Coyer 2007: 5), og inden for MDB er det desuden almindeligt at henvise til
den som en medspiller i kampen for øget mediediversitet (se fx Schechter: 37). Kanalen befinder sig dog,
efter vores mening, på kanten af feltet, og vi vil derfor ikke gå mere i dybden med Al Jazeera English her.
Med lidt god vilje kan man også rubricere mere generelle medieplatforme med uafhængige (og ofte
progressive) programmer i denne kategori, som fx Pacifica Radio og tv‐netværkene Free Speech TV og Link
TV (der alle syndikerer Democracy Now!), om end disse ikke er direkte journalistiske, men snarere danner
en slags infrastruktur for de journalistiske initiativer.
En særlig underkategori inden for den journalistiske gren (som man kan diskutere hvorvidt overhovedet
tilhører MDB) er journalister og programmer, der befinder sig inden for mainstreammedierne, men som
bruger denne ”insider”‐platform til at udøve en eller anden form for mediekritisk praksis, der sætter
spørgsmålstegn ved mediernes rolle generelt. Eksempler er Jon Stewarts The Daily Show og Stephen
Colberts The Colbert Report, hvor især konservative tv‐programmer og politikere udsættes for satiriske
analyser, der udstiller deres grundlæggende absurditet. Selvom sådanne insider‐aktører bidrager med et
interessant perspektiv på MDB, vil vi i det store hele se bort fra denne underkategori, da den befinder sig
på kanten af og adskiller sig markant fra de fleste andre aktører i bevægelsen.
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Den aktivistiske gren
Den aktivistiske gren af bevægelsen tæller aktører, der aktivt forsøger at påvirke det nuværende ”system”,
hvad enten det er ved hjælp af diplomatiske oplysningskampagner, græsrodsorganisering og lobbyisme
eller mere alternative aktivismeformer såsom culture jamming og hacktivism. Free Press er her nok den
mest fremtrædende organisation – måske endda den mest fremtrædende i MDB som sådan. Udover at
fungere som paraplyorganisation for en stor del af bevægelsen og stå for et bredt analytisk arbejde, har
organisationen også et omfattende aktivistisk virke, der både er rettet mod politikere (lobbyisme) og
græsrødder (konferencer og movement building generelt). Derudover henvender Free Press sig i høj grad
også til den generelle offentlighed, som de forsøger at påvirke gennem kampagner som Save the News og
Save the Internet.
Andre eksempler i denne kategori er The Media Education Foundation, der siden 1992 har produceret og
distribueret dokumentarfilm, som opfordrer til kritisk refleksion over massemediernes sociale, politiske og
kulturelle indflydelse, Reclaim the Media, grundlagt i 2002, der laver græsrodsarbejde og medieoplysnings‐
og ‐reformkampagner, filmproduktionsselskabet Brave New Films, der producerer progressive viralvideoer
og dokumentarfilm samt We Interrupt This Message, et strategi‐ og træningscenter for medieaktivister,
hvor man kan lære at bryde gennem ”lydmuren” med sine progressive budskaber (for blot at nævne nogle
stykker).
Der findes også mere alternative aktivister, der i stedet for traditionelle oplysningskampagner forsøger at
sprede deres budskaber ved brug af ukonventionelle metoder. Canadiske Adbusters er her et
ærkeeksempel og en af de mest succesfulde og gennemslagskraftige aktører inden for den såkaldte culture
jamming‐genre (som vi vender tilbage til). Siden 1989 har de udgivet et populært medie‐ og
forbrugerismekritisk magasin, og derudover er de især kendt for deres ”subvertisements” (en
sammensmeltning af subvert og advertisement), der parodierer kommercielle og politiske reklamer for
derigennem at dreje budskabet, så det får en anderledes (og ofte undergravende) betydning. De har
desuden lanceret en række internationale kampagner såsom Buy Nothing Day og TV Turnoff Week. Andre
eksempler er The Billboard Liberation Front, der ændrer billboard‐reklamer i San Francisco, og
hackernetværket Cult of the Dead Cow, der bl.a. står bag hacktivism‐gruppen Hacktivismo, som kæmper for
informationsfrihed og menneskerettigheder på nettet ved at programmere software, der kan omgå censur,
afkode krypterede filer, etc.
Endelig kommer man heller ikke uden om The Yes Men, en mediekritisk culture jamming‐aktivistduo, som vi
vender tilbage til i vores case‐præsentation, s. 22.
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Man kunne diskutere, om ikke også WikiLeaks hører til i denne kategori. I demokratiets navn offentliggør
organisationen private og fortrolige informationer fra magtfulde instanser ved at tilbyde en platform, hvor
såkaldte whistleblowers anonymt kan lække hemmeligheder, de sidder inde med, og som de mener, at
offentligheden burde have kendskab til. Således kan de også rubriceres som en alternativ mediepraksis, der
arbejder for at fremme (en bestemt type) demokrati. Om det så lige præcis er medierne og det amerikanske
mediesystem, de forsøger at demokratisere, er til gengæld ikke helt så åbenlyst. Organisationens aktiviteter
er i hvert fald ikke direkte målrettet de etablerede, amerikanske mainstreammedier, men snarere de
politikere og virksomheder, som står ”bag” systemet. Heri kunne man selvfølgelig også tolke en indirekte
kritik af de etablerede mediers manglende afsløringer, men da vi har vurderet, at dette aspekt ikke står
særlig centralt hos WikiLeaks – og at fænomenet i øvrigt er utroligt komplekst og et pt. så omdiskuteret
emne, at det har utroligt mange tvetydige associationer – vil vi blot inddrage WikiLeaks i det omfang,
bevægelsen ser organisationen som en allieret i kampen for demokratisering, men ikke som en decideret
del af bevægelsen.

Udvælgelse af cases
Som det gerne skulle stå klart på nuværende tidspunkt, er MDB en yderst kompleks bevægelse med mange
forskellige typer af aktører, der dyrker en mangfoldighed af aktiviteter og trækker på nogle temmelig
forskelligartede strategiske logikker i deres virke. For at forankre vores analyse i en bare nogenlunde
realistisk empirisk afgrænsning har vi derfor på baggrund af en bred research af feltet besluttet at udvælge
fem cases, som vi vil gå i dybden med og bruge som repræsentanter for de forskellige grene af bevægelsen.
Disse cases er udvalgt efter et princip om ”størst mulig forskellighed”, hvor vi bevidst er gået efter, at de
skulle komplementere hinanden og belyse så mange forskellige aspekter af bevægelsen som muligt,
samtidig med at antallet af cases blev holdt så lavt som muligt, således at datamaterialet ville være
realistisk at gå i dybden med. Det er samtidig fem af de mest indflydelsesrige aktører inden for deres
respektive genrer, hvilket yderligere bestyrker vores kondensering. De fem cases er:
1. FAIR
2. Democracy Now!
3. The Indypendent (en del af Indymedia‐netværket)
4. Free Press
5. The Yes Men
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Både Democracy Now! og The Indypendent befinder sig inden for det, vi har kaldt den journalistiske gren af
bevægelsen, men de repræsenterer samtidig to vidt forskellige tilgange til det at bedrive alternativ
journalistik. Hvor Democracy Now! interviewer politikere, professorer, Nobelpristagere og andre
prominente skikkelser og forsøger at organisere sig som en seriøs, etableret (men progressiv og
demokratisk) medieinstitution, så er The Indypendent et lokalmedie, der er langt mere decentraliseret,
nichepræget og anarkistisk i sit virke. Deres målsætning er snarere at få lokale og undertrykte stemmer i
spil og samtidig skabe en så åben organisationsstruktur som muligt. Ydermere har de to organisationer
radikalt forskellige udgivelsesformer og modtagergrupper, og vi har derfor besluttet at inddrage begge
cases i specialet, så vi kan italesætte denne grundlæggende forskellighed og dens implikationer.
Tilsvarende har FAIR og Free Press flere aktiviteter tilfælles, idet de bl.a. begge fungerer som informations‐
og analysecentre for MDB. Også her er der imidlertid markante forskelle, som vi senere vil komme ind på,
hvorfor det er essentielt for os at have begge organisationer med i analysen.
The Yes Men skiller sig nok mest markant ud blandt de fem cases, da de både organisatorisk og strategisk er
en helt anden type aktør end de øvrige. Samtidig er det også den aktør, der mindst eksplicit bekender sig til
bevægelsen. Ikke desto mindre bidrager de med et unikt perspektiv på bevægelsen, der kan kaste lys over
hjørner, som de mere etablerede organisationer ikke dækker. Derudover åbner især deres særlige
strategiske tilgang op for nogle spændende perspektiver og diskussioner, der ikke på samme måde belyses
af de andre aktører.
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Præsentation af cases
Vi vil i det følgende give en kort præsentation af de fem udvalgte case‐organisationer, der udgør det
analytiske grundlag i specialet.

FAIR
FAIR er en organisation, der overvåger mainstreammediernes nyhedsdækning og ‐censur samt udgiver
rapporter og artikler om ukorrekt og biased mediepraksis.
FAIR blev grundlagt i 1986 af Jeff Cohen, der i sit arbejde som journalist erfarede, at medierne ikke var
særlig interesserede i at dække de historier, som borgerne rent faktisk var interesserede i, eller som virkelig
betød noget for samfundet (Hart: 6). Ideen med at stifte FAIR var således ”to combine advocacy and
journalism” (ibid.) og dedikere det journalistiske arbejde til målrettet at påvirke andre journalister til i
højere grad at tjene demokratiet ved at udøve uafhængig, grundig, kritisk journalistik. Med andre ord at
”use the fundamentals of journalism to promote a better kind of journalism” (ibid.).
Som et modsvar til ”gatekeeping” – forstået som de etablerede medieinstitutioners rolle som filtre,
formidlere og fortolkere af information i samfundet – praktiserer FAIR gatewatching: ”the observation of
the output gates of news publications” (Bruns 2005: 17). De foretager med andre ord en løbende
overvågning og kritisk evaluering af, hvorvidt disse medier lever op til deres demokratiske rolle.
Organisationen forsøger i forlængelse heraf at påvirke journalister og medieinstitutioner ved at lobbye og
konfrontere dem med de undersøgelser og analyser, som FAIR foretager, og udøver på den måde også en
mere ”usynlig” mediepraksis, som det kan være svært at måle og veje effekten af.
FAIR’s medieaktiviteter omfatter ydermere det månedlige magasin “Extra!”, indeholdende ”well‐
documented media criticism” (se bilag 4a: 2), herunder artikler, analyser og rapporter om (unfair)
nyhedsjournalistik i USA, og det ugentlige radioprogram ”CounterSpin”, der kan høres på 150 ikke‐
kommercielle radiostationer i USA og Canada.
FAIR’s hjemmeside indeholder, udover ovennævnte artikler, analyser og rapporter, desuden en blog, hvor
organisationens medarbejdere dagligt skriver kritiske indlæg om aktuelle nyhedshistorier.
Til trods for at organisation eksplicit ser sig selv som progressiv og venstreorienteret (Hart: 6), har FAIR som
mål, at journalistikken og nyhedsformidlingen i USA skal være ”fair” og kritisk over for alle synspunkter for
at tjene demokratiet (ibid.).
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FAIR beskæftiger i dag syv lønnede medarbejdere, der alle har en journalistisk eller mediefaglig akademisk
baggrund, og finansieres primært af private donationer og abonnementer på magasinet Extra!. FAIR
accepterer ikke annoncering, regeringsstøtte eller støtte fra virksomheder.

Democracy Now!
Democracy Now! er en New York‐baseret nyhedsorganisation, der producerer kritisk journalistik til radio, tv
og web. Deres flagskib er en daglig nyhedsudsendelse à en times varighed, som sendes på over 950 lokale
radio‐ og tv‐stationer rundt omkring i verden, hvoraf langt de fleste ligger i USA. Dermed er Democracy
Now! det største alternative nyhedsmedie på tv og radio i USA (democracynow.org/about).
Gennem tiden har adskillige prominente gæster været interviewet i nyhedsudsendelsen, heriblandt Bill
Clinton (i hans præsidentperiode), Jimmy Carter, Hugo Chavéz, Michael Moore og Naomi Klein, mens man
blandt de gæster, der jævnligt medvirker i udsendelsen, finder navne som Joseph Stiglitz, Ralph Nader,
Noam Chomsky og Robert Fisk.
På hjemmesiden democracynow.org er alle nyhedsudsendelser produceret siden 1996 tilgængelige, og de
kan også hentes som podcast. Herudover indeholder hjemmesiden også nyhedsstof på skrift i form af blogs
og analyser fra forskellige eksperter og journalister.
Med udgangspunkt i en holdning om, at hverken kommercielle eller offentligt finansierede amerikanske
medier i praksis producerer uafhængig journalistik, ønsker Democracy Now! i demokratiets navn at give de
amerikanske borgere nem adgang til sande informationer, uafhængige nyheder og reel debat, således at de
kan indgå i den demokratiske offentlighed på et oplyst grundlag.
Om deres eget arbejde, skriver Democracy Now! følgende:
Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with access to people and
perspectives rarely heard in the U.S. corporate‐sponsored media, including independent and
international journalists, ordinary people from around the world who are directly affected by U.S.
foreign policy, grassroots leaders and peace activists, artists, academics and independent
analysts. (democracynow.org/about)

Den altoverskyggende personlighed hos Democracy Now! er journalisten Amy Goodman, der har stiftet
organisationen og også er vært på alle nyhedsudsendelserne. Goodman er forfatter til en række bøger, der
debatterer og problematiserer journalistik, ejerskabskoncentration i medierne og demokratiske
problemstillinger forbundet hermed. Hun har vundet en lang række journalistiske priser og taler ofte på
konferencer og seminarer om uafhængig journalistik og demokrati rundt omkring i USA. Democracy Now!
sender desuden nyhedsudsendelser på spansk, hvor journalisten Juan Gonzalez er vært.
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I dag beskæftiger Democracy Now! omkring 20 medarbejdere med fast tilknytning til organisationen.
Democracy Now! erklærer sig fuldstændig interesseuafhængig, og accepterer derfor ingen form for
offentlig økonomisk støtte eller reklameindtægter. Organisationens indtægter består udelukkende af
donationer fra private borgere og fonde, overvejende i USA.

The Indypendent – en del af Indymedianetværket
Indymedia is a collective of independent media organizations and hundreds of journalists offering
grassroots, non‐corporate coverage. Indymedia is a democratic media outlet for the creation of
radical, accurate, and passionate tellings of truth (indymedia.org).

Indymedia‐netværket9 opstod i forbindelse med demonstrationerne mod WTO‐topmødet i Seattle i 1999,
hvor mange aktivister oplevede, at mainstreammedierne hverken dækkede begivenhederne kritisk eller
sandfærdigt. Dette ledte til, at uafhængige journalister (såkaldte citizen journalists) begyndte at publicere
deres egne nyheder og øjenvidneberetninger fra topmødet i tekst, lyd og billeder via et fælles website,
konstrueret med det formål at give alle og enhver mulighed for at rapportere direkte fra
demonstrationerne til resten af verden, uden om de gængse nyhedskanaler (Atton 2007: 71).
Indymedia er sidenhen vokset støt og tæller i dag omkring 150 uafhængige Indymedia‐centre (IMC) rundt
omkring i verden, hvoraf langt størstedelen dog ligger i USA og Europa (Stengrim 2005: 281; Atton 2007:
74). Hvert IMC administreres af en lille gruppe redaktører, der udfører en minimal form for redaktionel
praksis, i og med at alle og enhver har ret til at publicere indhold på de respektive IMC‐hjemmesider.
Et af disse IMC ligger i New York, og ud af dette center er vokset en selvstændig gratis avis, kaldet ”The
Indypendent”.
The Indypendent […] is produced by a network of volunteers who report, write, edit, draw,
design, take photos, distribute, fundraise and provide website management. Since 2000, more
than 650 journalists, artists and media activists have participated in this project (indymedia.org).

The Indypendent er den Indymedia‐printudgivelse, der har eksisteret i længst tid, og også den, der har det
største oplag i USA (ca. 14.000 eksemplarer). Andre, lignende Indymedia‐publikationer udgives i bl.a. San
Francisco, Chicago og Miami.
The Indypendent er en del af New York City IMC, men har sin helt egen redaktion på et selvstændigt kontor
i New York. Avisen har en fuldtidsansat chefredaktør og en deltidsansat administrerende direktør.
Derudover er der i øjeblikket tilknyttet ca. 60 frivillige, som enten skriver, laver layout og grafik, redigerer
hjemmeside eller distribuerer den printede udgave af avisen (Henderson: 18).

9

Indymedia er en forkortelse for ”Independent media”.
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Redaktionelt beskæftiger avisen sig både med lokale, nationale og globale emner og problemstillinger, og
henvender sig derfor både til newyorkere og amerikanere generelt (Henderson: 8). Udover selve
produktionen af avisen, afholder den ligeledes workshops og kurser for amatørjournalister (citizen
journalists), der er interesserede i at skrive for avisen.
The Indypendent adskiller sig fra almen Indymedia‐praksis ved at acceptere annoncering, der udgør 60% af
avisens indtægter, samt ved at have lønnede medarbejdere, der forbeholder sig ret til at redigere og
udvælge de historier, som avisen trykker og bringer på deres hjemmeside.

Free Press
Free Press is a national, nonpartisan, nonprofit organization working to reform the media.
Through education, organizing and advocacy, we promote diverse and independent media
ownership, strong public media, quality journalism and universal access to communications
(freepress.net).

Free Press er USA’s markant største mediereformorganisation og fungerer som paraplyorganisation og
talerør for en lang række andre organisationer, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af
mediedemokratiseringsproblemstillingen.
Som navnet antyder, er det Free Press’ kernesag, at USA skal have en fri lokal og national presse, der kan
leve op til dens ideelle rolle som vagthund over for politikere og magthavere, og som er uafhængig af
kommercielle og politiske interesser:
A vibrant, diverse and independent media is the cornerstone of a healthy democracy
(freepress.net).

I demokratiets tjeneste udøver Free Press en lang række aktiviteter, som bl.a. indebærer kampagnerne
”Save the Internet”, ”Save the News” og ”Stop Big Media”, der alle argumenterer for en radikalt anderledes
medielovgivning, som skal styrke uafhængig journalistik, styrke offentligt finansierede uafhængige medier,
sikre internettet mod kommercielle rettighedshaveres censur og sætte en stopper for fortsat
ejerskabskonsolidering i medierne.
Free Press udøver desuden lobbyisme igennem ”Free Press Action Fund”, der på baggrund af resultater af
organisationens analyser og kampagner søger at påvirke og overbevise politikerne i Washington om
bevægelsens synspunkter.
Derudover arbejder Free Press målrettet på movement building; at opbygge en selvbevidst og organiseret
mediereformbevægelse, som ”hundreds of thousands of people”, ifølge organisationen selv, allerede har
tilsluttet sig (freepress.net/media_issues/movement_building). Den fortsatte opbygning af bevægelsen
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sker bl.a. gennem græsrodsarbejde og via en national mediereformkonference – National Conference for
Media Reform – som Free Press afholder hvert andet år. Ved den seneste konference i Boston i april 2011
deltog over 2.500 privatpersoner, aktivister, journalister, medieproducenter, akademikere, politikere og
andre folk med interesse for mediereform i USA. Blandt paneldeltagerne var bl.a. Nobelprisvinder Joseph
Stiglitz, FCC‐medlem Michael Copps og forfatter Glenn Greenwald, og blandt gæstetalerne var
Demokraternes leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, senator Bernie Sanders og professor
Lawrence Lessig.
Free Press blev stiftet i 2002 af medieforskeren Robert W. McChesney, journalisten John Nichols samt Josh
Silver, der indtil april 2011 var administrerende direktør (CEO). Gennem de foregående ni år er
organisationen vokset støt og tæller i dag 30 fuldtidsansatte medarbejdere på to kontorer i henholdsvis
Washington, D.C. og Florence, Massachusetts. Derudover har organisationen næsten en halv million
medlemmer (freepress.net/about_us), som støtter organisationens arbejde.
Free Press er udelukkende finansieret via donationer og accepterer ikke økonomisk støtte fra staten,
politiske partier eller virksomheder.

The Yes Men
The Yes Men er en alternativ aktivistgruppe, der praktiserer, hvad de selv kalder ”identity correction”
(Bonanno: 10). Ved at de på forskellige medieplatforme udgiver sig for at være repræsentanter for større
virksomheder og organisationer som fx WTO, Dow Chemical og The New York Times, ønsker gruppen at
afsløre og udstille kritisable aspekter ved disse institutioners gøren og laden. The Yes Men beskriver selv
deres aktiviteter således:
Impersonating big‐time criminals in order to publicly humiliate them. Our targets are leaders and
big corporations who put profits ahead of everything else (theyesmen.org).

The Yes Men arbejder målrettet på at få spredt deres budskaber ved at ”jamme” eksisterende
mainstreammedier og kommunikationskanaler, frem for at udøve mere klassisk aktivisme via egne eller
andres alternative, ikke‐kommercielle mediekanaler:
All of our activist interventions, which could be considered a form of direct action, are basically
designed to be re‐told by the mainstream press (Bonanno: 10).

The Yes Men består af Jacques Servin og Igor Vamos, bedre kendt under deres kunstnernavne Andy
Bichlbaum og Mike Bonanno. Til daglig underviser både Bichlbaum og Bonanno på universiteter i New York.
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Som studerende skabte Mike Bonanno i 1993 stor opmærksomhed i medier over hele kloden, da han
stiftede ”Barbie Liberation Organization”, med det formål at udstille kønsstereotyper i samfundet. Bonanno
byttede rundt på stemmemaskinerne i et antal Barbie‐ og G.I. Joe‐dukker hvorefter han stillede dem tilbage
på butikshylderne, således at (u)heldige børns nyindkøbte Barbie‐dukker brummede ”Dead men tell no
lies”, mens G.I. Joe peb op om, at ”Math is too hard” (The Yes Men 2004: 11).
Andy Bichlbaum arbejdede i 1996 som programmør for et softwarefirma, der lavede action‐computerspil.
Her skabte han i al hemmelighed en hær af muskuløse mænd kun iført badebukser, der fra tid til anden
poppede op i spillet og kyssede hinanden, med det resultat at han straks blev fyret, men samtidig skabte
opmærksomhed hos medier verden over. Begejstrede over hinandens mediestunts, fandt Bichlbaum og
Bonanno herefter sammen om det subversive kunstprojekt ®TMark (udtales ”Artmark”), som sidenhen
udviklede sig til aktivistgruppen ”The Yes Men”, som den eksisterer i dag.
Karakteristisk for mange af de større identity correction‐projekter, som The Yes Men har lavet gennem
tiden, er, at gruppen opbygger en nærmest identisk kopi af det pågældende offers hjemmeside, blot med
et ændret tekstligt indhold der sætter vedkommende i et markant andet lys. Således med stor succes, da de
under den amerikanske præsidentvalgkamp i 1999‐2000 lancerede www.gwbush.com (som en kopi af
George W. Bush’s kampagnesite), der i stedet for at lovprise George W. Bush bl.a. omtalte hans tidligere
stofmisbrug. The Yes Mens fupnummer fik dog først for alvor opmærksomhed, da George W. Bush selv
valgte offentligt at kommentere, at ”there ought to be limits to freedom”10.
Lignende parodier på hjemmesider har The Yes Men lavet på eksempelvis verdenshandelsorganisationen
WTO og den amerikanske kemikoncern Dow Chemical. De falske hjemmesider er resulteret i talrige
indbydelser til at tale på internationale konferencer og i forskellige tv‐interviews (fra folk der ikke har
opdaget, at hjemmesiderne har været falske), som The Yes Men gladelig har taget imod og sidenhen vakt
stor furore med, fordi de som påståede repræsentanter har ytret ”officielle” synspunkter og erklæringer,
der er stik imod den pågældende organisations interesser, men som ifølge The Yes Men dybest set er, hvad
organisationen egentlig mener (men ikke siger), eller også hvad de burde gøre (men ikke gør). Således faldt
Dow Chemicals aktieværdi fx med 2 mia. dollar i løbet af en halv time, efter at Bichlbaum i et live‐interview
med BBC World News den 3. december 2004 erklærede, at virksomheden på 20‐årsdagen for Bhopal‐
katastrofen i Indien nu påtog sig det fulde ansvar og derfor donerede 12 mia. dollar i kompensation til de
overlevende ofre for katastrofen (Nomai 2011: 551).

10

Lydoptagelse af interviewet kan høres på rtmark.com/more/limits_to_freedom.mp3.
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I de senere år har The Yes Men også udøvet en anden form for identity correction uden fysisk
personificering. Eksempelvis distribuerede de den 12. november 2008 – sammen med en række andre
aktivistgrupper – 100.000 falske eksemplarer af The New York Times rundt på Manhattan, hvor avisen blot
var dateret til den 4. juli året efter. I stedet for de sædvanlige artikler om krig, kriminalitet og sult, handlede
The Yes Mens udgave af avisen om, hvordan verden rent faktisk kunne se ud i fremtiden, hvis samfundet
ændrede politisk kurs, med overskrifter som ”Iraq War Ends” og ”Nation Sets Its Sights on Building Sane
Economy”11.

11

Tv‐indslag om eventen kan findes på theyesmen.org/hijinks/newyorktimes. En online‐version af avisen kan findes på nytimes‐
se.com.
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Forskningstilgang
Efter således at have afgrænset og præsenteret mediedemokratiseringsbevægelsen og vores respektive
cases, vil vi nu gå videre til at præsentere vores overordnede forskningsmæssige tilgang, herunder vores
teoretiske vinkling, som vi vil udmønte i en konkret analysemodel, på baggrund af hvilken vi vil strukturere
størstedelen af specialet, samt det empiriske forskningsdesign, som vi har valgt at basere undersøgelsen på.

Valg af teoretisk tilgang
Vi vil helt overordnet undersøge MDB ud fra teori om sociale bevægelser – dvs. med udgangspunkt i den
såkaldte social movement theory‐genre. Denne tilgang vil dybest set indramme specialet og gennemgående
fungere som ”baggrundstæppe” for den øvrige teori, vi inddrager.
Inden for denne ramme vil vi løbende inddrage anden teori, der kan belyse forskellige underaspekter af
bevægelsens virke, heriblandt elementer af demokrati‐ og offentlighedsteori, mediesystemteori, teori om
alternative medier og moderne aktivismeformer samt mere generelle teorier om medier, kultur og
samfund.
Social movement theory
Inden vi i næste kapitel diskuterer social movement‐teorien mere indgående, vil vi kort introducere vores
tilgangs placering i det teoretiske felt, vi arbejder inden for. Vi har nemlig i sinde at foretage en
syntetisering af nogle ellers ret forskellige teoretiske traditioner, som vi vil udmønte i en konkret
analysemodel, der sidenhen vil danne grundlag for vores analyse af bevægelsen.
Man kan groft inddele tilgangene inden for social movement‐teorien i to paradigmer: det primært
amerikansk baserede resource mobilization theory (RMT) og det primært europæisk baserede new social
movements‐perspektiv (NSM). Sat lidt på spidsen kan man sige, at RMT fokuserer på hvordan sociale
bevægelser opstår og udøver deres virke i praksis (strategi), mens NSM i stedet er interesseret i, hvorfor de
er opstået i deres specifikke sociokulturelle kontekst (identitet). Selvom de to traditioner hviler på
grundlæggende forskellige erkendelsesteoretiske fundamenter (RMT har et behavioristisk, rationalistisk
udgangspunkt, mens NSM bygger på en socialkonstruktivistisk epistemologi), mener vi, at man med fordel
kan kombinere de to tilgange for at skabe et mere holistisk billede af bevægelsen. Tilgangene har nemlig
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hver deres ”blinde vinkler”, som tilsyneladende belyses af den anden tilgang, hvorfor vi mener, at de dybest
set komplementerer hinanden langt hen ad vejen12.
Som udgangspunkt vil vi dog trække mest på NSM‐tilgangen, idet den, efter vores mening, bygger på en
mere nuanceret og dynamisk forståelse af komplekse sociologiske begreber som aktør, struktur og agens
end RMT‐skolen, hvor sociale strukturer og aktører typisk ses som statiske størrelser, der er givet på
forhånd, og hvor agens primært tænkes i rationalistisk‐instrumentalistiske termer. Dertil kommer, at NSM‐
tilgangen åbner op for at diskutere bevægelsen ud fra et makrosocialt perspektiv, der tager højde for den
samfundsmæssige historiske kontekst, som bevægelsen indskrive sig i, hvorimod RMT udelukkende
bevæger sig på et mesoniveau, presset ind mellem individ og samfund (Carroll & Hackett 2006: 86).
Samtidig tilbyder NSM‐tilgangen – særligt i Manuel Castells’ udlægning – et metodisk apparat, som vi finder
særdeles anvendeligt.
Problemet med NSM‐tilgangen er imidlertid, at den udelukkende fokuserer på aktørernes
identitetsmæssige og kulturelle selvforståelse – med andre ord, den symbolske dimension alene. Dermed
ignorerer den i vidt omfang de konkrete aktiviteter og strategier, som bevægelsen udøver i praksis. På det
punkt er RMT‐tilgangen til gengæld velegnet, idet den betragter bevægelsernes virke som en politisk kamp
inden for nogle givne samfundsmæssige rammer. Metodisk åbner dette for at kunne diskutere mere
praktiske forhold såsom organisering, strategi og reelt indflydelsespotentiale, hvilket er centralt for vores
projekt.
Vi mener således, at de to tilgange – på trods af forskelle og uenigheder, som vi kommer nærmere ind på i
næste kapitel – dybest set komplementerer hinanden, og vi vil derfor tillade os at anlægge et tvær‐
teoretisk perspektiv, der inkorporerer elementer fra begge skoler.

Analysemodel
I sin bog The Power of Identity fremlægger Manuel Castells (2010) en model til at analysere sociale
bevægelser, som vi finder særdeles anvendelig og derfor vil tage udgangspunkt i i vores analyse. I bogen
analyserer Castells en række forskellige bevægelser, bl.a. feminismen, klimabevægelsen og den såkaldte
anti‐globaliseringsbevægelse, i lyset af mere generelle, makrosociologiske tendenser som globalisering,
informationalisering og overgangen til, hvad han kalder ”netværkssamfundet”. Castells’ grundlæggende
metodologiske pointe er, at man for at få en fuld forståelse af disse fænomener både må se på deres egen
selvdefinition (”i øjenhøjde”, så at sige), som den kommer til udtryk i deres praksisser (og særligt diskursive
12

Vi er i øvrigt ikke ene om at foreslå en tvær‐teoretisk tilgang, der bygger bro mellem de to skoler – se fx Canel (1992), Carroll &
Hackett (2006), Crossley (2002) og Cohen & Arato (1992).
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praksisser), og dernæst forsøge at sætte denne ind i en større sociologisk sammenhæng, hvor man
undersøger ”its interaction with the broader processes that induce its existence, and become modified by
this very existence” (ibid.: 73).
Denne analytiske dobbelthed vil helt grundlæggende inspirere vores metodologiske tilgang til projektet –
såvel som den konkrete strukturering af specialet. Vores behandling af bevægelsen vil således være
struktureret i to overordnede dele, hvor vi først vil forsøge at analysere og forstå MDB på dens egne
præmisser, dvs. prøve at komme ind under huden på, hvem de er, hvorfor de tænker og gør, som de gør,
og hvilke diskurser, strategiske logikker og grundlæggende verdensanskuelser de trækker på (del 2 i
specialet). Derefter vil vi hæve perspektivet, stille os ”udenfor” og med kritiske øjne forsøge at sætte
bevægelsens opståen, identitet og virke ind i et større samfundsmæssigt perspektiv, hvor vi dels tager
højde for sociale, kulturelle og politiske makrotendenser, der påvirker (og bliver påvirket af) bevægelsens
virke, og dels diskuterer mere generelle, principielle spørgsmål om mediernes rolle i samfundet og MDBs
potentiale for rent faktisk at påvirke udviklingen i en mere demokratisk retning (del 3 i specialet).
I analysedelen (del 2), hvor vi ser på bevægelsen ”i øjenhøjde”, vil vi tage udgangspunkt i Castells’ adaption
af Alain Touraines klassiske typologi, der definerer en social bevægelse ud fra tre grundlæggende
principper:
a. Identitet (identity): ”the self‐definition of the movement of what it is, on behalf of whom it
speaks”.
b. Fjendebillede (adversary): ”the movement’s principal enemy, as explicitly identified by the
movement”.
c. Mål (societal goal): ”the movement’s vision of the kind of social order, or social organization, it
would wish to attain in the historical horizon of its collective action” (Castells 2010: 74).
Denne kategorisering er hensigtsmæssig i forhold til at indfange bevægelsens selvforståelse – dens
”kulturelle identitet”, om man vil. På mange måder er den således inkarnationen af NSM‐tilgangen, der
netop fokuserer på det identitetsmæssige aspekt af sociale bevægelser. Til gengæld overser den, efter
vores mening, det mere pragmatiske, strategiske aspekt, som jo netop er RMT‐tilgangens fokuspunkt. Vi vil
derfor udvide modellen ved at tilføje yderligere en kategori til listen:
d. Strategi og praksis, der henviser til det brede spektrum af aktiviteter, som bevægelsen dyrker, samt
de bagvedliggende strategiske logikker, hvormed aktørerne opererer.
Det er tanken, at denne tilføjelse inkorporerer et RMT‐perspektiv i analysemodellen, der netop tager højde
for strategi og praksis, uden dog at underminere den overordnede NSM‐inspirerede ramme, som vi
arbejder ud fra.
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Tilsvarende vil vi i den diskuterende del af specialet (del 3) – udover, som Castells anbefaler, at diskutere
makrosociale årsager til bevægelsens fremkomst – forsøge at trække tråde op, der – igen i RMT‐tilgangens
ånd – diskuterer strategi og praktiske hensyn, og som i sidste ende har til formål at diskutere bevægelsens
potentiale for rent faktisk at opnå indflydelse og have en demokratiserende effekt på det omgivende
samfund. Det første diskussionskapitel, ”MDB i kontekst: Demokrati og aktivisme i det postmoderne
mediesamfund”, vil således tage udgangspunkt i NSM‐perspektivet og primært diskutere årsagerne til
bevægelsens opståen, mens det efterfølgende kapitel, ”Diskussion: Praktiske, strategiske og principielle
udfordringer”, i stedet fokuserer på nogle af de udfordringer, som bevægelsen står over for i forhold til at
nå deres mål, med udgangspunkt i en RMT‐baseret tilgang.
Alt i alt arbejder vi altså ud fra en udvidet, Castells‐inspireret analysemodel, der ser således ud:

Specialets del 2:

Specialets del 3:

Analyse af bevægelsen ”i øjenhøjde”

Diskussion af bevægelsen i et bredere perspektiv

a)
b)
c)
d)

Identitet
Fjendebilleder
Mål
Strategi og praksis

a) MDB i kontekst (NSM‐baseret)
b) Diskussion af udfordringer (RMT‐baseret)

Farvede teoretikere
En gennemgående metodisk udfordring i forhold til at undersøge netop MDB er, at en stor del af de
teoretikere, som har beskæftiget sig med bevægelsen og dens mærkesager, selv er engagerede i
bevægelsen i et eller andet omfang13. Således er fx Robert W. McChesney, der om nogen har analyseret det
amerikanske mediesystems nuværende og historiske sammensætning ud fra et demokratisk perspektiv,
medstifter af Free Press og i det hele taget særdeles aktiv i bevægelsen. Han er endvidere en af de få, der
har beskrevet bevægelsen akademisk, og især inden for den historiske behandling af mediesystemkritiske
amerikanske røster er han vel nærmest enerådende pioner. Han er således dybest set uomgængelig i et
speciale som dette. Tilsvarende kunne adskillige andre prominente (nogen ville måske sige berygtede)
teoretikere, der beskæftiger sig med medier, magt, demokrati og propaganda, som fx Noam Chomsky,
Edward Herman og Ben Bagdikian, siges at være affilierede med bevægelsen i et vist omfang, i og med at de
har formuleret tanker og idéer, som bevægelsen eksplicit trækker på, og at de løbende deltager i
interviews, konferencer, etc. med flere af bevægelsens aktører.

13

I det hele taget består en stor del af bevægelsen af akademikere, der på grund af deres teoretiske forståelse af medierne ideelle
demokratiske rolle (de jure), er eksplicit kritiske over for den nuværende situation (de facto).
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På grund af disse teoretikeres helt centrale rolle i forståelsen af bevægelsen vil vi ikke afholde os fra at
trække på dem i specialet. Vi vil dog løbende forholde os kritisk og reflekteret til, hvorledes vi inddrager
disse teoretikere, og hvilken betydning deres engagement med bevægelsen har for vores inddragelse af
deres teorier.
Vi mener imidlertid også, at det i sidste ende er problematisk at skelne firkantet mellem ”objektive” og
”farvede” teoretikere. Én ting er, at visse forskere har organisatoriske tilhørsforhold til bevægelsen (som fx
McChesney), hvilket naturligvis er kontroversielt med vores empiriske fokus, men derudover findes der jo
et utal af forskere, der har et mere eller mindre eksplicit politisk/ideologisk udgangspunkt, som tydeligt
kommer til udtryk i deres teorier. Mange af disse vil formentlig kunne beskyldes for at sympatisere med
MDB – også selv om de ikke direkte har nogen forbindelse til bevægelsen. Ud fra vores litteratursøgning og
generelle research er det fx vores erfaring, at en meget stor del af de teoretikere, der beskæftiger sig med
sociale bevægelser (særligt inden for NSM‐genren), medier og demokrati, moderne aktivismeformer og
alternative medier, har en umiddelbart positiv, sympatiserende indstilling til deres – typisk eksplicit
politiske – genstandsfelt (fx Meikle 2002; Coyer et al. 2007; Baker 2007; Boler 2008). Dertil kommer, at
mange, også temmelig etablerede makrosociologiske samfundstænkere, har et åbenlyst ideologisk eller
normativt udgangspunkt (fx Habermas, Foucault, Touraine, etc.). Efter vores mening er brugen af denne
type ”farvede” teoretikere først problematisk, hvis teorierne direkte skævvrider virkeligheden eller på
anden måde ikke lever op til almindelige akademiske standarder. Vi vil derfor ikke betænke os yderligere på
at inddrage sådanne teoretikere, så længe deres teorier i øvrigt er relevante i forhold til vores
problemstilling.
Normativ tilgang?
Specialets dobbelte formål, hvor vi både vil forstå bevægelsen som socialt fænomen, og diskutere dens
virke med udgangspunkt i et ideal om deliberativt demokrati, afkræver en uddybning af vores eget
normative ståsted.
På den ene side kan man fra et analytisk perspektiv i princippet betragte alle sociale fænomener som
konsekvenser af komplekse samfundsmæssige udviklinger, og det giver derfor som udgangspunkt ikke
mening at foretage en værdimæssig skelnen mellem forskellige sociale bevægelser. Som Castells skriver:
From an analytical perspective, there are no ”bad” and ”good” social movements. They are all
symptoms of our societies, and all impact on social structures, with variable intensities and
outcomes that must be established by research (Castells 2010: 73f.).

Når det så er sagt, så agter vi, som nævnt, at gå skridtet videre end forståelsesniveauet i dette speciale, idet
vi også har i sinde at diskutere bevægelsens bestræbelser på at demokratisere det amerikanske
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mediesystem. Således vil vi ikke lægge skjul på, at der løbende vil forekomme mere eller mindre eksplicitte
normative kontekstualiseringer. Disse skal dog ikke ses som personlige holdninger, men som referencer til
et særligt system af forestillinger om, hvordan et demokrati kan og bør fungere.
Vi har naturligvis også begge personlige holdninger til bevægelsens gøren og laden. Som udgangspunkt er vi
således begge sympatisk indstillede over for bevægelsens grundlæggende formål (at fremme mediernes
ideelle demokratiske rolle), men vi er samtidig begge skeptiske over for visse både ideologiske og
strategiske elementer i bevægelsens praktiske virke. Disse holdninger vil vi imidlertid forsøge at holde ude
af analysen, med mindre de er relevante og sagligt begrundede i konkrete sammenhænge.

Empirisk forskningsdesign
Eftersom specialet har et grundlæggende eksplorativt sigte, har vi valgt at designe vores undersøgelse som
et kvalitativt studium, der går i dybden med enkelte cases frem for at søge at afdække generelle statistiske
sammenhænge. I forbindelse med vores dataindsamling har vi overordnet været inspireret af Castells’
pointe om, at ”social movements must be understood in their own terms: namely, they are what they say
they are” (Castells 2010: 73, forfatterens kursivering). Vi har derfor generelt valgt at fokusere på datatyper,
hvor aktørerne selv kommer til orde, bl.a. i form af kvalitative interviews, aktørernes egne medieprodukter
og deltagerobservation.
Vores empiriske datamateriale vil altså bestå af flere forskellige ”ben”. For det første har vi valgt at foretage
interviews med centrale medarbejdere i hver af de fem case‐organisationer14. Det drejer sig om hhv.
administrationschef og medieanalytiker hos FAIR, Peter Hart, bestyrelsesformand for Democracy Now!,
Karen Ranucci, chefredaktør på The Indypendent, Elizabeth Henderson, kampagneleder og strategiudvikler
hos Free Press, Josh Stearns, samt aktivist og medstifter af The Yes Men, Mike Bonanno. Dette har vi gjort
for at få et ”insider”‐perspektiv på organisationernes virke, og for at kunne spørge ind til og få uddybet
diverse aspekter, som ikke fremgår af deres øvrige ”tekster”. Samtidig har det betydet meget for os at
møde aktørerne i praksis og få sat ansigter på nogle af personerne, da det ellers let kunne føles meget
distanceret at sidde i Danmark og analysere forhold i USA, som man kun havde indirekte adgang til gennem
medietekster. I metodekapitlet, s. 46, diskuterer vi mere indgående vores konkrete metodiske overvejelser.
For det andet har vi valgt at kigge på nogle af aktørernes egne medieprodukter, hvor de enten udfører
deres virke i praksis eller eksplicit forholder sig til deres egen rolle. Dette omfatter bl.a. konkrete

14

Vi har desuden interviewet den garvede journalist, medieaktivist, filminstruktør og forfatter, Danny Schechter, som har hjulpet os
med at skabe et indledende overblik over feltet og de centrale problemstillinger i bevægelsens arbejde.
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nyhedsindslag, kampagnevideoer, aviser, magasiner, bøger, dokumentarfilm, blogindlæg og naturligvis også
selvbeskrivelser og anden italesættelse af egen funktion på de respektive organisationers hjemmesider.
For det tredje har vi valgt at foretage en form for minifeltstudie, idet vi har deltaget i The National
Conference for Media Reform i Boston i april 2011, hvor en stor del af bevægelsen var samlet for at
networke og diskutere deres mærkesager. Her har vi kunnet observere deltagernes ageren og
betydningsdannelse i praksis, hvilket har kunnet bidrage med et mere uformelt perspektiv på, hvordan
bevægelsens ”kollektive identitet” konstitueres i praksis. Samtidig har vi her haft adgang til et omfattende
udvalg af oplæg og debatter med adskillige af bevægelsens helt centrale skikkelser, hvilket naturligvis også
har været en gylden kilde til indblik i bevægelsens tankesæt og rationale.
Formålet med at kombinere disse forskellige datatyper har dels været at skabe en omfattende og
mangfoldig empiri, der indfanger så mange nuancer og forskelligheder som muligt, og dels at gøre os i
stand til at triangulere mellem de forskellige kilder og således gøre vores analyser mere valide.
En samlet oversigt over anvendt datamateriale findes i bilag 1.
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Teori
I dette kapitel vil vi mere indgående præsentere det teoretiske apparat, som vi vil arbejde ud fra i specialet.
Det drejer sig overordnet om to forskellige perspektiver, nemlig hhv. teori om sociale bevægelser og
demokratiteori, særligt inden for genren deliberativt demokrati. Førstnævnte felt vil vi som sagt bruge til at
analysere og diskutere det specifikke sociale fænomen, som MDB udgør, mens den demokratiteoretiske
diskussion snarere skal fungere som en slags baggrundsmæssig udredning af, hvilken normativ
referenceramme vi vil diskutere bevægelsen på baggrund af.

Social movement theory
The contemporary social world is an [sic] historical product. Its contours are the result of past
purposive action as well as unintended and unanticipated consequences whose complex effects
are inscribed in the social world. Among the most intriguing purposive actions are social
movements (Buechler 2000: xi).

Sociale bevægelser har historisk set haft enorm indflydelse på den samfundsmæssige udvikling – både
politisk, socialt og kulturelt. Man behøver blot at tænke på demokratibevægelsen i Frankrig i 1700‐tallet,
arbejderbevægelsen i det 19. og 20. århundrede eller den amerikanske borgerrettighedskamp,
studenteroprøret og feminismen, der i høj grad prægede udviklingen i Europa og Nordamerika efter 2.
verdenskrig.
På trods af den enorme indflydelse har fænomenet historisk set tiltrukket sig relativt lidt akademisk
opmærksomhed (Buechler 2000: 19). I lang tid blev bevægelserne betragtet som en form for irrationel,
afvigende adfærd, og først fra ca. 1960 og frem blev feltet for alvor genstand for systematiseret, positiv
teoridannelse – omend denne varierede markant inden for forskellige forskningstraditioner og ikke mindst i
forhold til geografisk oprindelsessted. For at forstå denne videnskabshistoriske udvikling må man
acceptere, at ”the story of social movement theory can be told only together with the story of social
movements themselves” (Garner 1997: 1). Efterhånden som karakteren af de sociale bevægelser har
ændret sig i takt med bredere samfundsmæssige forandringer, har den akademiske forståelse af dem
ligeledes udviklet sig. Dertil kommer, at teoridannelsen løbende har været underlagt forskellige
sociohistoriske omstændigheder såvel som lokale og historiespecifikke forskningsmæssige traditioner og
dogmer. Teorifeltets temmelig brogede historie kan således bedst anskues som en mangfoldig og
fragmenteret udvikling præget af videnskabelige paradigmeskift (Kuhn 1962), frem for som en lineær,
akkumulerende progression (Buechler 2000: 19).
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På trods af denne teoretiske mangfoldighed kan man med god vilje inddele de seneste 50 års dominerende
skoler i to overordnede paradigmer, hhv. et amerikansk baseret ”strategi”‐paradigme og et europæisk
baseret ”identitets”‐paradigme. Strategi‐paradigmet er bedst eksemplificeret ved den såkaldte ”resource
mobilization theory” (RMT), mens identitets‐paradigmet er domineret af den såkaldte ”new social
movement”‐tilgang (NSM). Disse tilgange er begge opstået som reaktion mod tidligere teorier om
”collective behaviour” (og for NSMs vedkommende også mod en dogmatisk marxistisk skole, der især
prægede den europæiske sociologi), og de repræsenterer to grundlæggende forskellige måder at
konceptualisere fænomenet sociale bevægelser på. Som tidligere nævnt er RMT dybest set interesseret i at
beskrive, hvordan sociale bevægelser opstår, og hvilke realpolitiske og strategiske muligheder de har for at
opnå deres politiske mål, mens NSM i stedet spørger hvorfor disse bevægelser opstår, og hvordan dette kan
relateres til diverse makrosociale udviklinger i samfundet. Selvom der i praksis findes adskillige
videreudviklinger og underskoler inden for hver gren, og man uden tvivl også vil kunne identificere andre
teoretiske retninger15, vil vi tillade os at tage udgangspunkt i denne grovopdeling i den videre teoretiske
diskussion.
Inden vi kaster os ud i at diskutere de to paradigmer mere indgående, vil vi dog kort opridse den teoretiske
forhistorie, som både RMT og NSM reagerer imod.
Collective behaviour theory
Da sociologien i første omgang fik øjnene op for sociale bevægelser, skete det i en kontekst, hvor
samfundet blev opfattet som en sammenhængende, integreret størrelse, hvis sammenhængskraft blev
opretholdt ved hjælp af social kontrol og normativ regulering, sådan som Durkheim i sin tid beskrev det
(Buechler 2008: 230). Enhver form for anomi (udfordring af de eksisterende sociale normer) blev set som
en trussel mod samfundets integritet og orden såvel som mod individets kulturelle dannelse, og det måtte
derfor som udgangspunkt undgås. Kollektiv handlen uden om de etablerede institutioner i samfundet var i
dette perspektiv udtryk for social disintegration, hvilket potentielt kunne resultere i socialt sammenbrud.
Den såkaldte ”collective behaviour”‐skole, der tog udgangspunkt i denne samfundsforståelse, dominerede
størstedelen af det 20. århundrede. Dens grundlæggende tanke var – sat lidt på spidsen16 – at når
samfundsmæssige forandringer skaber usikkerhed og sociale spændinger, så reagerer ængstelige og
15

Andre udbredte tilgange er Political Process Theory og Contentious Politics, der begge kan ses som videreudviklinger
af RMT, den såkaldte Framing‐skole samt mere netværksorienterede tilgange, der i vidt omfang bygger videre på
NSM‐tilgangen.
16
Collective behaviour‐traditionen er blevet kritiseret voldsomt i de senere år, og ikke altid lige sobert. Ofte er der tale
om temmelig karikerede fremstillinger, der dybest set blot fungerer som stråmænd, som nyere teoridannelser kan
tage afstand fra (Crossley 2002: 12). Da tilgangen kun har til hensigt at fungere som referenceramme i denne
sammenhæng, vil vi dog tillade os at sætte det lidt firkantet op.
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utilpassede individer ved at udvise ”collective behaviour”, der kan have form af alt lige fra panik og optøjer
til deciderede sociale bevægelser. Disse bevægelser ses som ustrukturerede størrelser, der opstår spontant,
og de er i sidste ende udtryk for en irrationel, følelsesmæssig desperation hos de pågældende individer
(ibid.). Teorien findes i flere forskellige varianter, bl.a. inden for strukturel funktionalisme, hvor den
kollektive handlen ses som en slags ”kortslutning” af det sociale handlingsfelt (Smelser 1962), og inden for
symbolsk interaktionisme, hvor der fokuseres på bevægelsernes cykliske karakter, der grundlæggende
udspringer af ”social uro” (Blumer 1951). Også den såkaldte relative deprivation‐tilgang, der ser sociale
bevægelser som motiverede af grundlæggende sociale afsavn hos de implicerede individer, kan siges at
ligge i forlængelse af denne skole (Buechler 2000: 28).
Resource mobilization theory
I 1960erne blev collective behaviour‐paradigmet udfordret, idet en række nye sociale bevægelser, der så
dagens lys, ikke umiddelbart kunne forklares ud fra forestillingen om, at aktørerne var socialt utilpassede
og psykisk afvigende individer. Dette gjaldt især borgerrettighedsbevægelsen, feminismen,
studenteroprøret, miljøbevægelsen og anti‐krigsbevægelsen, som alle talte store folkemængder, der bl.a.
bestod af højtuddannede og i øvrigt ”velintegrerede” personer (Buechler 2008: 231). For at forklare dette
måtte forskerne revurdere en række af de præmisser, som collective behaviour‐paradigmet byggede på. I
USA udmøntede det sig i en ny teoretisk skole: den såkaldte ”ressource mobilization theory” (RMT).
RMT‐teoretikerne betragter grundlæggende sociale bevægelser som en form for politisk kamp, hvor sociale
aktører forsøger at fremme deres interesser gennem forskellige former for kollektiv handlen (Oberschall
1973, McCarthy & Zald 1977, Tilly 1978). I modsætning til collective behaviour‐traditionen betragter RMT
bevægelserne som normale, rationelle og institutionelt forankrede (Buechler 2008: 231), og de er således
snarere udtryk for bestemte gruppers politiske opportunisme i et komplekst felt af sociale aktører med
forskellige interesser end for en afvigende eller ligefrem samfundsundergravende, asocial adfærd. Denne
tilgang repræsenterer således et markant fokusskifte, der dybest set legitimerede de sociale bevægelser
som alternative politiske strategier, der afviger fra, men alligevel er sammenlignelige med andre, mere
traditionelle former for politisk handlen. De sociale bevægelser ses her dybest set som en slags ”extension
of politics by other means” (Buechler 2000: 34).
Ifølge RMT vælger individer aktivt at engagere sig i sociale bevægelser på baggrund af bevidste,
reflekterede beslutninger, og ikke blot som resultat af ukontrollerede, spontane impulser (Buechler 2008:
231). Med udgangspunkt i den såkaldte rational actor theory (RAT) anser RMT‐teoretikerne gennemgående
disse beslutninger som værende styret af rationelt kalkulerende cost‐benefit‐analyser, der opvejer fordele
og ulemper for individet ved at deltage i den pågældende bevægelse (Crossley 2002: 58). Derfor er det fx
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ikke tilstrækkeligt, at individer og grupper føler uretfærdighed eller social indignation – de sociale
bevægelser opstår, ud fra dette perspektiv, først, når man formår at mobilisere ressourcer nok til, at det
også bliver politisk opportunt at handle på baggrund af denne indignation (Buechler 2008: 231) – og når de
politiske omstændigheder i øvrigt er tilpas gunstige (McAdam 1982).
RMT‐tilgangen betragter generelt de sociale bevægelser som bestående af et antal ”social movement
organizations” (SMOer), der hver især fører en strategisk kamp for at opnå deres fastsatte politiske mål
(McCarthy & Zald 1977). For at optimere deres muligheder for indflydelse, må de dels have visse ressourcer
at trække på (især finansielle), og dels være i stand til at mobilisere folk til at arbejde for den pågældende
sag. SMOerne ses altså dybest set som en slags små virksomheder, der efterstræber bestemte mål i
bestemte ”markeder”, og som dybest set konkurrerer om de tilgængelige ressourcer og den folkelige
opbakning (Buechler 2000: 36). I en konkret analyse vil det derfor være interessant at se på, hvilke
organisatoriske ressourcer den pågældende bevægelses enkelte SMOer har at trække på, samt i hvilket
omfang de formår at mobilisere deres deltagere.
Et centralt tema i den sammenhæng er den såkaldte free rider‐problematik (ibid.: 35). Dette dækker over
problemet med at få folk til at engagere sig for en bestemt sag, hvis gevinsten i sidste ende er kollektiv, og
man derfor ikke nødvendigvis behøver at engagere sig for at nyde frugten af arbejdet – så længe der bare
er andre, der lægger kræfter i. Dette dilemma er en grundlæggende udfordring for de fleste SMOer, og en
måde at omgå problemet på kan fx være at tilbyde deltagerne en personlig gevinst for at deltage (Olson
1965).
Særligt Charles Tilly (1978) har desuden beskæftiget sig med, hvilke former SMOernes aktiviteter antager,
samt hvordan disse er relateret til de aktuelle politiske omstændigheder, som den pågældende bevægelse
handler inden for. Han fokuserer i den forbindelse på det ”repertoire of collective action” (ibid.; Carroll &
Hackett 2006: 88), som bevægelsen har til rådighed – dvs. de typer af praksisser og aktivismeformer, som
bevægelsen tager i brug for at efterstræbe dens politiske mål (fx demonstrationer, strejker, kampagner,
etc). Forskellige former for strategisk handlen kan, ud fra dette perspektiv, enten undertrykke eller facilitere
bevægelsens muligheder for reel indflydelse (Tilly 1978: 100f.), og der åbnes således op for en strategisk
diskussion af, hvilke realpolitiske konsekvenser bevægelsens forskellige typer af aktiviteter faktisk kan
forventes at have.
Alt i alt flytter RMT‐tilgangen fokus fra et ekskluderende, socialpsykologisk perspektiv, der betragter de
sociale bevægelser som et uønsket, anarkistisk onde – en slags samfundsmæssigt affaldsprodukt, og over til
et politisk, strategisk perspektiv, der i stedet ser dem som legitime aktører i et større samfundsmæssigt spil
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om magt og indflydelse. Det analytiske fokus bliver de forskellige ressourcemæssige, organisatoriske og
strategiske fordele og forhindringer, som enten fremmer eller hæmmer bevægelsens målsætninger, og
teorien hviler således på en grundlæggende pragmatisk, instrumentalistisk og materialistisk forståelse af de
sociale processer, som de sociale bevægelser udgør.
Kritik af RMT
RMT er ofte blevet kritiseret for at oversimplificere årsagerne til, at folk engagerer sig i sociale bevægelser,
og i det hele taget at ignorere det enkelte individs subjektive forestillingsverden (Buechler 2000: 37).
Således reduceres bevægelserne let til ”brikker i et skakspil”, hvor disembodied aktører blot udfylder
bestemte funktioner, og hvor alle udviklinger dybest set er resultater af logiske, kausale sammenhænge i
det strategiske landskab. Dertil kommer, at tilgangen i sit fokus på formelle organisationsstrukturer
(SMOer) let kommer til at overse mere uformelle, decentraliserede netværk, som mange – særligt nyere –
bevægelser har det med at være konstitueret af (ibid.; Crossley 2002: 91f.; Castells 2010). Også RAT‐
præmissen, der tager for givet, at aktører altid handler rationelt, har vist sig at være problematisk, bl.a.
fordi den ignorerer mere irrationelle størrelser som følelser, idiosynkrasier, gruppedynamik og moral som
årsager til handling, og fordi den har vanskeligt ved at forklare sociale bevægelser, der ikke umiddelbart har
udsigt til at opnå succes. I den forbindelse er empiriske bevægelser der trodser free rider‐problematikken fx
et tilbagevendende problem – hvilket der dog er forsøgt at tage højde for ved at løsne op på
rationalitetsfokusset (se fx Fireman & Gamson 1979).
En anden kritik af RMT handler om, at tilgangen stort set udelukkende bevæger sig på et meso‐
forklaringsniveau, der ignorerer både mikro‐ og makroperspektiver på kollektiv adfærd (Carroll & Hackett
2006: 86; Buechler 2000: 38). På den ene side overser den de enkelte deltageres individuelle motivation for
at indtræde i bevægelserne samt den konkrete sociale interaktion, hvorunder bevægelserne løbende
konstitueres, og på den anden side tager den heller ikke højde for brede makrosociologiske,
samfundsmæssige forandringer, der påvirker de overordnede strukturelle rammer, som bevægelserne er
underlagt. Hele det sociale felt betragtes således implicit som en statisk størrelse, der er givet på forhånd,
og som de forskellige sociale aktører uvilkårligt må navigere inden for. Dette er dybest set et ahistorisk
perspektiv, der er mere interesseret i specifikke sociale bevægelsers fremkomst og indflydelse inden for
den allerede givne samfundsorden end i de større samfundsmæssige forandringsprocesser, som
bevægelserne ofte udspringer af eller direkte reagerer imod – og som de somme tider endda er med til at
forandre.
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New social movements
I Europa udviklede teoridannelsen sig markant anderledes end i USA. Her var den sociologiske tradition i
langt højere grad præget af politisk filosofi og især marxistisk teori (Buechler 2000: 46), hvilket betød, at
tilgangen generelt var mere makrosociologisk fokuseret og udgangspunktet ofte mere samfundskritisk.
Således var det i en vis forstand nærliggende at betragte fremkomsten af nye sociale bevægelser i
1960erne og frem i lyset af mere overordnede samfundsmæssige forandringer, hvilket var præcis hvad
NSM‐tilgangen gjorde.
Ifølge NSM‐teoretikerne var de nye bevægelser, som blomstrede frem, grundlæggende forskellige fra
tidligere tiders bevægelse(r) – deraf betegnelsen new social movements. Hvor den traditionelle form for
social protest – arbejderbevægelsen (ental) – havde et økonomisk, materielt udgangspunkt, der i sidste
ende handlede om økonomisk omfordeling og medejerskab til produktionsmidlerne i samfundet, så var de
nye sociale bevægelser (flertal) i stedet baseret på mere bløde, identitetsmæssige og kulturelle
problemstillinger. Ifølge Alain Touraine (1971), en af grundlæggerne af NSM‐tilgangen, hang dette
grundlæggende sammen med overgangen til, hvad han kaldte ”det postindustrielle samfund”, hvor kulturel
produktion erstattede materiel produktion som den dominerende samfundsmodus. Samfundet havde i en
vis forstand nået et stadium, hvor basale fysiske behov ikke længere var truede, og der var således sket en
”silent revolution” (Inglehart 1977), hvor ”postmaterielle” værdier – frem for rent materielle – nu blev
omdrejningspunktet for individers selvforståelse og identitetsprojekter (Melucci 1989).
Den nye samfundsorden medførte også en frigørelse af individers muligheder for selv at konstruere deres
identitet. I modsætning til i det industrielle samfund, hvor sociale roller var mere statiske og fastforankrede
i tradition og klasse (Buechler 2008: 233), så var det nu op til den enkelte at skabe mening i sin egen
tilværelse. At engagere sig i de nye sociale bevægelser kan i den forbindelse ses som en måde at genskabe
betydning på i et ellers postmodernistisk kaos. Den ”kollektive identitet”, som løbende skabes i
bevægelserne, ses af NSM‐teoretikerne, særligt Melucci (1996), som et centralt tema i forståelsen af disse
bevægelser.
Dette nye fokus var samtidig et opgør med den på det tidspunkt udbredte dogmatiske marxisme, der
grundlæggende betragtede alle sociale konflikter som økonomisk og materielt funderede (Canel 1992). Set
med NSM‐briller var den økonomiske determinisme – og dermed dybest set den universalistiske
marxistiske forklaringsmodel – kollapset med den ”stille”, postindustrielle revolution, i øvrigt ligesom andre
modernistiske ”metanarrativer” var blevet fortrængt til fordel for et mere fragmenteret, postmodernistisk
verdensbillede (Lyotard 1979; Melucci 1989). Dette betød bl.a., at de mange nye sociale bevægelser ikke
nødvendigvis kunne betragtes som sammenhængende tråde, der i sidste ende var underlagt én overordnet,
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samlet, revolutionær vision. De var dybest set uafhængige, individuelle projekter, der ikke direkte havde
noget med hinanden at gøre. Et centralt spørgsmål for flere af NSM‐teoretikerne har derfor været, hvorvidt
disse bevægelser nogensinde kan ”finde sammen” igen og skabe fælles fodslag i en større kamp for social
retfærdighed (sådan som socialismen forsøgte), eller om det mangehovedede postmodernistiske uhyre
endegyldigt har reduceret social protest til enkeltstående, isolerede fænomener, der er i sidste ende er
lette at inddæmme for de store dehumaniserende forandringsprocesser (Touraine 1988; Calhoun 1993:
390).
Et gennemgående tema for NSM‐tilgangen er desuden at betragte de enkelte sociale bevægelser som
historiespecifikke reaktioner mod bestemte samfundsmæssige processer (Buechler 2000: 46; Castells
2010). Helt centralt i den sammenhæng er Habermas’ teori om systemverdenens kolonialisering af
livsverdenen (Habermas 1987). Ifølge denne teori er den moderne samfundsudvikling præget af, at
”systemverdenen”, bestående af rationaliserede makrostrukturer såsom markedet og diverse former for
bureaukrati, løbende griber ind i og invaderer ”livsverdenens” meningsfulde hverdagssfære, hvilket gør
verden mere og mere usikker og uoverskuelig for den enkelte. I lyset af denne udvikling kan mange af de
nye sociale bevægelser ses som en defensiv bestræbelse på at fastholde mening og autonomi i en ellers
overrationaliseret og menneskefjern verden (ibid.; Touraine 1985). Cohen & Arato (1992: 548ff.) skelner i
forlængelse heraf mellem ”offensive” og ”defensive” strategier for sociale bevægelser, hvor de defensive er
rettet ”indad” mod at beskytte livsverdenen selv, mens de offensive er rettet ”udad” mod systemverdenen,
dvs. staten, de økonomiske institutioner, etc. – en skelnen vi bl.a. vil trække på i vores analyse af MDBs
forskellige aktiviteter og strategier.
Evaluering af NSM
NSM‐paradigmet består i virkeligheden af to vidt forskellige, overordnede teoretiske pointer, som i praksis
har været sammenvævede i langt de fleste konkrete behandlinger. På den ene side betegner NSM et
empirisk felt af sociale bevægelser, der blomstrede frem i en specifik historisk periode. Denne pointe har
været meget omdiskuteret, idet det hævdes, at mange af de egenskaber, som NSM‐teoretikerne tillægger
disse bevægelser, faktisk har været kendetegnende for en lang række historiske bevægelser – og altså ikke
er særegne for en bestemt periode (Calhoun 1993; Crossley 2002: 150).
På den anden side kan NSM imidlertid også ses som en bestemt teoretisk tilgang til at beskrive fænomenet
sociale bevægelser som sådan, der i princippet kan appliceres på enhver social bevægelse til enhver tid. Det
handler således om at identificere de identitetsmæssige og kulturelle faktorer, som det enkelte individ
bruger til at skabe mening ud fra i forhold til den givne bevægelse, samt at sætte dette ”subjektive”
mikroperspektiv i relation til mere ”objektive” samfundsmæssige makroperspektiver, der har at gøre med
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den overordnede måde, hvorpå samfundet og den samfundsmæssige epoke konstitueres. Her åbnes op for
at diskutere magt og dominans på et abstrakt, Foucault’sk niveau, men det er til gengæld vanskeligere at
analysere mere konkrete realpolitiske, pragmatiske og strategiske forhold, som bevægelserne er underlagt
og navigerer ud fra i deres praktiske, daglige virke – hvilket jo netop er RMT‐tilgangens fokus.
NSM og RMT repræsenterer altså to grundlæggende forskellige måder at teoretisere sociale bevægelser på,
som ikke direkte forholder sig til hinandens fokus. Derfor giver det heller ikke umiddelbart mening at sige,
at den ene er ”mere sand” end den anden, i og med at de dybest set undersøger vidt forskellige ting. Til
gengæld mener vi, at man med fordel kan inddrage begge perspektiver i en konkret analyse, så man både
kan indfange mikro‐, meso‐ og makroniveau, identitet og strategi, samt hvorfor og hvordan. Det er netop
dette, vi har forsøgt at gøre med vores udvidede Castells‐inspirerede analysemodel, som vi præsenterede i
forrige kapitel, og som vi vil strukturere vores analyse af MDB på baggrund af.

Deliberativt demokrati
Jeg har engang sagt, at demokrati er diskussion. Men en frugtbar diskussion har som
forudsætning, at mennesker stoler på hinanden og er indstillet på ærligt og redeligt at søge
sandheden. Demokrati er samtale mellem ligemænd, en drøftelse mellem frie borgere for åbne
døre. Ordet ’parlament’ er ifølge sin grundbetydning udtryk for en smuk tanke. Måtte den blive
virkelighed! (Tomáš Masaryk 1935, citeret i Hansen 2010: 95).

Idéen om deliberativt demokrati tager udgangspunkt i, at det, der i sidste ende legitimerer politiske
beslutninger i et demokratisk samfund, ikke er folkeafstemninger, stemmefrihed og andre formelle
demokratiske procedurer alene, men selve den debat og frie, rationelle udveksling af synspunkter, som de
politiske beslutninger træffes på baggrund af. Som Hal Koch i 1945 skrev:
Demokratiets Væsen er nemlig ikke bestemt ved Afstemningen, men ved Samtalen,
Forhandlingen, ved den gensidige Respekt og Forstaaelse og ved den heraf fremvoksende Sans
for Helhedens Interesse (Koch 1945: 20).

Centralt for det deliberative demokrati er således idealet om diskussion (eller deliberation) som
fundamentet for en demokratisk beslutningsproces. Kongstanken er, at en demokratisk beslutning ikke
nødvendigvis er den, som flest umiddelbart tilslutter sig, eller som er i flest menneskers individuelle
interesse, men snarere den, der samlet set er bedst for kollektivet, når alle synspunkter er medregnet, og
som er bedst underbygget af rationelle og saglige, uegennyttige argumenter (Cohen 1989). For at nå dertil
må man lade de forskellige synspunkter brydes i en konstruktiv og fair dialog, hvor man får alle aspekter og
interesser frem i lyset, så man på et oplyst grundlag kan vurdere argumenter for og imod. Værdien ligger
således i selve den proces, hvorunder beslutninger træffes.
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Heri ligger et opgør med den såkaldte ”liberale” demokratiopfattelse, der længe har præget den politisk‐
filosofiske demokratidebat, og som de fleste vestlige demokratier – ikke mindst USA – officielt er baseret på
(Hansen 2010: 49). Ifølge den liberale tilgang konstitueres demokratiet alene af de institutioner og officielle
procedurer, der skaber rammerne for, at borgerne kan have indflydelse på den politiske beslutningsproces.
Det handler om formelle forhold som løbende afholdelse af valg, menings‐, ytrings‐ og stemmefrihed,
magtens tredeling, officielle parlamentariske procedurer, osv. Hvordan borgerne så i praksis vælger at
forvalte denne indflydelse, skal staten (eller nogen andre, for den sags skyld) ikke blande sig i. Demokratiet
ses implicit som en slags spilleregler, inden for hvilke man kan ”spille spillet” og forsøge at optimere sine
egne interesser. Grundidealet er således frihed med stort F – en frihed, der er negativt defineret (frihed fra
indblanding) i modsætning til et positivt frihedsbegreb, der fokuserer på borgernes frihed til aktivt at
deltage i den demokratiske proces (ibid.). Den liberale model er tænkt som en neutral struktur, hvor alle
har frihed til at have deres subjektive holdninger og forsøge at fremme deres private interesser, og den er
grundlæggende baseret på den private ejendomsret og en kapitalistisk markedsøkonomi (ibid.: 51).
Fortalere for deliberativt demokrati kritiserer imidlertid den liberale demokratimodel for kun at ville opgøre
summen af borgernes individuelle præferencer uden egentlig at forholde sig til indholdet af disse, eller
måden de er blevet til på (ibid.: 97). Alle holdninger tæller i princippet lige meget, uanset hvor
velovervejede eller underbyggede de er, og således reduceres demokratiet let til simpelt flertalsvælde,
hvor, sat lidt på spidsen, folk står i hvert deres hjørne med skyklapper for øjnene og armene over kors og
plejer deres egne, personlige interesser uden at lytte til hinanden eller tage højde for fællesskabets
interesser som helhed. Ingen kommer hinanden i møde medmindre det kan betale sig, og individerne
betragtes snarere som konkurrenter end som deltagere i et fælles projekt. Samtidig risikerer systemet –
igen i sin mest karikerede form – at fremelske politik baseret på ”laveste fællesnævner”, i og med at
holdninger ikke nødvendigvis mødes og brydes, og argumenter derfor ikke oplever at blive forfinet gennem
løbende input, rationel bearbejdelse og kritiske modsigelser. Derved ”vinder” den type politik let, der spiller
på umiddelbare fordomme, reduktionistiske årsagsforklaringer, stereotyper og følelser, der ikke lyder for
kompleks og uigennemskuelig for lægmænd, og som kun taler til enkeltgruppers snævre interesser (ibid.:
52f.).
Det deliberative demokratiideal fornægter ikke de strukturelle, demokratiske procedurer og institutioner –
tværtimod: De er absolut nødvendige for ethvert demokratisk samfund. De er bare ikke tilstrækkelige. Alle
disse ”hårde” formalia udgør nemlig kun en tom ramme, inden for hvilken demokratiet i praksis kan
udspille sig. De sikrer ikke i sig selv, at selve processen virkelig også er demokratisk. Det er netop dette
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”bløde” aspekt, som det deliberative demokratiideal beskæftiger sig med: selve den demokratiske proces;
den løbende debat hvorunder demokratiet lever (og i sidste ende legitimeres).
Og det er netop her, medierne kommer ind i billedet. Samfundet må nemlig have en offentlig arena, hvor
denne demokratiske proces kan udfolde sig; en ”offentlig sfære” (Habermas 1989), hvor alle borgere i
princippet kan deltage frit og på lige vilkår. I moderne, komplekse samfund (som det amerikanske), er det
ideelt set medierne, der udfylder denne funktion. I praksis vil det sige, at de giver plads til, at forskellige
stemmer og synspunkter kommer til orde og bliver hørt, at de dyrker saglig og ”rationel” debat og at de
tager højde for politisk uenighed i samfundet. Derudover har medierne som bekendt også en demokratisk
funktion i at agere ”den fjerde statsmagt” – dvs. holde samfundets magthavere ansvarlige og samtidig
informere befolkningen om politiske forhold i samfundet, så de kan indgå i den demokratiske proces på et
oplyst grundlag.
I vores diskussion af MDBs potentiale for at påvirke den amerikanske medieudvikling i demokratisk retning
vil vi tage udgangspunkt i dette demokratiske ideal.
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Metode
Vi vil i det følgende redegøre for de tanker og overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med indsamlingen af
empiriske data, særligt i forhold til gennemførelse af interviews i New York og vores deltagende
observation på The National Conference for Media Reform i Boston i perioden 1.‐12. april 2011. Dette vil vi
gøre for at give læseren et indblik i processen og de praktiske omstændigheder i forbindelse med vores
dataindsamling, idet vores analyse af bevægelsen bl.a. er foretaget på baggrund heraf.

Interviews med caseorganisationer
I vores indledende afsøgning af feltet og de organisationer, der kan betragtes som en del af MDB, stod det
os hurtigt klart, at det ville være afgørende for os at få mulighed for at foretage interviews med
repræsentanter for de organisationer, der udgør vores analytiske grundlag. Den information og
selvfremstilling samt de medietekster, som var tilgængelige på de respektive organisationers hjemmesider
og i litterære kilder (Downing 2011; Lievrouw 2011; Coyer et al. 2007; Carrol & Hackett 2006; Atkinson
2010, m.fl.), gav os en masse interessante perspektiver på bevægelsen, men i og med at vi er særligt
interesserede i bevægelsens selvforståelse, var vi naturligvis også interesserede i at få organisationernes
egne italesættelser og uddybninger af formålet med deres aktiviteter. For at kunne triangulere og sikre det
bedst mulige empiriske grundlag for vores analyse, besluttede vi derfor at rejse til USA for at interviewe
repræsentanter for vores case‐organisationer, der alle holder til i New York (med undtagelse af Free Press,
der har kontorer i Washington og Massachusetts).
Hermeneutisk tilgang og pragmatiske valg
I forbindelse med ovennævnte afsøgning af feltet, fandt vi ud af, at Free Press i starten af april 2011
organiserede konferencen The National Conference for Media Reform (i daglig tale ”NCMR”), under
sloganet ”Reform media – transform democracy”. Et nærmere studie af programmet for og ideen bag
konferencen (se bilag 11) gav os et klart indtryk af, at dette var en så central og afgørende begivenhed for
bevægelsen, at det formentlig ville være ekstremt givende for vores undersøgelse af MDB at deltage i
denne konference. Konferencen skulle finde sted i Boston, blot fire timers kørsel fra New York, og i
erkendelse af, at vores økonomiske midler ikke ville række til at rejse til USA i flere omgange, valgte vi at slå
to fluer med et smæk og organisere en specialerejse på 12 dage, der indebar tid til både interviews i New
York og konferencedeltagelse i Boston.
Det betød imidlertid også, at vi var nødt til at forberede og afholde interviews noget tidligere i processen,
end vi oprindeligt havde planlagt. I tiden op til rejsen var vi fortsat i en udforskende fase, hvor vi ikke
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umiddelbart mente at have færdigdefineret og afgrænset MDB og derfor ikke med sikkerhed kunne
konstatere, om de udvalgte cases kunne siges at være repræsentative for feltet som helhed, og om man i
praksis reelt kunne hævde, at der eksisterede en egentlig mediedemokratiseringsbevægelse. Vi var derfor
nødsagede til at have en noget bredere og mere eksplorativ tilgang til vores interviews, end vi umiddelbart
ville have haft, såfremt vi havde kunnet foretage interviews på et senere tidspunkt, hvor vi formodentlig
ville have været i stand til at definere og afgrænse feltet klarere.
Interviewpersoner
For at give vore interviews den højest mulige validitet, har det været et vigtigt kriterium for os, at de
interviewede medarbejdere i de respektive organisationer havde beføjelser til at udtale sig på vegne af
organisationen, og at det fx ikke blot var en ”tilfældig” frivillig medarbejder eller praktikant. Vi har
konsekvent arbejdet på at få interviews med de personer, som vi umiddelbart kunne konstatere var højest
placeret i hierarkiet og havde det bedst mulige grundlag for at udtale sig om organisationens aktiviteter,
overordnede formål og holdning til det mediesystem, som de eksplicit opponerer imod.
I erkendelse af, at vi fortsat var i en udforskende fase, ønskede vi desuden at få nogle inputs fra folk med et
godt kendskab til bevægelsen, som ikke repræsenterede de fem cases. Vi henvendte os derfor til
forfatteren og filminstruktøren Danny Schechter, der bor i New York og har stor erfaring med arbejdet i
MDB. Schechter – med tilnavnet The News Dissector – står bag en lang række mediekritiske bøger og
dokumentarfilm om det amerikanske mediesystem og har et stort kendskab til organisationer og initiativer,
som er kritiske over for mainstreammedierne i USA. Schechter var heldigvis villig til at tage en snak med os,
og vi organiserede det derfor således, at vi under vores ophold i New York kunne interviewe ham som den
første, med det formål at give os et bedre indblik i og forståelse af bevægelsens virke og motiver, således at
vi var bedst muligt klædt på til efterfølgende at foretage interviews med vores case‐organisationer. På den
måde har vi altså søgt at kompensere for vores ikke‐udtømmende kendskab til bevægelsen, vel vidende at
vi stadig ville have brug for at snakke med flere personer i MDB, for at kunne definere bevægelsen mere
fyldestgørende.
Med udgangspunkt i ovenstående erkendelse, har vi løbende forsøgt at anlægge en hermeneutisk tilgang til
vores empiriindsamling. Vi har hele tiden haft en klar ide om, hvad vi gerne ville undersøge omkring MDB,
men vi har samtidig haft brug for aktørernes inputs til løbende at afgrænse feltet yderligere. Vi ville
sandsynligvis have været i stand til at lave mere omfattende og fokuserede interviewguides, såfremt vi
kunne have foretaget interviews senere i processen, men af pragmatiske grunde har dette altså ikke været
muligt. På den anden side har der nok også været en vis gevinst i at få alle disse inputs så tidligt i processen,
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i og med at vi så har kunnet afprøve, tilpasse og redefinere vores tilgang mere kvalificeret, frem for ellers at
risikere at bevæge os ud af en forkert tangent.
Organisering af interviewaftaler
At få adgang til NCMR var ikke det store problem – en billet kunne bestilles online for den nette sum af
175$. Anderledes udfordrende var det at få konkrete interviewaftaler i stand.
Vi henvendte os i første omgang til alle organisationer elektronisk, enten via kontaktformularer på deres
hjemmesider eller ved at skrive til anførte kontakt‐e‐mailadresser. Alle organisationer fik en ”personlig”
besked, hvor vi forklarede hvem vi var, hvilken person vi ønskede at interviewe og med hvilket formål17.
Mod forventning fik vi ikke et eneste svar tilbage. Efter i en uge at have afventet svar, forsøgte vi os med at
finde personlige e‐mailadresser på forskellige ledere i de respektive organisationer, hvilket til tider var
noget af et detektivarbejde. Eksempelvis havde vi en god ven, der engang havde arbejdet sammen med en
gut, som havde lavet et projekt med The Yes Men – og han kunne heldigvis forsyne os med deres personlige
e‐mailadresser. Dette arbejde bar til dels frugt. The Yes Men var villige til at deltage i et interview, og det
samme var Free Press, som vi aftalte at mødes med under konferencen i Boston, i og med at de ikke holdt
til i New York.
Til trods for gentagne elektroniske henvendelser til et væld af e‐mailadresser hos Democracy Now!, FAIR og
The Indypendent (samt Indymedia‐kollektivet i New York), fik vi hverken afslag, bekræftelse på modtagelse
eller positive tilbagemeldinger. Vi forsøgte derefter at ringe til organisationernes opgivne telefonnumre,
men det havde vi heller ikke held med – det eneste vi fik fat på, var telefonsvarere.
Vi måtte altså tage af sted til New York uden at have lavet interviewaftaler med tre af de fem cases, men vi
var alligevel fortrøstningsfulde, i og med at alle tre organisationer havde kontoradresse på det centrale
Manhattan og ligeledes ville være til stede på konferencen i Boston – og vi ville altså formentlig have gode
muligheder for at kontakte dem personligt og (forhåbentlig) træffe aftaler om interviews.
I New York var det heldigvis ikke videre besværligt at få sat interviews i stand hos de forskellige
organisationer, så snart vi mødte personligt op hos dem – og vel at mærke interviews med de ønskede
repræsentanter. Kun hos Democracy Now! måtte de meddele os, at det ikke var muligt at snakke med
stifteren Amy Goodman, men at bestyrelsesformanden Karen Ranucci gerne stillede sig til rådighed for et
interview, hvilket vi selvfølgelig accepterede.
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Se eksempel på e‐mail‐henvendelse i bilag 13.
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Man skulle dermed tro, at vi var sikre på at få de ønskede interviews i kassen, men det viste sig alligevel at
være noget af en udfordring. Selvom vi havde lavet en klar aftale om dag, tid, sted og varighed, henvendte
samtlige interviewpersoner sig undervejs pr. e‐mail eller telefon for at flytte interviewet til et andet
tidspunkt, og eftersom vi kun var i New York i en ganske kort periode, var det noget af et puslespil at få til
at gå op. Vi indrettede os selvfølgelig efter organisationernes ønsker og fik i sidste ende også gennemført
alle interviews, men vi må samtidig erkende, at nogle interviews ikke blev udført under optimale
betingelser grundet tidspres.
Eksempelvis skulle vi mødes med Mike Bonanno fra The Yes Men på hans kontor en tirsdag morgen, men
han var åbenbart forsinket og bad os møde ham på en nærliggende café en time senere. Her mødte vi så et
østrigsk tv‐hold, der også havde en aftale med ham om et interview og var på vej hjem til Østrig senere
samme dag. Eftersom vi skulle nå en anden interviewaftale senere på dagen, måtte vi planlægge et nyt
interview på en café i Brooklyn torsdag formiddag. Her kom Bonanno også en time for sent, og vi nåede kun
lige akkurat at få gennemført et interview på en time, inden vi var nødt til at haste videre for at nå vores
bus til Boston. Vi ville ligeledes gerne have haft noget mere tid med både Josh Stearns fra Free Press og
Karen Ranucci fra Democracy Now!, der begge var nødt til at slutte interviewet, før vi ønskede det, grundet
andre aftaler. Ligeledes var vi selv nødt til at slutte interviewet med Elizabeth Henderson på The
Indypendent, fordi vi skulle nå vores næste interviewaftale med Peter Hart hos FAIR.
På trods af disse omstændigheder nåede vi generelt tilfredsstillende omkring de mest centrale emner i alle
vore interviews, men vi erkender samtidig, at vi muligvis kunne have nået endnu dybere et par steder,
såfremt vi havde haft bedre betingelser for at udføre vores interviews og mere tid til at komme omkring de
ønskede emner. Vi aftalte dog med samtlige respondenter, at vi kunne henvende os til dem pr. e‐mail,
såfremt vi havde uddybende spørgsmål, hvilket vi da også har benyttet os af i flere situationer.
Udformning af interviewguides
Jævnfør interviewenes udforskende karakter og overordnede formål, har vi udformet interviewguides i tråd
med det, som Kvale betegner det eksplorerende interview (Kvale 1997: 104). I vores undersøgelsesdesign
har vi lagt vægt på at skabe åbne og halvstrukturerede interviews (ibid.: 133), hvor vi har tematiseret en
håndfuld overordnede emner og problemstillinger med underspørgsmål, som vi ønskede respondenternes
svar på, men uden at formulere ordrette enkeltspørgsmål eller have en fast, ufravigelig rækkefølge. Der
skulle hele tiden være plads til, at vi kunne samle tråde op løbende, og at vi kunne gå ud af uventede
tangenter, der måtte opstå undervejs, såfremt det virkede relevant for vores projekt18.
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Se eksempel på interviewguide i bilag 2.
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Vi har tidligt været bevidste om, at vi ville udføre ekspertinterviews fremfor ”traditionelle”
forskningsinterviews og har derfor lagt stor vægt på at sætte os ind i organisationernes aktiviteter og
synspunkter på forhånd. De overordnede temaer har været gennemgående i alle interviewguides,
suppleret af en række konkrete spørgsmål til den enkelte organisation, rettet mod dennes særegne
aktiviteter. Dette har så yderligere været suppleret af spørgsmål om konkrete informationer og fakta, som
vi ikke har kunnet finde svar på andetsteds.
Interviewenes ekspertstatus har også betydet, at vi er gået mere op i at få håndfaste informationer og
synspunkter frem hos vores interviewpersoner end i at fokusere på selve processen under
interviewsituationen og de principielle metodiske problemstillinger, der følger deraf – som man fx ville gøre
mere ud af, hvis man undersøgte meningskonstruktion hos mere ”ordinære” respondenter.
Når det så er sagt, har vi naturligvis gjort os visse metodiske overvejelser om selve interviewsituationen. Vi
har således lagt stor vægt på at skabe den rette ramme om interviewet og især haft fokus på en god start
(ibid.: 132), hvor vi for respondenterne åbent har præsenteret formålet med vores speciale og forklaret,
hvad det var, vi gerne vil snakke med dem om. Herefter har vi konsekvent lagt op til, at de i korte træk
skulle beskrive, hvad de som organisation foretager sig, og hvorfor de gør det – og så ellers tilstræbt at lade
resten af interviewet foregå som en uformel samtale, hvor vores eneste (uudtalte) kriterium har været, at
vi gerne ville omkring de på forhånd fastsatte emner. Vi var bevidste om, at alle vore respondenter har stor
erfaring med journalistik, selv har udført tonsvis af interviews og har en langt større viden om feltet end os
selv, så vi ville for alt i verden ikke foregive at være professionelle interviewere. I stedet har vi tilstræbt at
være hyggelige og smilende, og til en vis grad også at give respondenterne et indtryk af, at vi sympatiserede
med deres sag, for at facilitere en umiddelbar og ærlig italesættelse af synspunkter, fremfor at give dem
indtryk af at de defensivt skulle forsvare deres organisations aktiviteter og synspunkter.
Udførelse af interviews i praksis
Vi valgte at afholde interviewene på de respektive organisationers egne kontorer19 af flere grunde. De
skulle føle sig på hjemmebane, når de præsenterede deres organisation, og det skulle være så let som
muligt for dem at deltage i interviewet.
Under interviewet valgte vi at være to personer til stede. Vi arbejdede bevidst med en rollefordeling, hvor
den ene af os konsekvent var den, der åbnede interviewet og satte rammen, og den som stod for at snakke
med og være aktivt lyttende, mens den anden primært havde fokus på, at vi kom ind på de ønskede emner,
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Interviewet med Free Press foregik dog på deres sekretariat på konferencen i Boston. Interviewet med The Yes Men foregik på en
café.

50

som fremgik af vores interviewguide, og at vi kom tilstrækkeligt i dybden med hvert enkelt emne. For at
underbygge følelsen af den mere uformelle samtale lavede vi ingen stringente regler for, hvem der
snakkede hvornår i løbet af interviewet, men skiftedes meget til at spørge, så snart respondentens
udtalelser gav anledning til nye spørgsmål, jf. den eksplorerende interviewform (Kvale 1997: 104).
Denne strategi lykkedes eksempelvis rigtig godt i interviewet med Peter Hart fra FAIR, hvor Hart var utrolig
afslappet og generelt holdt sig til emnet, og hvor vi havde rigeligt med tid til at komme tilfredsstillende
omkring de relevante emner. Omvendt gik denne fremgangsmåde mindre godt i interviewet med Karen
Ranucci hos Democracy Now!, eftersom Ranucci var meget fortravlet, til dels misforstod nogle spørgsmål
og ofte snakkede ud af nogle tangenter, som ikke var videre relevante for os. Når vi så venligt forsøgte at
afbryde hende for at komme tilbage på sporet, ignorerede hun det venligt og snakkede blot videre, med
det resultat at der var en del emner, vi gerne ville have vendt med hende, som vi simpelthen ikke nåede.
Konsekvenser af vores metodiske valg
Generelt måtte vi konstatere, at vores interviews ikke altid gik som forventet – som regel grundet
uforudsete hændelser, som vi ikke selv var herrer over.
Josh Stearns fra Free Press flyttede vores interviewaftale i allersidste øjeblik, således at vi kom til at sidde i
et lokale, der fungerede som sekretariat under konferencen, hvor der sad en praktikant og arbejdede ved
siden af os, og der samtidig løbende kom folk ind og ud af lokalet, mens interviewet foregik. Det lod dog
ikke til at forstyrre Stearns, og samtidig var disse forhold med til at styrke indramningen af interviewet som
en uformel samtale.
Undervejs i interviewet hentede Stearns så lige pludselig en medieforsker fra New America Foundation ved
navn Tom Glaisyer, som han mente, at vi ville få en masse ud af at snakke med, og som han selv inddragede
i interviewsituationen. Stearns gjorde det i den bedste mening, men problemet var, at denne Glaisyer ikke
helt forstod hvad samtalen drejede sig om, og egentlig blot forstyrrede vores interview og tog dyrebar tid
fra de emner, vi gerne ville have Stearns til at tale om.
Interviewene har primært haft til formål at give organisationernes eksperter så frit spil som muligt, inden
for de rammer vi har udstukket, og vi accepterer og tager forbehold for de konsekvenser, det har haft for
den indhentede empiri. Vi kunne muligvis have fået andre holdninger og flere informationer ud af
respondenterne ved at have udformet mere strukturerede interviewguides og være langt mere styrende i
interviewsituationerne. Omvendt er det vores opfattelse, at denne åbne og løst strukturerede tilgang har
været enormt givende for vores empiriske materiale, især set i lyset af de meget erfarne respondenter
samt de mange ændringer og uforudsigeligheder, som vores indsamling af interviews har været underlagt.
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Vi erkender ligeledes, at vi, såfremt vi havde haft mere tid til rådighed i New York, ville have haft bedre
mulighed for at planlægge nogle interviews, hvor respondenterne og vi selv havde bedre tid til at
gennemføre længere og mere dybdegående samtaler. På den anden side er der også indikationer af, at vi
har været utrolig heldige overhovedet at få interviews med disse travle mennesker, og at vi ikke
nødvendigvis havde fået mere ud af at opholde os længere tid i USA.
Transskribering af interviews
Alle de udførte interviews er blevet transskriberet og vedlagt i bilag 3.
I og med at det er ekspertinterviews, vi har udført, har vi primært været interesserede i meninger og
argumenter, hvorfor vi i selve transskriberingen af vores interviews har undladt at nedskrive mundtlige
udtryk som fx ”like” og ”you‐know‐what‐I’m‐saying”, hvor disse udtryk ikke er relevante for analysen af
datamaterialet. Vi har dog valgt at transskribere grin, latter eller mimik, hvor dette fx kan anskueliggøre
ironiske kommentarer, der ellers er i fare for at blive misforstået (Kvale 1997: 171ff.). Vi har ligeledes valgt
at fremhæve ord, der lægges tryk på, når disse er af betydning for forståelsen af udtalelsen (Halkier 2002:
76).
Vi har ydermere vedlagt de originale interviews som lydfiler (se bilag 7) for at gøre det muligt at vurdere
validiteten.

Deltagerobservation
Ved siden af de udførte interviews har vi som bekendt også deltaget i konferencen National Conference for
Media Reform, hvor vi – udover at bevidne en masse interessante taler og paneldebatter, der har givet os
et unikt og enormt indblik i bevægelsens tanker og argumenter – har haft mulighed for at observere og
snakke med nogle af bevægelsens aktører og derigennem få et konkret indblik i den proces og kultur, som
bevægelsen dyrkes under i praksis.
Konferencen har bestået af en lang række paneldebatter, taler og workshops, der er foregået over tre dage,
fra morgen til aften. De mere end 2.500 deltagere har frit kunnet vælge at følge forskellige moduler, der er
foregået samtidigt, alt afhængig af deres interesse. Således har vi også selv valgt at følge de moduler, som
vi har fundet mest relevante for vores projekt20.
Udover den indholdsmæssige, ”hårde” information, vi har fået under de forskellige moduler, har vores
deltagelse samtidig haft karakter af et mini‐feltstudie, hvor vi har observeret – og samtidig deltaget i – den
mere ”bløde” betydningsdannelse og kulturelle sammenhæng, som deltagerne indgik i under konferencen.
20

Det fulde program for NCMR findes i bilag 11.
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Dette har givet os mulighed for at få et unikt ”insider”‐perspektiv på, hvordan bevægelsen i praksis
konstitueres, hvordan deltagerne tænker og anskuer verden, hvordan de argumenterer, og hvordan
bevægelsens selvforståelse egentlig konstrueres i mere uformelle sammenhænge. Således har vi oplevet,
hvordan der tales i krogene og over frokostbordet, hvilken type mennesker, der deltager på konferencen,
og hvilke synspunkter de i øvrigt sympatiserer med, hvilke indforståetheder og præmisser der er for deres
sociale ageren, og hvordan tilhørerne reagerer på det, der bliver sagt på talerstolen under de forskellige
sessioner. Derudover har vi i pauserne mellem modulerne, og sågar også i toget til og fra
konferencecenteret, haft lejlighed til at tale med deltagerne om deres oplevelser af konferencen og af
bevægelsen som helhed.
Formålet med dette har ikke været at lave et decideret antropologisk feltstudie, men snarere at sikre
yderligere triangulering af datamaterialet ved at arbejde ud fra en antropologisk, deltagerobservatorisk
fremgangsmåde, der ifølge James Spradley (1980: 13) er hensigtsmæssig i forhold til at indfange den
kulturelle mening, som medlemmerne finder og skaber i deres engagement i bevægelsen. Dette perspektiv
har været interessant for os, fordi vi i bl.a. undersøger bevægelsens ”kollektive identitet” – og her spiller de
enkelte medlemmers selvforståelse og den generelle kultur i bevægelsen naturligvis en central rolle.
Ved aktivt at foretage os det samme som de informanter vi undersøger, har vi desuden kunnet afprøve
deres oplevelse på egen krop, så at sige, hvilket ifølge Spradley er en fordel, når man vil forstå, hvorfor
andre mennesker gør og tænker, som de gør (ibid.: 60). Ligeledes har vi ved at sidde og sludre uformelt og
udveksle synspunkter med deltagerne formentlig kunnet få italesat vinkler og synspunkter, som vi ikke
havde kunnet få under et organiseret interview, der bliver optaget på diktafon.
Under konferencen har vi ikke lavet deciderede, strukturerede antropologiske noter, men vi har løbende
noteret generelle indtryk ned og registreret, når vi har gjort os nogle interessante observationer (se
feltnoter i bilag 12).
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Mediedemokratiseringsbevægelsens
historie
Før vi begiver os ud i selve analysen af bevægelsen, vil vi i det følgende kort opridse baggrunden for
bevægelsens opståen for at give læseren en bedre forståelse af den historiske kontekst, som MDB
indskriver sig i, og en beskrivelse af den historiske tradition, som den nuværende
mediedemokratiseringsbevægelse tilhører21.
Gennem størstedelen af nyere amerikansk historie – og især siden 2. verdenskrig – har spørgsmålet om,
hvordan det amerikanske mediesystem skulle indrettes, været forholdsvis fraværende i den brede
offentlige debat. Det har tilsyneladende været en nærmest naturgiven selvfølgelighed, at mediemarkedet
skulle drives af kommercielle aktører, og at staten ikke skulle blande sig for meget (McChesney 2008: 492).
Denne konsensus har imidlertid ikke altid været enerådende, og frem for at være naturgivent er systemet
faktisk blevet til som følge af en række konkrete politiske beslutninger på kritiske tidspunkter i den
amerikanske historie og under en række specifikke historiske omstændigheder (Starr 2004: 388). På
forskellige historiske tidspunkter har der således også været markante kritiske røster, der har kritiseret
mediernes forfatning.

MDBs første bølge: Muckrakers og klassekæmpere
I perioden efter den amerikanske uafhængighedserklæring og forfatningens vedtagelse var det
amerikanske mediesystem, ligesom i Danmark, domineret af en politisk partipresse med tusindvis af små
lokalaviser, der var indirekte understøttet af staten gennem trykke‐ og distributionstilskud (ibid.: 88;
McChesney & Nichols 2010: 123). Det var en bevidst hensigt for ”the founding fathers”, i særdeleshed
Madison og Jefferson, at disse medier skulle udbredes og understøttes, så der kunne etableres en oplyst og
kritisk offentlighed, hvilket var en præmis for et velfungerende demokrati (ibid.: 119). Som Jefferson skrev i
et berømt brev til Edward Carrington i 1787:
Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or
newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter (citeret i
McChesney & Nichols 2010: 119).

21

Det følgende skal ikke betragtes som en udtømmende historisk gennemgang, da det naturligvis er umuligt at give et bare
nogenlunde fyldestgørende billede af den amerikanske mediehistorie på den plads, vi her har til rådighed – og det er i øvrigt heller
ikke specialets formål. Kapitlet er i stedet tænkt som en pragmatisk opridsning af den historiske tradition, som bevægelsen
indskriver sig i.
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Efterhånden som produktionsomkostningerne faldt, oplagene blev større og annonceindtægterne begyndte
at stige, fandt kommercielle aktører ud af, at man faktisk kunne tjene penge på at lave aviser (Starr 2004:
252), og det førte efterhånden til en koncentration af ejerskab, nedlukning af konkurrerende lokalaviser og
i sidste ende ensretning af indhold, herunder især udbuddet af politiske perspektiver, eftersom det
politiske omdrejningspunkt efterhånden erstattedes af omnibusavisen med et ”objektivistisk” journalistisk
ideal som dominerende koncept (ibid.: 254; McChesney 2008: 72).
Ikke alle var imidlertid tilfredse med denne udvikling. I begyndelse af 1900‐tallet, under den såkaldte
”progressive era”, opstod således hvad man kunne kalde den første MDB‐bølge af mediekritikere, der ved
brug af sprudlende klasseretorik kritiserede de kommercielle medier for at være konservative og biased til
fordel for de velhavende og privilegerede gruppers interesser (Starr 2004: 265). Det hævdedes, at den
ensrettede presse ikke levnede plads til radikale synspunkter, der gik imod avisejernes snævre interesser
eller ikke lige passede ind i de etablerede partiers partiprogrammer (McChesney 2008: 73), og at den nye
konkurrencesituation desuden resulterede i yellow journalism, dvs. sensationalisme, vulgært kriminalstof,
gossip, etc., der ikke var et seriøst demokrati værdigt (Hallin & Mancini 2004: 218). Undtagelsen var de
såkaldte muckrakers (skandalejournalister) som fx Charles Edward Russel, William Irwin og ikke mindst
Upton Sinclair, der afslørede magthaveres korruption, kritiserede uretfærdigheder i samfundet og
dokumenterede kapitalismens ”umenneskelige konsekvenser”, men som efterhånden også blev fortrængt i
den etablerede presse (Starr 2004: 265). Både blandt konservative og progressive kræfter var der imidlertid
en voksende skepsis over for medieudviklingens konsekvenser, og eftersom denne skepsis vandt større og
større folkelig tilslutning, blev løsningen fra mediernes side at opfinde begrebet journalistisk
professionalisme, der alene placerede ansvaret for det journalistiske forfald hos den enkelte journalist og,
som modsvar, indførte en række formelle kvalifikationer, der skulle gøre vedkommende i stand til at
varetage sin demokratiske opgave på en objektiv, sober og etisk forsvarlig facon (stort set alle amerikanske
journalistuddannelser blev grundlagt i denne periode (Hallin & Mancini 2004: 218)). Selvom idéen om
professionel journalistik blev voldsomt kritiseret, især i progressive kredse, hvor det blev set som en slags
”intellektuel prostitution” (John Swinton 1918, citeret i McChesney 2008: 75) og samtidig mentes at flytte
fokus fra de egentlige problemer i mediesystemet, blev den brede mediekritik efterhånden slået til jorden
med indførelsen af de professionelle koder, kombineret med effektiv krigspropaganda i forbindelse med 1.
verdenskrig og en generel økonomisk opblomstring i perioden, der gjorde folk i almindelighed mindre
samfundskritiske (ibid.).
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MDBs anden bølge: The Broadcast Reform Movement
Hvad man kunne kalde den anden bølge af MDB, kom i årene omkring 1930 i forbindelse med udbredelsen
af den nye store medieteknologi: radioen. Hvor individuelle entusiaster og non‐profit‐organisationer
dominerede den tidlige udbredelse af teknologien, overtog kommercielle interesser også her hurtigt
markedet, da de fandt ud af, at der var penge i at drive reklamefinansieret radio (Starr 2004: 328ff.).
Gennem effektiv lobbyisme (tilsyneladende kombineret med en grundlæggende uvidenhed blandt
politikerne omkring den kommende konkurrencesituation), der udmøntede sig i en hastigt vedtagen
lovgivning, fik de kommercielle broadcastere i 1927 forholdsvis let tildelt brugsretten til de relativt få
offentlige frekvenser, der var til rådighed (ibid.: 330; McChesney 1997: 36).
Dette udløste en bred offentlig opstand, den såkaldte ”Broadcast Reform Movement”, der bestod af et
væld af aktører fra alskens samfundsmæssige sektorer, bl.a. uddannelse, religion, arbejderbevægelsen,
journalistik, kvindegrupper, landmænd, akademikere og intellektuelle (Starr 2004: 357ff.). Disse reformister
var eksplicit radikale i deres sigte: Det hævdedes over en bred kam, at hvis æteren blev kontrolleret af
private, profitorienterede interesser, så ville det – uanset omfanget af regulering og journalistisk
professionalisme – i sidste ende skævvride informationsstrømmen til fordel for snævre, profitable og
kortsigtede interesser og dermed grundlæggende kompromittere radiomediets demokratiske rolle
(McChesney 1997: 36).
På trods af bevægelsens modstand, der bl.a. bestod af radiokampagner, offentlige møder og direkte
henvendelser til politikere, ”vandt” de kommercielle aktører i sidste ende slaget, idet den historiske
Communications Act of 1934 (der bl.a. etablerede the Federal Communications Commission (FCC), som
skulle regulere radiomarkedet) endegyldigt cementerede radiosystemets grundlæggende kommercielle
karakter (Starr 2004: 360; Hallin & Mancini 2004: 216). De kommercielle aktørers omfattende lobbyisme og
– i sagens natur – store propagandaapparat (de ejede medierne, som folk fik informationer fra) gjorde det
nærmest umuligt for bevægelsen at få tilstrækkelig offentlig og politisk indflydelse, hvilket i sidste ende
afgjorde sagen (McChesney 1997: 37).
Efter dette nederlag tabte bevægelsen momentum og ebbede stille og roligt ud. Det nye lovgrundlag betød,
at den eneste tilbageværende legitime kritik af mediesystemet var, at der ikke var tilstrækkeligt med
konkurrence, eller at der måtte et minimum af regulering til for at sikre, at offentlighedens interesser blev
tilgodeset – ikke at der var en grundlæggende fejl i systemet, som reformbevægelsen ellers havde
argumenteret for (ibid.).
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“The dark ages of U.S. public broadcasting”
Denne indskrænkning af debatspektret skulle vise sig at sætte sit præg på den næste lange periode af den
amerikanske mediehistorie. Det betød bl.a., at implementeringen af den næste række af
kommunikationsteknologier – fax, tv, FM‐radio og satellit‐tv – ikke blev underlagt samme grundlæggende,
principielle diskussion, men i stedet uden videre blev overdraget til de kommercielle aktører (ibid.: 38).
Eftersom selv ”liberale” debattører accepterede systemets grundlæggende kommercielle præmis, blev
kampen flyttet til at handle om blot at etablere en smal niche til offentlig broadcasting – og parolen var, at
denne under ingen omstændigheder måtte påvirke profitgrundlaget for de kommercielle aktører (ibid.: 39).
I modsætning til stort set alle andre vestlige mediesystemer, hvor public service‐broadcasting har spillet en
helt central rolle, har den amerikanske public service‐model altså fra begyndelsen skullet legitimere sig selv
på nogle helt andre præmisser. Med The Public Broadcasting Act of 1967 blev PBS (Public Broadcasting
Service) og NPR (National Public Radio) etableret (med møje og besvær, efter massiv modstand fra de
kommercielle aktører), og i stedet for at fungere som en central spiller på markedet blev stationerne
presset ud i margenen af systemet, hvor de kun skulle bringe programmer og dække emner, der ikke kunne
betale sig for de kommercielle aktører (ibid.).
Denne ekstremt kommercielle – og på verdensplan enestående – amerikanske medieudvikling skal ses i
lyset af en bredere historisk ramme med udviklingen af forbrugersamfundet i 1950erne, kold krig og
mccarthyisme, og hvor frygten for kommunismen lå dybt i den amerikanske selvforståelse. Enhver form for
statslig regulering, der ”lugtede af kommunisme”, havde hårde odds i den brede offentlighed, og
kommercielle virksomheders ret til at handle frit og ureguleret – selv på medieområdet, der i andre lande
blev opfattet som en central demokratisk (og dermed offentligt reguleret) institution – blev set som en
grundlæggende, universel ret og en naturlig del af ”den amerikanske drøm” (McChesney 2008: 492f.).

De glade 60ere og 70ere
I 1960erne og 1970erne kørte det kommercielle mainstreammediesystem på skinner, men under
overfladen begyndte det så småt at syde og boble med alternative undergrundsmedier og mere kritiske
politiske idéer, der dog i første omgang ikke var rettet mod mediesystemet selv, men i stedet havde andre,
mere konkrete sociale problemstillinger for øje (ibid.: 493). Den konservative konformisme, som havde
præget efterkrigstiden, blev efterhånden udfordret af en ny social bevidsthed, der bl.a. kom til udtryk i den
brede folkelige modstand mod Vietnam‐krigen, borgerrettighedskampen, feminismens opblussen,
rockmusikkens indtog og det generelle ungdomsoprør, der satte spørgsmålstegn ved traditionelle politiske
dogmer.
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Disse new social movements satte fokus på en række konkrete politiske sager, og her spillede medierne en
central, men ofte kun indirekte, rolle. Typisk blev alternative medier som undergrundspublikationer,
independent‐film eller pirat‐radio brugt som instrumenter til at fremme de specifikke progressive sager
(hvilket Downing (2001) bl.a. har dokumenteret), eller man kritiserede mainstreammedierne for ensidige
reportager og stereotype fremstillinger – men kun sjældent blev mediesystemet som sådan genstand for
politisk interesse i sig selv. Denne periode var altså rig på progressive sociale bevægelser og politisk
engagement, men nogen decideret mediedemokratiseringsbevægelse, som vi har defineret den, var
vanskelig at få øje på (McChesney 2008: 493).

Reagan, neoliberalisme og ejerskabskoncentration
Meget af det progressive momentum, som kendetegnede 1960erne og 1970erne, blev overhalet indenom i
1980erne, hvor big business og deregulering atter blev politiske idealer i den mainstream politiske
offentlighed (ibid.). Den alternative ”hippie”‐kultur var yt – Reagan, neoliberalisme og yuppie‐kultur var in.
Der fandtes naturligvis stadig systemkritikere og progressive sociale bevægelser, men de var i det store
billede marginaliserede og sendt til tælling.
Samtidig – og bl.a. i kraft af Reagan‐regeringens dereguleringspolitikker – begyndte man at se en voldsom
stigning i opkøb og sammenlægninger af selskaber inden for medieindustrien. Der skete med andre ord en
ejerskabskonsolidering, der indirekte betød mindre konkurrence, mere indholdsmæssig ensretning, mere
magtkoncentration i forhold til politisk indflydelse og en stribe af interne effektiviseringer i branchen, der
bl.a. betød afskedigelse af journalister (Bagdikian 2004; McChesney 1997: 23ff.).
Selvom dette i vidt omfang gik ubemærket hen i den brede offentlighed, begyndte kritiske røster så småt at
røre på sig. Forskere som Ben Bagdikian (1983), Noam Chomsky og Edward Herman (Chomsky & Herman
1988) begyndte at skrive kritiske analyser af mediernes rolle i samfundet, og også inden for andre felter
begyndte en kritisk mediebevidsthed at blomstre op. I 1986 etablerede Jeff Cohen FAIR, og i journalistiske
kredse råbte folk som Alexander Cockburn og Danny Schechter ligeledes vagt i gevær (McChesney 2008:
494).

The Telecommunications Act of 1996
I begyndelsen af 1990erne betød den digitale revolution, at The Communications Act of 1934, der bl.a.
skelnede skarpt mellem broadcasting og telefoni, var forældet og derfor måtte fornyes (McChesney 1997:
41). I modsætning til i 1930erne var der denne gang stort set ingen offentlig debat op til vedtagelsen af den
nye lov, The Telecommunications Act of 1996. Medieselskabernes lobby udøvede stor indflydelse på

58

politikerne (efter sigende var lobbyisterne ligefrem med til at udforme selve lovteksten (Free Press 2008: 8;
Starr 2000b: 14)), og mediernes dækning af debatten var stort set ikkeeksisterende – eller i bedste fald
fortrængt til business‐sektionerne som en slags teknokratisk formalia, der skulle løses bag lukkede døre
uden offentlig indblanding (McChesney 1997: 42). Dette resulterede i en sidenhen meget omdiskuteret lov,
der bl.a. banede vejen for media cross‐ownership, hvormed medievirksomheder stort set ubegrænset
kunne fusionere på tværs af traditionelle medieskel. Ifølge McChesney var:
the overarching purpose of the 1996 Telecommunications Act […] to deregulate all communications
industries and to permit the market, not public policy, to determine the course of the information
highway and the telecommunications system. It is widely considered to be one of the three or four most
important federal laws of this generation (ibid.: 42).

Samtidig banede internettets fremkomst – der bl.a. gjorde alternativ information bredt tilgængelig,
forbandt organisationer på tværs af geografiske skel og gjorde det muligt at omgå traditionelle gatekeepere
– imidlertid også vejen for en ny opblomstring af organisationer og initiativer, der forholdt sig kritisk til det
etablerede system – og denne gang også i højere grad mediernes rolle (McChesney 2008: 495). I midten af
1990erne iværksatte Don Hazen (redaktør på Mother Jones og senere initiativtager og redaktør på AlterNet)
en række Media & Democracy‐konferencer, og i progressive undergrundspublikationer såsom The Nation,
In These Times og The Progressive lancerede man en række mediekritiske artikelserier. Det var ikke kun på
venstrefløjen, at medieskepsissen voksede; i den brede befolkning bredte der sig efterhånden en skepsis
over for mediernes mere og mere kommercielle (og selv i mange konservatives øjne, vulgære) udvikling
(ibid.), og den generelle nyhedsdækning oplevede desuden en række kritiske episoder (fx i forbindelse med
tv‐dækningen af den første Golfkrig), hvor det blev synligt for mange, at medierne ikke altid bare var
uafhængige og neutrale formidlere af information, men faktisk var integreret med og somme tider påvirket
af politiske magthavere (Boler 2008: 14).

The Battle of Seattle og startskuddet til MDBs tredje bølge
Det helt store gennembrud for den tredje og nuværende bølge af MDB kom omkring årtusindeskiftet, hvor
den voksende medieskepsis – kombineret med en udbredt folkelig skepsis over for, hvad der af mange blev
opfattet som en mere generel top‐down‐styring af samfundet fra politikere og store virksomheders side –
kulminerede i en eksplosion af organisationer og initiativer, der arbejdede aktivt for at ændre den kritisable
situation (McChesney 2008: 495). Dette kom blandt andet til udtryk under WTO‐topmødet i Seattle i 1999,
hvor tusindvis af aktivister gik på gaden og protesterede, bl.a. mod mediernes mangelfulde dækning af
begivenhederne (Atton 2007: 71). Den såkaldte anti‐globaliseringsbevægelse trak også en lang række
medieaktivister med sig og skabte i vidt omfang grobunden for den nye type af politisk aktivisme i det 21.
århundrede, som MDB i dag må siges at være inkarnationen af. Indymedia‐netværket var et af de mest
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iøjnefaldende projekter i den henseende, men en lang række af alternative, mediekritiske initiativer
udsprang sideløbende som følge af det nye fokus på mediernes påståede fejl og mangler (McChesney 2008:
495).
En anden begivenhed, der satte gang i mediekritikken, var mediernes rolle i forbindelse med den
amerikanske beslutning om at gå i krig i Irak i 2003, som af mange – igen især på den progressive
venstrefløj – blev set som en ensidig og ukritisk propaganda‐salgstale for ”Bush’s krig”, der fuldstændig
ignorerede den ellers udbredte folkelige modstand, og i øvrigt ikke – som i de fleste andre lande – forholdt
sig kritisk til det officielle grundlag for at gå krig, nemlig den påståede præmis om Saddam Husseins
masseødelæggelsesvåben og hans forbindelse til Al‐Qaeda (ibid.: 496).
Alt i alt har det seneste årti oplevet en voldsom opblomstring af mediekritiske organisationer, der er
udsprunget af forskellige – men oftest progressive – motivationer, har forskellige fokuspunkter og
kæpheste, og hvis aktiviteter varierer markant. Ikke desto mindre er der en gennemgående fælles ambition
om at påvirke det samlede mediesystem i en, efter organisationernes egen opfattelse, mere demokratisk
retning.

60

DEL 2:
Analyse af
mediedemokratiseringsbevægelsen
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Identitet: MDB som mediedemokratisk
fødselshjælper
Vi vil nu analysere MDB ud fra de fire parametre, som vi gennemgik i forbindelse med præsentationen af
vores overordnede analysemodel på s. 30, nemlig identitet, fjendebilleder, mål og strategi og praksis.
Analysedelen har grundlæggende til formål at undersøge, hvad MDB er for en type af social bevægelse,
hvordan den forstår sig selv, og hvordan den forholder sig til omverdenen – dybest set at definere
bevægelsen som social bevægelse. Undervejs forholder vi os som nævnt ”i øjenhøjde” med bevægelsen, og
forsøger generelt at forstå den på dens egne præmisser.
Den første parameter er identitet, der som nævnt beskæftiger sig med ”the self‐definition of the movement
of what it is, on behalf of whom it speaks” (Castells 2010: 74).

Bevægelsens sociokulturelle ophav
På grund af bevægelsens enorme diversitet er det naturligvis umuligt at påklistre en entydig, samlet
identitetslabel, der indfanger hele bevægelsens kompleksitet, og som alle aktørerne uforbeholdent vil
kunne tilslutte sig. Som vi vil komme nærmere ind på i de følgende afsnit, hænger dette især sammen med,
at bevægelsen i vidt omfang er negativt defineret – altså at den er opstået som opposition til nogle
bestemte forhold i samfundet, snarere end som en samlet stemme for et entydigt politisk projekt.
En af årsagerne til dette er, at bevægelsen organisatorisk udspringer af flere forskellige sociale kilder, og
aktørerne derfor har vidt forskellige indgangsvinkler til problemstillingen. Inspireret af Carroll & Hackett
(2006: 85) vil vi konceptualisere dette i form af tre koncentriske cirkler, der beskriver aktørernes
sociokulturelle oprindelse.
Den inderste cirkel består af enkeltpersoner og grupper,
der befinder sig i eller i tæt tilknytning til medieindustrien,
og som derfor har direkte kendskab til de demokratiske
utilstrækkeligheder, som måtte eksistere. Dette gælder
mediearbejdere generelt, journalister, redaktører og
producere, men også medieforskere og
politiske/samfundsvidenskabelige kommentatorer, der
beskæftiger sig med medier i deres hverdag. Det er
primært denne gruppe, vi har valgt at trække case‐
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eksempler fra, eftersom disse aktører udgør bevægelsens ”frontgruppe” og typisk er de mest aktive og
dedikerede.
I den midterste cirkel finder vi diverse undertrykte eller marginaliserede sociale grupper, hvis generelle
sociale, kulturelle, økonomiske og politiske underskud paralleliseres af mainstreammediernes (manglende)
repræsentation af deres sager og interesser. Dette gælder minoriteter af enhver art: sorte, kvinder,
homoseksuelle, fattige, religiøse minoriteter, etc. Disse grupper oplever ”på egen krop”, hvordan
mediesystemet skævvrider informationsstrømmen og tilgodeser bestemte perspektiver og interesser frem
for andre, og de er således direkte personligt berørt af det demokratiske underskud, som hævdes at
eksistere i det amerikanske mediesystem.
Den yderste cirkel tæller mere diffuse sektorer, som ikke direkte beskæftiger sig med
medieproblematikker, men som anledningsvis mobiliserer sig omkring sager, hvor mediernes virke opfattes
som en trussel for deres øvrige værdier. Dette gælder fx forældre, der er bekymrede for mediernes
indflydelse på deres børn, lokalsamfund der savner lokalt producerede, uafhængige nyhedskilder og
reklamefri zoner, religiøse grupper der begræder mediernes uetiske vulgariseringstendenser, og ikke
mindst interesseorganisationer og individer der fokuserer på andre principielle problemstillinger (fx anti‐
krig, anti‐globalisering eller klimabeskyttelse), og som er blevet opmærksomme på mediernes afgørende
betydning for udbredelsen og framingen af – og i sidste ende den folkelige og politiske opbakning til – deres
specifikke sag.
Denne forskellighed i udgangspunkt skaber også en forskellighed i opfattelsen af, hvad omdrejningspunktet
er for bevægelsen – eller, sagt med andre ord, hvordan bevægelsens ”kollektive identitet” (Melucci 1996) i
praksis konstitueres. Dette aspekt, konstruktionen af en sammenhængende kollektiv identitet, er ifølge
Melucci helt centralt for, at en social bevægelse historisk set kan formes – og ikke mindst opnå succes, og
det er ved at beskrive denne, at man kan søge at forstå ”how a collective becomes a collective” (ibid.: 84).

Bevægelsernes bevægelse
I MDBs tilfælde er det imidlertid vanskeligt at identificere en klar og entydig kollektiv identitet, hvilket ikke
mindst understreges af det faktum, at bevægelsens aktører ikke engang er enige om, hvorledes bevægelsen
skal benævnes. Free Press insisterer således på ”the media reform movement”, Amy Goodman (Democracy
Now!) og FAIR taler om ”the media democracy movement” (se fx fair.org/blog/about), The Indypendent
bruger i vidt omfang stadig ”the Indymedia movement” (Henderson: 6), og derudover er betegnelser som
”media justice movement”, ”pro‐democracy movement” og ”alternative media movement” også
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udbredte22. Dertil kommer, at mange aktører ikke engang har gjort sig medieaspektet bevidst som en
selvstændig sag (på trods af, at de i praksis arbejder for sagen), eller at de først og fremmest identificerer
sig med andre progressive bevægelser, og dermed blot ser medieaspektet som et supplerende engagement
eller ligefrem som et simpelt middel til at nå andre ”egentlige” mål23. Sidstnævnte gør sig især gældende i
de yderste cirkler i figuren ovenfor.
Der er også stor variation i, hvorhen kritikken rettes fra de forskellige aktører, og hvilke konkrete medie‐
demokrati‐problemstillinger der fokuseres på. Som Josh Stearns fra Free Press påpeger:
[MDB] is a really diverse movement in terms of people who care about broadcast, people who
care about broadband, people who care about social justice, people who care about educational
issues, it’s really, people come to this from so many different angles (Stearns: 13).

På NCMR‐konferencen i Boston var der en enormt broget flok af deltagere (se fx bilag 12), og der blev
afholdt sessioner om en lang række emneområder, lige fra ”journalism and public media”, “technology and
innovation” og “policy and politics” til “arts and culture” og “social justice and movement building” (se bilag
11: 8ff.). Visse grupper fokuserer meget på køns‐ og minoritetsproblematikker i medierne, og hvordan
marginaliserede grupper kan komme til orde (hvilket bl.a. The Indypendent dyrker), andre er mere
interesserede i medierne som platform for alternative kunstneriske og kulturelle udtryk, mens andre igen
primært dyrker idealet om den fjerde statsmagt og således kæmper for den uafhængige, kritiske
journalistiks vilkår (fx Free Press på et strukturelt, politisk niveau og Democracy Now! i praksis).
Denne mangfoldighed vidner om, at bevægelsen stritter i mange retninger, og at det, der måske i sidste
ende definerer bevægelsen, ikke er nogle afgrænsede egenskaber med fast betydning, som alle involverede
parter besidder (”universalier”), men snarere et dynamisk sæt af temaer præget af delvise overlap og
”familielighed” (Wittgenstein 1971: §66).
Således lever bevægelsen som helhed tilsyneladende dårligt op til Meluccis ideal om kollektiv identitet. I
stedet tegner der sig et billede af en diffus og pluralistisk bevægelse med adskillige overlappende – og til
tider modstridende – identiteter, der dog aldrig forenes i en samlet, forkromet identitetsgestalt. Men
denne flertydighed kan samtidig ses som selve bevægelsens kerne – og indirekte dens største styrke. Netop
fordi medieproblematikken berører alle andre progressive sager, og således kan ses som en art meta‐issue,
bliver rollen som brobygger helt central for bevægelsens selvforståelse. Som Carroll & Hackett (2006: 94)
skriver:
22

Se også Carroll & Hackett (2006: 93) for en uddybende diskussion af forskellige betegnelser inden for bevægelsen.
Direkte adspurgt, bekender The Yes Men sig fx primært til ”social justice”‐ og ”sustainability”‐bevægelserne (Bonanno: 28) og ser
tilsyneladende mest medieaspektet som et middel til at nå disse mål (ibid.: 30) – og det på trods af, at deres aktiviteter i praksis
meget direkte retter sig mod og udspiller sig i det amerikanske mainstream‐mediesystem.
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In the networks of activism that criss‐cross various groups, media activists may play the role of
’cosmopolitans’, spanning different sectors and improving the prospects for counter‐hegemonic
coalition formation.

Dette brobyggeraspekt er meget gennemgående i vores forskellige empiriske tekster (se fx Hart: 24;
Bonanno: 30; Schechter: 34). Som Josh Stearns fx siger:
If media isn’t your first issue, it should be your second. So,
every issues you care about, media is gonna impact that.
Our media gatekeepers and our media structures are gonna
shape how people understand these issues. No matter what
they are. […] The movement for media reform isn’t just
about media makers or media advocates, it’s much broader
and it’s pulling in the National Organization of Women and
the ACLU and environmental groups, that sort of thing, into
a really cross‐sector movement (Stearns: 15).

Figur 1: Klistermærke fra Free
Press' "media reform toolkit"

I en vis forstand kan denne brobyggerbestræbelse ses som et temmelig ambitiøst projekt, der på sin vis
sigter mod at fungere som en art surrogat for et socialistisk parti af den slags, der op gennem 1900‐tallet
har fungeret som samlingspunkt og smeltedigel for alskens systemkritiske, minoritetsplejende og anti‐
kapitalistiske interesser i Europa (Carroll & Hackett 2006: 94). Tanken er, at hvis MDB formår at samle de
mange diffuse interesser og skabe en ny pan‐progressiv kollektiv bevidsthed med udgangspunkt i den
tilsyneladende allestedsnærværende medieproblematik, så kan det måske udmønte sig i en
(re)konstituering af den progressive, demokrati‐promoverende venstrefløj, der efter sigende længe har
ligget i dvale i USA. Men det kræver, igen, en bevidstliggørelse af medieaspektets signifikans:
There isn’t much left of the left. […] You don’t have the big activist base, and it’s difficult, you
know? […] Media is like electricity, it’s like a utility. […] People don’t see it as an issue. So how do
you get them to see it as an issue? Probably by critiquing [the media] (Schechter: 43, 45).

Den helt centrale rolle for bevægelsen – og i sidste ende dens største succeskriterium – er således at
definere sig selv som brobygger – som den lim, der forbinder den progressive venstrefløj; en slags
”bevægelsernes bevægelse”24. Og i det lys er den nuværende mangel på kollektiv identitet et nødvendigt
stadium, der dog på længere sigt må overvindes. Som Carroll & Hackett (2006: 93) skriver:
If media activism is more about constructing a ’politics of connections’ than it is about
constructing its own composite action system, the lack of a clear, regularized collective identity
among activists may indicate their success in constructing the intersecting social circles that
radical coalition politics requires.

24

Denne term er også blevet brugt om anti‐globaliseringsbevægelsen og den mere generelle ”anti‐corporate social movement” (se
fx Crossley 2003).
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Demokratiets sande vogter
Når dette er sagt, og alle essentialistiske forbehold i øvrigt er taget, kan man alligevel identificere visse
identitetsmæssige karaktertræk, som går igen i bevægelsen – særligt hvis man zoomer ind og alene
fokuserer på den inderste cirkel i modellen ovenfor, hvor den mest selvbevidste og dedikerede skare af
aktører befinder sig. Det er denne gruppe, der fører an i bestræbelserne på at definere og udbrede den
mediekritiske selvforståelse – og i det hele taget etablere den kollektive identitet, som Melucci
efterspørger.
I dette felt gøres der utroligt meget for at ”movement build’e”25 og skabe fælles fodslag. Det er fx
påfaldende, hvor meget vores cases omtaler og henviser til hinanden som ”kolleger” i den fælles kamp for
mediedemokratisering. På NCMR‐konferencen deltog både FAIR og Democracy Now!, og i det officielle
program annoncerede bl.a. The Indypendent (bilag 11: 76). Amy Goodman var en af konferencens
hovedtalere, og i Democracy Now!s eget program har hun løbende interviewet utallige markante skikkelser
i bevægelsen, heriblandt folk fra samtlige af vores øvrige case‐organisationer26. Ifølge Elizabeth Henderson
har The Indypendent et stort organisatorisk og medarbejdermæssigt overlap med Democracy Now!
(Henderson: 46), og Peter Hart omtaler bl.a. sit gode samarbejde med Amy Goodman (Hart: 64) og nævner
desuden, at ”I’ve known Bob [McChesney, Free Press] forever” (ibid.: 66). I The Yes Mens falske udgave af
The New York Times henviser de eksplicit til de øvrige fire af vores cases som partnere i kampen for
demokratisering af medierne (nytimes‐se.com/2009/07/04/the‐fine‐print), og i det hele taget er vores
materiale gennemsyret af sådanne links og referencer organisationerne imellem (fx Ranucci: 15; Hart: 36;
Schechter: 8, 14; Stearns: 52; Bonanno: 22).
Således lader der trods alt til at herske en vis opfattelse af et fælles projekt – et element af kollektiv
identitet, som synes at gå igen. Og hvilken identitetsmæssig selvforståelse er der så på spil i denne MDB‐
kerne?
Det er først og fremmest karakteristisk, at bevægelsen identificerer sig selv som værende i historisk
kontinuitet med en række demokratiforkæmpere, fritænkere og kritiske journalister (som vi også var inde
på i kapitlet om bevægelsens historie, s. 54). Det er almindeligt at referere til ”the founding fathers”, og
især Madison og Jeffersons tanker om pressens demokratiske rolle, i kritikken af det nuværende
mediesystem (fx Goodman 2009: 167; McChesney & Nichols 2010: 118ff.)27. Derudover er både de klassiske
25

Som Josh Stearns fx understreger omkring NCMR‐konferencens formål: ”this conference is movement building” (Stearns: 58).
The Yes Men (senest 23/6 2009), Jeff Cohen (senest 11/10 2006) og Janine Jackson (16/6 2005) fra FAIR, Arun Gupta, redaktør på
The Indypendent (senest 3/8 2009) og Robert McChesney (senest 7/3 2011).
27
Dette var også et tilbagevendende greb blandt talerne på NCMR, hvor bl.a. John Nichols gentagne gange understregede den
historiske forbindelse (se fx paneldebatten ”Journalism and Democracy: Rebuilding Media for Our Communities”, 04:36).
26
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”muckrakers” og 1970ernes ”golden era of U.S. journalism”, hvor innovative og kritiske journalister såsom
Bernstein og Woodward (der afslørede Watergate‐skandalen) og Hunter S. Thompson, tilbagevendende
referencepunkter, der typisk stilles i et nostalgisk, romantiserende lys (Henderson: 50; Bonanno: 22). Den
legendariske journalist, tidligere pressesekretær for Lyndon B. Johnson og ihærdige mediekritiker, Bill
Moyers, går også igen som en slags nestor for bevægelsen – til tider med en nærmest mytologisk status (se
fx Bonanno: 22)28. I bevægelsens selvforståelse indtager man således rollen som viderefører af en stolt
amerikansk tradition for kritisk journalistik og kampen for ægte demokrati.
Bevægelsen har også en række nutidige identifikationspunkter og sympatier, der rækker ud over det
snævre mediefokus, men som ligger i logisk forlængelse af den generelle progressive og systemkritiske
selvopfattelse. Dette omfatter bl.a. progressive journalister, forfattere og kommentatorer som Naomi Klein,
Jon Stewart, Michael Moore, Eric Schlosser, Arundhati Roy og Glenn Greenwald, og politikere og bredere
samfundskritikere som Noam Chomsky, Ralph Nader og Vermonts – efter eget udsagn socialistiske –
senator (den eneste i USA), Bernie Sanders, der tilsyneladende nyder stor popularitet i bevægelsen29. Disse
personer er alle tilbagevendende gæster hos, referencepunkter for og generelt identificerede som allierede
med MDBs aktører.
Derudover er der – til trods for forskellighed i fokus og prioritering i bevægelsen – generelt bred sympati for
en række af de progressive sager, der som bekendt dyrkes mere intensivt i bevægelsens periferi, heriblandt
arbejder‐ og forbrugerrettigheder, ligestilling, uddannelse, sundhedsreform, klimabeskyttelse, anti‐krig og
anti‐globalisering30. Også den nyopvakte ”anti‐censur”‐bevægelse (som man kunne kalde den), som
WikiLeaks pt. er frontfigur for, nyder stor sympati og interesse i MDB (Stearns: 23; Bonanno: 60; Hart: 54).
Dette indikerer alt sammen, at bevægelsen grundlæggende identificerer sig med en ”underdog”‐rolle, hvor
man hævder at kæmpe mod overmagten på vegne af grupper og interesser, der ellers bliver undertrykt i
det etablerede system. Dette gøres i demokratiets navn, af uegennyttige årsager31 og af hensyn til et
ophøjet ideal om lighed og retfærdighed – i ”det Godes” sag, dybest set. Ofte er det ”the people” (Stearns:
29) eller ”the public” (Henderson: 30; Hart: 6), der henvises til som interessent, og bestræbelserne
italesættes ofte som en ulige kamp til modstandernes fordel:
28

Moyers er selv meget aktiv i bevægelsen, har skrevet adskillige bøger om emnet (se fx Moyers 2008) og bl.a. været
æresgæstetaler ved flere af de tidligere NCMR‐konferencer.
29
Sanders var en af hovedtalerne på NCMR‐konferencen, hvor hans videotransmitterede tale blev mødt af jubelsalver og positive
tilråb. Derudover er han bl.a. tilbagevendende gæst hos Democracy Now!, hvor han bl.a. har argumenteret for behovet for
mediereform (12/5 2005).
30
Disse temaer gik umiskendeligt igen både blandt oplægsholdere og spørgere under NCMR‐konferencen, og de er også
tilbagevendende både i Democracy Now! og The Indypendents løbende nyhedsfokus og ‐vinkling.
31
Det er gennemgående, at folk omtaler en eller anden form for selvopofrelse i forbindelse med deres engagement i bevægelsen,
fx at de arbejder til lav løn eller har takket nej til andre jobs (Henderson: 52) – eller ligefrem at de er villige til at blive arresteret for
deres engagement (Bonanno: 58).
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We're working to make media reform a bona fide political issue in America. Powerful
telecommunications, cable and broadcasting companies have plenty of lobbyists to do their
bidding. We're making sure the public has a seat at the table, and we're building a movement to
make sure the media serve the public interest (freepress.net/about_us).

I en vis forstand er dette en slags Robin Hood‐mentalitet, hvor MDB ses som den idealistiske hjælper, der
ved hjælp af handlekraft og selvopofrende vovemod bringer demokrati og retfærdighed til den
tyranniserede offentlighed. Og man er i MDB ikke i tvivl om, at befolkningen grundlæggende er
interesserede i at modtage denne hjælp:
They’re so hungry for a different kind of journalism (Hart: 50).
People are dying for that information! And when they get it they’re so thankful (Ranucci: 26).

I praksis udgøres bevægelsen i store træk af veluddannede, relativt unge middelklassepersoner, bosat i
metropoler på kysterne32, hvilket er interessant i forhold til, at de her taler på vegne af den amerikanske
befolkning som helhed – og dermed i praksis på vegne af mange, hvis hverdag og livssyn formentlig ligger
langt fra deres eget. Ikke desto mindre er det gennemgående i bevægelsen, at man forudsætter folks
implicitte tilslutning til sagen – i det mindste som en indirekte støtte til den overordnede funktion,
medierne bør spille i samfundet:
People want hard‐hitting accountable journalism that’s holding government leaders accountable
even if they’re not consuming it the way that they’re consuming something else (Stearns: 50).

Hvis folk er uenige, er det tilsyneladende fordi, de enten har en egeninteresse i det nuværende system eller
dybest set er vildledte og manipulerede til at tro, at de vil noget andet.
Denne selvopfattelse ligner en klassisk kulturradikal, intellektuelt venstreorienteret forestilling om en
implicit alliance mellem den kulturelle overklasse og den økonomiske underklasse (Lykkeberg 2008), hvor
de intellektuelle ses som dem, der besidder nøglen til de undertryktes frigørelse: Hvis bevægelsens idéer
bliver realiserede, vil det være til gavn for befolkningen som helhed – også selv om alle ikke nødvendigvis
har gjort sig dette bevidst på forhånd (Stearns: 54).
I forlængelse heraf kan man identificere en udbredt ”sandsiger”‐diskurs, hvor bevægelsens aktører har
tendens til at anse deres argumenter for at være en slags universelle, almengyldige sandheder, der
tilsyneladende kun kan modsiges ved hjælp af propaganda, løgn og manipulation. Således gøres der gerne
meget ud af at understrege sin uafhængighed (se fx Ranucci: 4) og sine argumenters nærmest indlysende
karakter (Ranucci: 20; Henderson: 27‐28). Netop fordi aktørerne i MDB – i modsætning til stort set alle
32

Selvom vi ikke har statistisk belæg for dette, er det vores helt klare indtryk, at denne type mennesker dominerer bevægelsen,
baseret på vores møde med de forskellige organisationer, de mange videoer og andre empiriske produkter, som vi har været
igennem, samt vores deltagelse på NCMR‐konferencen, hvor over 2.500 mennesker deltog. Derudover holder stort set samtlige
toneangivende organisationer i bevægelsen til enten i New York, Washington, Californien eller Seattle.
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andre – er uafhængige af kommercielle, partipolitiske eller egennyttige interesser, kan de frit sige tingene,
som de er – og de står kun til ansvar over for ”universelle” humanistiske værdier og almenvældets
interesser generelt. Denne diskursive positionering placerer indirekte MDB i en nærmest hellig, profetisk
rolle, der har gennemskuet hvordan det hele hænger sammen og kun vil det gode og det sande – i
modsætning til bevægelsens modstandere, der tilsyneladende udelukkende tjener egne interesser og ofte
har en skjult dagsorden.
Alt i alt tegner der sig et billede af bevægelsen som en efter egen mening oplyst og dedikeret fraktion af
demokratiorienterede mediekritikere og ‐producenter, der udspringer af en række bredere, mere diffuse
progressive strømninger i samfundet, og som handler på vegne af disse. Ved at påpege de demokratiske
problemer i mediesystemet er det målet at samle den progressive venstrefløj i en ny meta‐bevægelse, der
kan fokusere og tilpasse de progressive kræfter til det 21. århundredes medialiserede slagmark og tage
kampen op mod de mange åbenlyse fjender, som bevægelsen identificerer, og som vi nu vil gå videre til at
analysere.
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Fjendebillede: USA's hyperkommercielle
mediesystem
[C]orporate media is certainly not democratic! It’s a private company. So, it has nothing to do
with democracy (Ranucci: 24).

Det overordnede fjendebillede som italesættes af MDB, er det amerikanske mainstream mediesystem, som
udgøres af en håndfuld yderst magtfulde mediekonglomerater, der ejer stort set alle større amerikanske tv‐
kanaler og ‐netværk, radiostationer, filmselskaber, aviser, ugeblade og populære hjemmesider33. Ifølge
MDB er disse gigantiske mediekonglomerater blevet til som følge af medielovgivningen (eller manglen på
samme), der ikke i tilstrækkelig grad har begrænset denne type udelukkende profitorienterede selskabers
mulighed for at opkøbe og fusionere med hinanden, for derigennem at blive endnu rigere og få mere magt i
samfundet. Årsagen til denne, for mediekonglomeraterne attraktive, lovgivning skal dels findes i, at disse
virksomheder har et massivt apparat af lobbyister, der konstant forsøger at influere på lovgivningen, og
dels i, at mange politikere er dybt afhængige af den økonomiske støtte, de modtager fra
medievirksomhederne til deres valgkampagner, og at de derfor lader lobbyisterne have afgørende
indflydelse på medielovgivningen.
I praksis betyder denne ejerskabskoncentration i MDBs øjne bl.a. manglende diversitet og overfladisk
nyhedsdækning, der ikke opfylder kriterierne for god og redelig journalistik, i og med at disse
mediekonglomerater prioriterer profit langt højere end kritisk og opsøgende journalistik. Prioriteringen af
profit betyder i praksis, at nyhedsmedierne – der er afhængige af reklamekroner – i sidste ende tjener
annoncører og sponsorers interesser fremfor folkets.
Mediekonglomeraternes profitorienterede prioriteringer betyder altså, ifølge bevægelsen, at
mainstreammedierne som helhed ikke opfylder deres demokratiske pligt, i og med at de bevidst holder folk
hen i uvidenhed og ikke giver borgerne den information og analyse, som er nødvendig, for at de kan udøve
deres demokratiske funktion i samfundet.
På denne måde skader mediesystemet altså det amerikanske demokrati, ifølge bevægelsen. Vi vil i det
følgende uddybe dette fjendebillede og de forskellige aktørers argumentation for, hvorledes disse
modstanderes ageren menes at være til skade for demokratiet i USA.

33

Se fx Free Press‐udgivelsen “10 things BIG MEDIA don’t want you to know” (bilag 5b).
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Big Media – kapitalistisk magt og ejerskabskoncentration i et
medieoligopol
[T]he media should not be owned by corporations. Because inherently it restricts information, it
structures it in ways that keep people ignorant (Ranucci: 28).

Bevægelsens aktører mener alle som én, at det er grundlæggende forkert, at store virksomheder ejer og
bestemmer over indholdet i stort set alle toneangivende nyhedsmedier på alle medieplatforme i USA
(Bonanno: 30; Stearns: 29; Ranucci: 28; Henderson: 46; Hart: 66). Hovedargumentet er, at store
virksomheders kapitalistiske og politiske interesser ikke kan forenes med at udøve en praksis – journalistik
– der har til opgave at overvåge og kritisere netop kapitalistiske og politiske institutioner. Diskursivt er
fjendebilledet meget markant koncentreret om udtryk som ”big media” (se fx bilag 5b eller Free Press’
kampagne ”Stop Big Media”) og ”giant corporations” (Hart: 44), der nærmest som en samlet enhed
udelukkende driver medievirksomhed for at tjene penge i stedet for at opfylde deres demokratiske pligt. Et
strålende eksempel på dette fjendebillede er Free Press’ kampagnefilm ”Is junk media making you sick?”
(bilag 10a), hvor man i en tegnefilm ser firmalogoerne for ”The Big Six”34 (Viacom, CBS, Disney, News Corp.,
GE og Time Warner) fungere som seks tandhjul i én stor, sort maskine, der udskifter indholdet i hovederne
på tre amerikanske borgere. Ud tages deres hjerner med mærkaterne ”Journalism”, ”Local coverage” og
”Diverse views” og ind sættes tre bakker pomfritter med mærkaterne: ”Infotainment”, ”Celebrity Gossip”
og ”Angry White Men”.
Man fornemmer tydeligt, at dette er en problematik, som ligger MDB meget på sinde, og som bevægelsens
aktører føler meget stærkt for. Det er nemlig et stort problem, at den måde som ”systemet” er skruet
sammen på, ikke giver incitament for de store virksomheder til andet end at skabe profit:
[T]he goal of the media, which is owned by six corporations now… maybe it’s five, I can’t
remember, maybe it’s four, they’re merging all the time, still. And the goal of the media is to
support that position because they’re playing for keeps, they wanna be the one who consumes
the other company. And they wanna sell advertising and they wanna make money. It’s not really
about helping with educating, helping with conveying information – there’s no incentive in that
system (Bonanno: 30).

Et af omdrejningspunkterne for kritikken af mediekonglomeraterne er den ejerskabskoncentration i
mediebranchen, som er blevet til via kontinuerlige opkøb og fusioner blandt større medievirksomheder i
løbet af de seneste årtier. I 1983 dominerede kun 50 store virksomheder størstedelen af det amerikanske
mediemarked, og i 2004 var antallet helt nede på fem (Bagdikian 2004: 27ff.). En af de stærkt medvirkende
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Det er ikke entydigt, om der kan siges at være tale om ”The Big Five” eller ”The Big Six”, i og med at mediemogulen Sumner
Redstone og hans familie ejer aktiemajoriteten i både CBS og Viacom, og at de derfor af nogle opfattes som ét konglomerat.
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årsager til, at dette kunne ske, var ifølge bevægelsen ”the disastrous Telecommunications Act of 1996”
(bilag 5a: 8), der som bekendt lempede medielovgivningen markant (jf. det historiske kapitel, s. 54).
Den konkurrencesituation som i dag er opstået, er med andre ord et oligopol, hvor disse
mediekonglomerater fuldstændig kontrollerer alle væsentlige mediekanaler og faktisk samarbejder,
snarere end konkurrerer, om fortsat at udvide deres magt:
The Big Five have similar boards of directors, they jointly invest in the same ventures, and they go
even through motions that, in effect, lend each other money and swap properties when it is
mutually advantageous. It is not necessary for a single corporation to own everything in order to
have monopoly power (Bagdikian 2004: 4).

Dermed ligger mediemarkedet i praksis meget langt fra den ideelle konkurrencesituation, som selv de mest
hardcore ”free market”‐tænkere sædvanligvis hylder, hvor forskellige virksomheder på lige vilkår
konkurrerer om brugernes gunst, hvilket i princippet vil medføre lavere priser, bedre produkter og i det
hele taget en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne (McChesney 1997: 44ff.).
Situationen på mediemarkedet betyder tværtimod, at det er svært, for ikke at sige umuligt, for nye aktører
at komme ind på markedet, og at der dermed heller ikke er noget incitament for de herskende
medievirksomheder til at udbyde hverken nye produkter eller bedre service. Virksomhedernes ”kartel‐
lignende” (Bagdikian 2004: 5; McChesney 1997: 22) indbyrdes forhold betyder blandt andet, at prisen på
medieprodukter og ydelser kan holdes kunstigt høj, fordi der ingen reel konkurrence er på markedet.
Desuden medfører dette generelle ”lack of diversity” i medierne (Hart: 42), at færre stemmer bliver hørt i
den offentlige debat.
Fordi disse meget få, men meget store mediekonglomerater baserer størstedelen af deres indkomst på
reklamekroner fra andre store virksomheder, kommer også den nyhedsjournalistik, som virksomhedernes
mediekanaler praktiserer, til at handle om at ”have a direct positive effect on the firm’s earning statement”
(McChesney 1997: 23) – nøjagtig ligesom fx underholdningsindustrien, som disse virksomheder også
dominerer. Det betyder, at man prioriterer journalistik, der ifølge meningsmålinger egner sig bedst til at
underholde, og ikke informere, de målgrupper, som annoncørerne ønsker at influere på (Hart: 44).
Endvidere vælger medievirksomhederne i stigende grad at skære kraftigt i antallet af journalister og i stedet
syndikere nyheder i deres mange forskellige kanaler, blot for at skabe øget profit, hvilket igen betyder
forsimpling i fremstillingen af nyheder, mindre kritisk journalistik og mindre diversitet i de informationer og
synspunkter, som folket har adgang til i de forskellige mediekanaler35.
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Det journalistiske aspekt af problemstillingen er yderligere uddybet på s. 79.
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Free Press indkapsler deres syn på problematikken i denne formulering på kampagnehjemmesiden
”StopBigMedia.com”:
Big Media are bad for democracy. Democracy can't exist without an informed public. We rely on
unbiased news from independent sources to stay informed and to hold our government
accountable. But media consolidation means fewer sources of news, opinion and information.
Instead of hard‐hitting critical journalism, Big Media give us a junk diet of celebrity gossip
and sensationalism (stopbigmedia.com/=atstake, organisationens egen fremhævning).

I bevægelsen tror man altså ikke på, at disse hyperkommercielle mediekonglomerater hverken kan eller vil
opfylde deres demokratiske rolle, ergo er de – som en del af systemet – modstandere, der skal
modarbejdes (Ranucci: 30), kritiseres (Hart: 38) eller sågar elimineres (Bonanno: 46).
Internetgatekeepere – det frie internets værste fjende
En meget central problemstilling for MDB handler om kontrollen med internettet i USA, hvor fjendebilledet
ligeledes udgøres af ”major corporations” (Ranucci: 30), der ønsker at dræbe et af internettets
grundlæggende principper: ”net neutrality” (ibid.; Hart: 34; Stearns: 29).
Ifølge MDB vil de største internetudbydere – Verizon, AT&T, Time Warner Cable og Comcast – i fremtiden
kunne censurere, blokere eller bevidst sinke forbindelsen til forskellige hjemmesider, som udgør en trussel
imod deres egne og affilierede selskabers interesser, såfremt de formår at lobbye sig til den ønskede
lovgivning, der vil tillade dem at udøve denne praksis, og dermed på legal vis blive internet‐gatekeepere,
der kan kontrollere den ellers frie adgang til information på nettet36.
Giant companies like Verizon, Comcast and Google are meeting in Washington behind closed
doors. They’re spending millions to change the rules, so they can favor their content over
everyone else’s (fra Free Press’ kampagnevideo “Real vs. Fake Net Neutrality”, bilag 10c).

Også her fremstilles fjendebilledet som én samlet gruppe af mægtige virksomheder, der modarbejder
opretholdelsen af basale rettigheder som fri adgang til information, og som ønsker at overtage magten
over hele klodens internet – i kampagnevideoen illustreret som rumskibe med modstandernes firmalogoer
på, der i Washington skyder om sig med grønne laserstråler (formodentlig for at overtage Jorden). Dermed
ekspliciteres det, hvor alvorlig en fjende bl.a. Free Press egentlig anser disse selskaber for at være.
Vi vil i afsnittet om bevægelsens mål, s. 85, komme nærmere ind på bevægelsens arbejde for net neutrality.
Personificering af fjenden – lederne af de store medievirksomheder
I forlængelse af denne positionering af store medievirksomheder som yderst magtfulde modstandere, er
der i bevægelsen en klar tendens til, at fjendebilledet yderligere forankres og manifesteres i specifikke
36

Se fx Free Press’ kampagnevideo “What is net neutrality?”, bilag 10b.
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personer, i særdeleshed lederne af disse magtfulde medievirksomheder. Således beretter Mike Bonanno,
The Yes Men, følgende om Roger Ailes, direktør for Fox News:
[S]ome of our media is just outright controlled by these incredibly maniacal manipulators. I
mean, Roger Ailes who owns Fox News, is like the original Zion in public relations industry, he’s
fucking Darth Vader […] for somebody like him, who’s interested in transferring wealth to the
wealthy, it works very well to try to create a news station that doesn’t have any news, but that
strokes people’s populist anger about all kinds of things that might get in the way of profits
(Bonanno: 50, 52).

Samme Ailes står også for skud i fx FAIRs ugentlige radioprogram, CounterSpin, hvor hans tilsyneladende
personlige had til homoseksuelle, muslimer, sorte og andre minoritetsgrupper (hvis sag MDB også ihærdigt
kæmper), bruges som belæg til at påpege, hvordan Fox News repræsenterer samme fjendtlige synspunkt:
File this one under things you were already pretty sure about: Fox head Roger Ailes doesn’t like
gay people! Or Muslims! […] Perhaps in theory, someone so drenched and paranoia and fear
mongering could run a news network that didn’t reflect that. In reality? Not so much (Bilag 8:
06.18‐08.15).

Free Press følger trop i kampagnevideoen ”How To Save The World From Comcast” (bilag 10d), hvor
Comcasts forestående overtagelse af NBC fremstilles som primært værende et ønske fra Comcasts
administrerende direktør, Brian Roberts, om at opnå endnu mere magt og tjene flere penge på bekostning
af den almindelige, gennemsnitlige amerikaner. I praksis antyder videoen, at hvis ”Brian gets his will” så vil
det være en ligeså stor katastrofe, som hvis en asteroide på størrelse med Texas ramte Jorden.
Seneste eksempel finder vi i juli 2011, hvor blandt andre Democracy Now! og The Indypendent ikke var
sene til at give dækningen af den britiske avis ”News of the World”s ulovlige aflytninger absolut højeste
prioritet, og ”frame” sagen som ”Rupert Murdoch’s Media Scandal” og ”Boycutt of Murdoch begins”, hvor
ejeren af News Corp., Rupert Murdoch – og ikke selve virksomheden eller de implicerede i den aktuelle sag
– blev gjort til omdrejningspunktet37. I det hele taget er Rupert Murdoch generelt et yndet fjendebillede
hos mange af bevægelsens aktører (se fx fair.org/index.php?page=3444).
Fjendebilledet forankres altså i høj grad også i personer af kød og blod, i form af magtfulde ledere, der kan
holdes direkte ansvarlige for deres virksomheders skadelige aktiviteter (Hart: 42). Alt i alt er det et udtryk
for en holdning om, at de virkelige skurke sidder ”at the top of these pyramids” (Bonanno: 71), og at disse
enkeltpersoners dårlige karakter og kapitalistiske egeninteresser ses som et billede på, hvorledes deres
respektive medieimperier også agerer på markedet.
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Der er bl.a. oprettet en temasektion på Democracy Now!s hjemmeside: democracynow.org/tags/murdoch_media_scandal.
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Tea Party og dens frontfigurer – direkte modstandere og mainstreammediernes yndlinge
Et andet interessant personificeret fjendebillede som de medieproducerende cases i MDB også opponerer
kraftigt imod, er Tea Party‐bevægelsen og dens mest fremtrædende karakterer, herunder især Sarah Palin
og Michele Bachmann, samt deres ”støtter” blandt nyhedsværterne på Fox News, især Glenn Beck og Bill
O’Reilly.
Sarah Palin får som karikatur flere gange lov at fylde det meste af forsiden på The Indypendent, hvor hun i
en enkelt udgave har selskab af Glenn Beck og Bill O’Reilly, alle med maskinpistoler i hænderne, under
overskrifter som ”All We Need is Hate” og ”Inside the Mind of the Tea Party” (se bilag 6a og 6b). Massevis
af spalteplads bruges på at eksplicitere det tilsyneladende åbenlyse38: At folkene i Tea Party‐bevægelsen
repræsenterer had og ondskab i skarp kontrast til MDB selv, der – som vi konstaterede i afsnittet om
bevægelsens identitet – er repræsentanter for det gode og moralsk rigtige, der er til folkets bedste.
Dette fjendebillede kan tolkes som en anden type end de øvrige. Netop fordi Tea Party‐bevægelsen ifølge
MDB er så ekstreme, at de nærmest er uden for pædagogisk rækkevidde, fungerer de snarere som en slags
karikatur, en ekstrem modpol, der er så entydigt ond, at man nærmest kun kan ryste på hovedet og tage
afstand fra dem – hvis ikke det var fordi, de har så stor indflydelse i medierne, som de har, og man derfor
alligevel må forholde sig til dem i et eller andet omfang. Der fornemmes således en tydelig frustration over,
at denne modstander på den ekstreme højrefløj får så meget plads i mainstreammedierne:
Two weeks ago they had a rally, Tea Party rally in Washington, D.C. and they think 200 people
came to it… it was everywhere. If you came here from Mars you would think that media here
functions as a promotional vehicle for this movement (Hart: 18).

Omvendt får lignende venstrefløjsinitiativer tilsyneladende ikke nogen form for mediedækning:
There was a relatively good‐sized anti‐war protest this weekend in New York City. Good luck
finding any coverage of it. Now, if five members of the Tea Party decide to shake hands on a
corner, they’d have to get past all of the television cameras to do it (Hart: 16).

Hermed italesættes også et åbenlyst bevis på en skævvridning af systemet og en form for misundelse over,
at de ”onde” på højrefløjen får langt mere mediedækning end deres gode, diametrale modsætning på
venstrefløjen – uden at det kan forklares på anden måde end at ”media” (Hart: 18) – igen fremstillet som
én enhed – bevidst favoriserer fjenden.
Selvom Tea Party‐bevægelsen kan siges at være MDBs modpol på det klassiske politiske spektrum, fungerer
den ikke som ”hovedfjenden” i bevægelsen. Den ses snarere som en slags symptom på den overordnede
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Se også FAIRs magasin Extra!, bilag 4b, s. 6.
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sygdom, som systemet lider under, og som er den egentlige fjende, der skal bekæmpes – hvilket vi vender
tilbage til.
Fjenden som produkt – specifikke medier og medietekster
Til trods for at ”medierne” ofte fremstilles som et samlet fjendebillede, er der også visse specifikke
medietyper og ‐tekster, som MDB tilbagevendende dyrker som en slags yndlingsaversioner. Vi vil her kort
behandle de mest udbredte af disse, som er tv‐mediet, Fox News og The New York Times.
Tv
Bevægelsen er helt gennemgående af den opfattelse, at amerikansk tv over en bred kam er biased
(Ranucci: 15), og at mainstream tv generelt ikke har noget meningsfuldt at tilbyde folk:
[T]elevision news is just so… utter crap in this country (Bonanno: 22).
[People] they’ve got 500 channels and they can’t find anything meaningful to watch (Stearns: 56).
You only have to watch a little bit of our TV to realize why people think what they think in this
country (Bonanno: 30).
If you’re watching television to figure out whether or not you should vote, the answer would
probably be ‘no’ because it doesn’t appear like it matters. It doesn’t create a democracy (Hart:
20).

Igen ses en klar generalisering, her møntet på et specifikt medie, der kan ses som forlængelse af
synspunktet om, at den håndfuld mediekonglomerater der som bekendt ejer alle tv‐stationerne, arbejder i
egen interesse og ikke folkets. Det er systemet som sådan, der er noget galt med.
Fox News
En enkelt medieinstitution tiltrækker sig særligt meget kritik fra MDB, nemlig den efter bevægelsens
opfattelse ekstremt højreorienterede Fox News (der ellers selv påstår at være ”Fair & Balanced”) – på
samme måde som de tidligere nævnte højreorienterede politikere fra Tea Party‐bevægelsen. Fox News – og
især nyhedsværterne Bill O’Reilly og Glenn Beck – er et yndet mål for hård kritik, bl.a. fra FAIR (Hart: 22) i
magasinet Extra!, i radioprogrammet CounterSpin, og i høj grad også hos The Indypendent og hos
Democracy Now! (se fx bilag 4, 6 og 8). Mike Bonanno, The Yes Men, påpeger yderligere at:
Organizations like Fox News are working hard to prevent it [the people to have the power]
happening in this country. Because the kind of power that they’re fostering is more like the
populist anti‐state, anti‐everything… the kind of thing that cannot create democracy but can
create an autocratic, dangerous regime (Bonanno: 60).

Fox News kæmper altså – på linje med politikerne i Tea Party‐bevægelsen, og under Roger Ailes’ ledelse
som en moderne Darth Vader – imod alt det gode (”anti‐everything”) som MDB står og kæmper for,
herunder demokratiet.
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The New York Times
The Times apologizes for under‐reporting the effects and dangers of media consolidation,
perhaps due to our own efforts at media consolidation: The Times owns almost two dozen
regional newspapers, a number of television and radio stations, and partial shares in the Red Sox
and the Discovery Channel. We now recognize this conflict of interest. No newspaper should
concern itself with maximizing profits, and the paper of record should be held to an even higher
standard than the rest of the publishing industry. Over the next two months, The Times will
voluntarily trust‐bust itself, thus contributing to the independence of American journalism (Yes
Men: The New York Times, Corrections for the record).

Ovenstående citat, hentet fra The Yes Mens falske version af avisen The New York Times, er et godt billede
på, hvilken form for fjendebillede The New York Times er hos MDB, samtidig med at det udtrykker en for
bevægelsen gennemgående holdning om, at aviser ikke bør tænke i økonomisk profit men i kritisk
journalistik.
For MDB er The New York Times – der sædvanligvis betragtes som en seriøs og dybdeborende, lettere
venstreorienteret avis – ikke en decideret modstander såsom fx Tea Party‐bevægelsen. Men i kraft af sin
status som en af landets største og mest indflydelsesrige aviser er den snarere et symbol på de store
medier, som generelt ikke gør deres arbejde godt nok. Det er i bevægelsen den avis, man læser dagligt
(mange organisationer i MDB holder til i New York) for at følge med i hvad mainstream‐pressen skriver
(Henderson: 28; Hart: 38), men dermed ikke sagt, at man er tilfreds med produktet:
The New York Times is really crappy with how to report on things but for a basic information, for
people who aren’t of my political persuasion, they still do give people information but I would
argue that it’s so biased towards the current systems of power that it’s really not giving people
the information they need (Henderson: 50).

Avisen er et yndet mål for daglig kritik fra FAIR, både i Extra! og CounterSpin samt på organisationens blog
(fair.org/blog), The Indypendent anklager avisen for at lade ”big corporations” have indflydelse på dens
journalistiske fokus (Henderson: 46), og endelig mener Free Press, at avisen ikke i tilstrækkelig grad er
”reporting on government” (Stearns: 50).
Det er ikke et mainstreammedie, som MDB respekterer, men trods alt et medie der med tiden kan påvirkes
i den rigtige retning, og som man derfor beskæftiger sig med – i modsætning til fx Fox News, som
bevægelsen tydeligvis ikke har nogen intentioner om at påvirke, men snarere få nedlagt ved lov (Hart: 56).
Fjendebilleder som udtryk for et strukturelt problem i systemet
Selvom MDB altså har set sig sure på mange etablerede aktører i mediesystemet, bliver alle disse konkrete
fjendebilleder i sidste ende blot betragtet som symptomer på det bagvedliggende, egentlige problem, som
bevægelsen opponerer imod: De hyperkommercielle politiske rammer, som det amerikanske mediesystem
generelt er underlagt, og som indirekte er årsagen til alle disse demokratiske utilstrækkeligheder. Det er
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således ikke den enkelte medievirksomhed, der i sig selv er problemet: ”because as a corporation in a
capitalist system, what are you gonna wanna do? You’re gonna make money because that’s what you’re
supposed to do in this system” (Henderson: 50). Problemet er ej heller de ansatte i disse virksomheder,
som dybest set også bare forsøger at få hverdagen til at hænge sammen (Hart: 42):
It’s not about making fun of them, it’s about making fun of the system that exercises its power in
such horrible and absurd ways. And also targeting the corporations that work for it. And it’s not
like there aren’t very evil people at the top of these pyramids who totally understand what
they’re doing, it’s just that […] everybody is working for this fucking, fucked up, evil system
(Bonanno: 71).

Den egentlige fjende er altså de bagvedliggende logikker og politiske ideologier, der i praksis skaber og
legitimerer dette absurde system. Og netop derfor placeres en del af skylden også i det politiske domæne.

Lovgivning – politikerne i lommen på lobbyisterne
Most people assume that our media system developed naturally as the result of market forces.
They’re wrong. […] Instead, it’s a direct result of policies made by Congress and the FCC in
Washington. […] Our current policies have created a system that benefits giant media
corporations at the expense of average Americans and their need for information and diverse
viewpoints. If we want to improve the media and create a more diverse and democratic system
that serves the public interest, then we need to change media policies (Free Press 2008, bilag 5a:
11).

Som vi omtalte indledningsvis i dette kapitel, er politikere i Washington og den medielovgivning de er
ansvarlige for, også et udtalt fjendebillede i MDB, særligt hos Free Press, der som bekendt primært
beskæftiger sig med ”media policy issues” (Stearns: 56) på vegne af bevægelsen.
Politikere i Washington er bl.a. en del af fjendebilledet, fordi de er i lommen på mediekonglomeraternes
lobbyister, som ”are spending millions to change the rules” (bilag 10c: 00:30). Restriktioner på
ejerskabskonsolidering kan mediekonglomeraterne ifølge Free Press købe sig fra (bilag 5a: 11), og
tilsyneladende er mange af lovgiverne i Washington gennemført korrupte og ligeglade med, om store
virksomheder får magten over den amerikanske medieindustri, så længe disse virksomheder blot støtter
politikerne og deres valgkampagner økonomisk (Craig Aaron, ”Opening Plenary”, NCMR, 05:04‐06:07; Jay
Harris, ”Media & Corporate Power”, NCMR, 26:25‐27:30)39.
Der er altså en gensidig afhængighed mellem disse politikere og medievirksomheder, blot med den
afgørende forskel, at virksomhederne frit kan vælge og vrage mellem politikere, som vil tjene deres
interesser, hvis blot de sponsorerer politikernes valgkampagner – hvorimod politikere ikke frit kan vælge og
vrage mellem virksomheder der vil støtte dem, såfremt de ønsker en medielovgivning, der ikke er til gavn
39

Craig Aaron er administrerende direktør (CEO) hos Free Press. Jay Harris er tidligere chefredaktør for Mother Jones og var
paneldeltager på NCMR.
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for kommercielle interesser. Dermed er der ifølge bevægelsen en skævvridning i systemet, som systematisk
tilgodeser mediekonglomeraternes interesser frem for befolkningens, der ikke har samme mulighed for
indflydelse.
Det ses desuden som et grundlæggende paradoks, at politikerne indirekte støtter mediekonglomeraterne
med enorme summer gennem køb af reklameplads under valgkampene – endda i de ”public airwaves”,
som i princippet er offentlighedens ejendom, og som kun er licenseret til disse medier i bytte for
medieaktiviteter i offentlighedens interesse (bilag 5b) – mens flertallet af de lovgivende politikere samtidig
nægter at øge den offentlige støtte til mere uafhængige medier (Stearns: 31). Dermed har man i praksis at
gøre med en indirekte støtteordning, der dog kun støtter de mest etablerede, kommercielle medier.
Endvidere benytter store medievirksomheder sig i stigende grad af stadigt mere avancerede former for
lobbyisme i form af såkaldte astroturf40‐grupper, der kan tale deres sag for dem, og sponsorering af
tænketanke, der bliver betalt for at polarisere politisk debat og skræmme folk fra at støtte op om deres
fjenders – her MDBs – holdninger og mærkesager (Stearns: 19).
Selvom det altså tydeligvis er disse ”extremely powerful corporate giants” (bilag 5a: 5), der opfører sig
umoralsk og bestikker sig til en lovgivning, der kan gøre dem endnu rigere, så ligger nøglen til et bedre
mediesystem hos politikerne, der med den rigtige lovgivning kan gøre en forskel og i sidste ende reformere
mediesystemet til gavn for demokratiet (bilag 5a: 11; Henderson: 46; Ranucci: 28; Hart: 42). Politikerne og
den lovgivning de varetager, er altså tydeligvis et fjendebillede, i og med at de er direkte ansvarlige for
systemets nuværende tilstand, men samtidig er de et fjendebillede, som MDB kan og skal påvirke og
samarbejde med, hvis de skal gøre sig håb om at demokratisere mediesystemet som sådan.

Ensretning og ”infotainment” – konsekvenser for journalistikken
i praksis
For at et demokrati kan være velfungerende, er man nødt til at have et oplyst borgerskab – et ”informed
citizenry” – og det har man ikke i USA (Bonanno: 48; Ranucci: 26). Det er mediernes vigtigste opgave at
oplyse borgerne via kritisk og opsøgende journalistik, som gør dem i stand til at ”make wise choices, to
govern well” (Ranucci: 26), men den opgave forvalter de amerikanske mainstreammedier på yderst
uacceptabel vis, og derfor har USA ikke et velfungerende demokrati, mener bevægelsen.
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Astroturfing er en forholdsvis ny form for lobbyisme, hvor virksomheder betaler en given gruppe af mennesker for at foregive at
være en græsrodsbevægelse eller lignende, der ”tilfældigvis” kæmper for en eller flere sager, som vil komme virksomheden til
gode.
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Som skitseret i indledningen til dette kapitel, så er bevægelsen på ingen måde tilfreds med den
journalistiske praksis i USA, både hvad angår nyhedskriterier, det journalistiske niveau, diversitet i
nyhedsstrømmen og nyhedernes til tider manipulerende karakter. Ifølge bevægelsen skyldes størstedelen
af problemerne den ejerskabskoncentration i medierne, som vi behandlede ovenfor. Her har MDB altså et
fjendebillede, der må betegnes som ”journalistikken som produkt af ejerskabskonsolidering”.
I would say that the ownership explains a lot of it. Ownership being that the major corporations
owns the papers or the outlets. Or, the advertisers that pay for what they are doing. And if you
defy them, you’re gonna be in trouble, and good journalism should piss off giant corporations
(Hart: 44).

Journalistikken lider under ejerskabskoncentrationen i medierne
I bestræbelserne på at maksimere profit, vælger mediekonglomeraterne i stigende grad at syndikere
indholdet i de mange nyhedsorganer, som de råder over, fra centralt hold, således at der er brug for færre
folk til at producere journalistikken, hvilket har ført til massefyringer af journalister overalt i USA
(McChesney & Nichols 2010: 15ff.). Og i bevægelsen er man ikke det mindste i tvivl om, at “Cost‐cutting in
newsrooms results in less local reporting and investigative journalism” (bilag 5a: 4). Free Press har i juli
2011 lanceret kampagnen ”Change the Channels – Expose Covert Media Consolidation Now” (bilag 10e),
der skal hjælpe til at bevise, hvordan flere forskellige medievirksomheder systematisk outsourcer
journalistikken til samme underselskab eller tredjemandsselskab, således at forskellige nationale og lokale
nyhedsorganer på tværs af hele USA rent faktisk bringer nøjagtig de samme nyheder.
At udføre dybdeborende, kritisk journalistik kræver, at der bruges tid og penge på det, hvilket de
profitorienterede ejere af nyhedsorganerne ikke har noget incitament til at gøre, i og med at denne kritiske
journalistik sandsynligvis vil være i et direkte modsætningsforhold til deres økonomiske interesser. Om
journalistens rolle som vagthund, der burde være mere kritisk, siger Peter Hart fra FAIR:
It is difficult to imagine because you’re saying that journalists should do these things that are in
some ways antithetical to their business interests of their own news outlets. […] the problem is
not the journalists who are working there inside those institutions, it’s the institutions they work
for (Hart: 42).

Ansvaret for den ukritiske nyhedsdækning skal altså findes hos ejerne af nyhedsorganerne og den logik, de
arbejder under, og ikke hos de respektive journalister, der – hvis de gerne vil beholde deres job – er nødt til
at fravælge stof, der kan stille annoncører eller ejere i et dårligt lys (McChesney & Nichols 2010: 7ff.;
Bonanno: 32).
[P]eople in the newsroom understand the game usually. And know that a certain kind of
journalism will elevate your career and other kinds of journalism will end your career (Hart: 44).
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Ifølge bevægelsen er nogle af ejerskabskonsolideringens konsekvenser altså, at man i USA har en
”spineless, toothless journalism” (Hart: 42), der er ensrettet og ukritisk og dermed også i direkte modstrid
med de idealer, som bevægelsen selv fremsætter, for at folket på tilfredsstillende vis kan udøve deres
demokratiske virke i samfundet:
[T]hey [mainstream media] are really not offering their readers the skills and information and the
analysis they need to really understand what’s going on (Henderson: 28).

Nyhedskriterier – ”infotainment, sensationalism & celebrity gossip”
Men når nu ejerskabskonsolideringen gør, at den ægte, kritiske journalistik nedprioriteres, hvilke
nyhedskriterier har medievirksomhederne så?
[T]he way the press work in this country, you either have to be unique and funny or you have to
shoot four people in the head [to get media coverage] (Bonanno: 69).

Ifølge bevægelsen vælger de kommercielle medier at beskæftige sig med underholdende og dramatiske
historier, forklædt som nyheder, med det formål at skaffe højest mulige seer‐, lytter og læsertal og dermed
også øgede reklameindtægter.
Instead of quality journalism about vital issues, we get ”infotainment”, sensationalism and
celebrity gossip. Entertaining or dramatic stories that have no impact on our lives are presented
as news, while key stories about social and political issues are left uncovered (bilag 5a: 2).

Ydermere vælger nogle medier også bevidst at lave artikler eller indslag, som tilgodeser deres annoncørers
interesser, og forklæder så disse som nyhedsstof:
You see a push towards more infotainment. Infotainment is basically entertainment news that is
veiled as being informative but is not. Also a push towards obviously more articles about
consumption, ‘Top 5 watering cans to purchase’, more things that are again presented linking to
advertisers (Henderson: 50).

Mediernes nyhedsdækning gør bl.a., at folket bevidst holdes hen i uvidenhed om vigtige emner (Ranucci:
28) og i nogle tilfælde nærmest er med til at gøre folk dummere (se fx bilag 10a).
People are kept ignorant. They say ‘this and this happened today’ but they never put it into a
historical context, they never tell you ‘this happened yesterday, this happened last year, this
happened last week, and that’s why it’s happening today’. Americans are never taught to be that
inquisitive (Ranucci: 26).

Løgn og manipulation – medierne som PRmaskine for særlige interesser
I nogle tilfælde mener MDB endda, at mainstreammedierne direkte lyver, manipulerer eller
hemmeligholder vital information i deres nyhedsdækning. Karen Ranucci fra Democracy Now! omtaler,
hvordan påståede objektive eksperter er dybt biased i forhold til de emner de udtaler sig om – her et
eksempel i forhold til en ekspertudtalelse om energipolitik og nødvendigheden af atomkraft fremfor andre
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energiressourcer: “and then you find out that they work for the nuclear industry. And they don’t ever tell
you that on television” (Ranucci: 15). Denne hemmeligholdelse af vigtige oplysninger drejer sig særligt om
emner og begivenheder, der involverer et samarbejde mellem regeringen og de helt store spillere i
forskellige industrier (som medievirksomhederne er afhængige af reklamekroner fra), hvor der eksisterer
en klar, fælles interesse i, at nyhedsdækningen fremstilles og vinkles på en bestemt måde.
We’re surrounded by this massive web of lies, and the communications infrastructure is all about
perpetrating them. Whether it’s in the form of advertising or in the form of more sinister forms
of PR (Bonanno: 12).

Især mediernes dækning af Bush‐regeringens krigshandlinger i Irak er en problematik, som flere i
bevægelsen anser for at have været åbenlyst manipulerende, i og med at mainstreammediernes
fremstilling af fakta ikke havde nogen bund i virkeligheden (Hart: 42; Bonanno: 12) og samtidig fuldstændig
ignorerede den udbredte folkelige modstand mod krigen:
[W]hen we went to war with Iraq, there were studies done, Fairness and Accuracy In Reporting
did a good study on the voices on mainstream TV, and 99 percent of them were pro‐war. So, it
was a complete media blackout, even though 57 percent of the population said that they don’t
want any war. So those voices were never on (Ranucci: 12).

I tråd med dette har eksempelvis også WikiLeaks’ afsløringer af fortrolige oplysninger – blandt andet om
USA’s krigsførelse – været noget, som folk i MDB har fulgt med stor interesse og begejstring41, da disse
afsløringer tydeligvis har bekræftet antagelser om, at sandheden om en lang række forhold bevidst er
blevet hemmeligholdt for offentligheden, selv da mainstreammedierne fik kendskab til oplysningerne og
ikke ville videreformidle dem sandfærdigt (Hart: 54).
And WikiLeaks, the release of all those documents shows that basically every country in the
world is fucking… it proves that they’re all lying to each other constantly (Bonanno: 60).

I tråd med hvad vi konstaterede ovenfor, skyldes denne journalistiske praksis, ifølge MDB, at de ejende
medievirksomheder blot ønsker at tilgodese annoncørers og sponsorers – og dermed også deres egen –
interesse i øget magt og profit, hvilket forhindrer seere, lyttere og læsere i at være en del af et ”informed
citizenry” og dermed en del af et velfungerende demokrati:
Do I think that mainstream media at all fulfills its democratic purpose of ensuring the public to
participate in politics in an informed way? No, not at all! (Henderson: 30).

41

Eksempelvis var det under en paneldebat om ”WikiLeaks, Journalism and Modern‐Day Muckraking” på NCMR tydeligt, at både
paneldeltagere og tilhørere generelt var begejstrede og positive over for WikiLeaks’ initiativ (se også feltnoter, bilag 12).
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Neoliberalisme – politisk legitimering af junglelov, udnyttelse og
egoisme
En stor del af bevægelsens selvidentificerede fjendebilleder hænger sammen med den konkrete indretning
af det amerikanske mediesystem og den måde, de etablerede aktører agerer inden for denne model,
hvilket vi har fokuseret på indtil nu i dette kapitel. Men store dele af bevægelsen går også skridtet videre og
mener, at ”fjenden” ultimativt skal findes uden for systemet, i de bredere politiske/ideologiske
strømninger, der præger samfundsindretningen generelt. Det drejer sig nærmere bestemt om den
neoliberalistiske ideologi, der ifølge bevægelsen generelt ”[is] fucking people over” (Bonanno: 28).
Neoliberalisme kan overordnet betegnes som en ekstremt markedsorienteret tilgang til politik og økonomi,
der i høj grad har præget amerikansk – og international – politik de seneste 30‐40 år. I kølvandet på
oliekrise og voksende statsapparater i Vesten i 1970erne lancerede politikere som Ronald Reagan og
Margaret Thatcher et nyt politisk paradigme, der tog udgangspunkt i – og radikaliserede – de klassiske
liberalistiske idealer om ejendomsrettens ukrænkelighed, markedskræfternes frie udfoldelse og statens
begrænsning, med det formål at skabe et mere effektivt og konkurrencedygtigt produktionsapparat
(Harvey 2005; McChesney 15f.). I praksis betød dette bl.a. omfattende deregulering, udlicitering og
privatisering, og på internationalt niveau etablerede man endvidere en række institutioner (WTO, IMF), der
havde til formål at sikre ”det frie marked” ved at hindre handelsbarrierer og protektionisme på
verdensplan. Siden 1980erne har de neoliberalistiske idealer i vidt omfang domineret amerikansk politik,
under demokratiske såvel som republikanske præsidenter (ibid.). Og det har altså været denne ideologi, der
har legitimeret den politiske linje med deregulering og laissez faire‐politik, der, som vi har set, har sat sit
tydelige spor på mediesystemet, og som altså indirekte er skyld i de fleste af de problemer, som MDB
konkret opponerer imod.
I MDB er man derfor stærkt skeptiske over for neoliberalismen (Henderson: 26), som man dybest set mener
”[is] destroying our planet” (theyesmenfixtheworld.com/story). Eftersom frihed og profit i princippet er den
neoliberale models eneste kriterier, negligerer den en lang række andre hensyn, som fx sociale forhold,
lighed, arbejderrettigheder, klimahensyn, fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder og, ikke mindst,
mediernes demokratiske funktion (medmindre disse hensyn er direkte profitable på en eller anden måde),
hvilket i praksis har haft fatale konsekvenser for både økonomien, miljøet og demokratiet (McChesney
2008: 284). Hensynet til ”det frie marked” overskygger ethvert andet hensyn – til glæde for de rige få, men
på bekostning af det store flertal.
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For more than a decade now, free trade has hovered over the political system like a biblical
commandment, striking down anything that gets in the way of unbridled greed (Moyers 2008:
322).

Det er især én mands filosofi, der har været med til at legitimere denne ensporede ideologi: den Nobelpris‐
vindende økonom, Milton Friedman – den såkaldte ”guru of greed” (The Yes Men Fix the World 2009:
13:50). Friedman har været foregangsmand i at formulere den økonomiske filosofi, som neoliberalismen
bygger på, og ifølge ham er det frie marked den ultimative form for frihed i et kapitalistisk demokrati
(Friedman 1962). I bevægelsens optik er denne frihed imidlertid snarere synonym med “the freedom of
corporations to profit, no matter the risk to people, and without interference from governments” (The Yes
Men Fix the World 2009: 13:20).
I bevægelsens øjne repræsenterer neoliberalisme ikke blot et anderledes politisk perspektiv, som man er
uenig med. Uenigheden stikker nemlig dybere og bygger i sidste ende på to vidt forskellige
demokratiopfattelser: MDB tilslutter sig grundlæggende et ideal om deliberativt demokrati, hvor det
ultimativt er befolkningens oplyste deliberation, der legitimerer de politiske beslutninger (Hart: 20), mens
neoliberalismen tilsyneladende bygger på en snæver fortolkning af det liberale demokratiideal, hvor
legitimationen alene ligger i den formelle demokratiske proces med valg osv. (ibid.), hvilket indirekte baner
vejen for top‐down‐styring og politisk propaganda, idet bestemte hensyn aldrig bliver gjort til genstand for
meningsfuld politisk debat:
Neoliberalism works best when there is formal electoral democracy, but when the population is
diverted from the information, access, and public forums necessary for meaningful participation
in decision making. As neoliberal guru Milton Friedman put it in Capitalism and Freedom,
because profit making is the essence of democracy, any government that pursues antimarket
policies is being antidemocratic, no matter how much informed popular support they might
enjoy. Therefore it is best to restrict governments to the job of protecting private property and
enforcing contracts, and to limit political debate to minor issues (McChesney 2008: 285).

Dermed er det neoliberalistiske hegemoni i særdeleshed en demokratisk udfordring, ifølge bevægelsen. Her
har vi at gøre med selve ”fjendernes moder”, som altså må bekæmpes, for at man kan opnå et egentligt
demokrati.

84

Mål: Ægte deliberativt demokrati
A vibrant, diverse and independent media is the cornerstone of a healthy democracy
(freepress.net/about_us).

Den helt overordnede målsætning for bevægelsen er i sidste ende at skabe en ny samfundsorden, hvor
medierne spiller en markant anderledes rolle, end de gør nu. Selvom de enkelte aktører rent strategisk
griber denne opgave forskelligt an (som vi vil komme nærmere ind på i afsnittet om strategi og praksis, s.
96), og de i deres daglige virke fokuserer på vidt forskellige underaspekter af den overordnede problematik,
er der gennemgående temmelig stor enighed om, hvordan systemet i princippet bør se ud, og ikke mindst
hvilken rolle medierne ideelt set bør spille i et velfungerende demokrati.

Den fjerde statsmagt
Helt overordnet bygger denne forestilling på idealet om medierne som ”den fjerde statsmagt” (McChesney
& Nichols 2010: 127). I et velfungerende demokrati er det, ifølge denne opfattelse, mediernes rolle at holde
magthaverne ansvarlige, lave kritisk, opsøgende journalistik, at informere borgerne om samfundsforhold og
at agere platform for en åben og fri politisk debat, hvor alle synspunkter har mulighed for at blive hørt, og
alle kan give deres mening til kende (Stearns: 50; Schechter: 22; Henderson: 46).
En af kongstankerne i denne model er, at befolkningen må have et oplyst grundlag at træffe beslutninger
ud fra, før det overhovedet giver mening at tale om demokrati. Således understreger adskillige af vores
cases, som vi også allerede har været inde på, idealet om ”an informed citizenry” som hjørnestenen i det
demokratiske fundament (Ranucci: 26; bilag 11: 1). Som Mike Bonanno fx siger:
In order for democracy to function, you need an informed citizenry. So it should be the mandate
of democracy to create [a media system] by which the citizenry can get enough information to
participate in their own governance. Without that, it’s fucked (Bonanno: 48).

Derudover pointerer flere af aktørerne behovet for ægte, substantiel debat i medierne og reel modstilling
af argumenter og udfordring af synspunkter, hvilket ellers er en mangelvare i det nuværende mediebillede.
Som Democracy Now! skriver om deres egen praksis:
Democracy Now! hosts real debates – debates between people who substantially disagree, such
as between the White House or the Pentagon spokespeople on the one hand, and grassroots
activists on the other (democracynow.org/about).

Som det også fremgår af dette citat, er man især interesseret i, at undertrykte stemmer og synspunkter
kommer til orde, så de kan give deres besyv med i den offentlige debat, der ellers er domineret af elitens
interesser, typisk eksemplificeret ved de mange eksperter og kommentatorer (såkaldte ”pundits”), der

85

tilsyneladende har patent på politiske analyser, men som dybest set alle sammen ligner hinanden og har
samme uddannelse og tilgangsvinkel:
You listen to this sort of up‐tight people who went to Ivy League Schools and you feel kind of
disenfranchised, you feel like you didn’t have that privilege. And then these little sniper marks to
each other, these little jokes that make you feel like you’re not part of the club (Bonanno: 30).

Det overordnede mål for bevægelsen er altså at efterstræbe et demokrati, hvori medierne dels fungerer
som vagthund over for samfundets magthavere (både de politiske og økonomiske) og dels udgør en
deliberativ arena, hvor forskellige stemmer kan komme til orde, og meninger kan brydes – hvilket dybest
set korresponderer med idealet om deliberativt demokrati, som vi har defineret det42.
For at kunne efterleve dette overordnede ”fjerde statsmagts”‐ideal har bevægelsen også en række mere
konkrete målsætninger, som de kæmper for, og som vi vil gennemgå i det følgende.

Lokaljournalistik og communitymedier
En helt gennemgående sag er vigtigheden af lokalmedier og ‐journalistik. Efter bevægelsens opfattelse er
det især i lokalsamfundene, at folket har mulighed for at indgå i den demokratiske proces, men det kræver
– igen – at der findes ordentlige, uafhængige lokalmedier, der kan bedrive seriøs, kritisk journalistik og
informere befolkningen om relevante, nære problemstillinger, og som samtidig kan agere platform for, at
lokalbefolkningen kan komme til orde, indgå i den politiske deliberation og mere generelt selv være med til
at definere deres verden, som den bliver reflekteret i medierne (McChesney & Nichols 2010).
Dette ideal repræsenterer i vidt omfang det mediebillede, som har domineret størstedelen af den
amerikanske historie – dvs. før den omtalte ejerskabskonsolidering i mediebranchen og den deraf følgende
centralisering og ensretning. I bevægelsen er det meget udbredt at henvise nostalgisk til tidligere tiders
blomstrende lokalmediemiljøer, hvor ”every town had its own local paper” (John Nichols, NCMR, 04:35)43,
og hvor medierne meget direkte spillede en demokratisk rolle i lokalsamfundene:
I’m talking about local dailies throughout the US. You had papers that were reporting on things
that were happening in their communities, they were giving their readers the information that
they needed to live a better life and to be more engaged in politics (Henderson: 50).

MDB arbejder bredt for at genindføre dette scenarium eller i det mindste skabe nye nicher for
lokaljournalistik, bl.a. ved at hindre sammenlægninger, opkøb og ”covert consolidation” blandt lokalmedier

42

Peter Hart understreger som tidligere nævnt også det deliberative aspekt, idet FAIR ser demokrati som en
kommunikationsproces og ikke bare som de løbende valghandlinger (Hart: 20).
43
Fra paneldebatten ”Journalism and Democracy: Rebuilding Media for Our Communities”.
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(jf. Free Press’ kampagne, ”Change the Channels”, se bilag 10e), og ved at argumentere for offentlige
tilskud og støtteordninger til lokale initiativer.
The Indypendent – og Indymedia‐netværket generelt (Henderson: 8) – er især fortalere for denne sag, og
hele deres eksistens kan i princippet ses som en bestræbelse på at overkomme den ensretning,
centralisering og top‐down‐journalistik, som de mener kendetegner det overordnede mediebillede:
Since the beginning, we have tried very hard to report news from the ground up – and this is
something that the mainstream media, in my opinion, really doesn’t do (Henderson: 28).

Temaet med styrkede lokalmedier kan i det hele taget ses som en del af en større identitetsmæssig
bestræbelse på at tilbageerobre magten til at definere og fortolke sit eget liv – noget der i vidt omfang er
gået tabt i takt med bredere centraliseringsprocesser i samfundet44. Ud fra dette perspektiv kan
lokalmediernes revitalisering ideelt set hjælpe med at forankre demokratiet – og måske tilværelsen som
sådan – i en mere jordnær og overskuelig virkelighed.

Uafhængige medier
For true democracy to work, people need easy access to independent, diverse sources of news
and information (democracynow.org/about).

En anden gennemgående mærkesag for bevægelsen er behovet for uafhængige nyhedsmedier, hvilket
samtlige af vores cases italesætter (Henderson: 30; Ranucci: 34; Bonanno: 46; Hart: 26; Stearns: 31). Som vi
så i forrige kapitel, er et af bevægelsens centrale kritikpunkter, at mainstreammedierne alle er biased, i den
forstand at de har visse politiske eller økonomiske interesser – ikke mindst hensynet til bundlinjen – der
systematisk skævvrider deres journalistik til skade for demokratiet. For at overvinde dette, må der ifølge
bevægelsen etableres et system, hvor den slags interessekonflikter ikke forekommer, hvilket imidlertid er
vanskeligt at forestille sig inden for de hyperkommercielle rammer, det nuværende mediesystem er
underlagt.
Både Democracy Now! og The Indypendent kan dog ses som forsøg på at skabe sådanne uafhængige
medier inden for – men i margenen af – det nuværende system. Især Democracy Now! har ligefrem succes
med det, eftersom de kun er finansieret gennem donationer og retransmissionsafgifter (Ranucci: 4) og
dermed undgår redaktionel indflydelse af enhver art, hvorfor de i princippet kan ses som en perfekt
inkarnation af idealet om uafhængige nyhedsmedier – ikke mindst når man tager deres relativt store lytter‐
og seerskare i betragtning. The Indypendent, derimod, har – på trods af deres oprindelige ideal om

44

Hvilket hele den såkaldte anti‐globaliseringsbevægelse, som Indymedia‐netværket har været en bærende kraft i, i øvrigt
grundlæggende kan analyseres som et udtryk for (Castells 2010).
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fuldstændig uafhængighed og selvfinansiering – set sig nødsaget til at tillade annoncering i avisen, hvilket i
dag står for 60 procent af deres finansiering (Henderson: 14)45.
Netop fordi det i praksis viser sig vanskeligt at drive en medieorganisation, der lever op til idealet om fuld
uafhængighed, mener bevægelsen samstemmigt, at der er behov for en eller anden form for offentlig
støtteordning til at finansiere kritisk, uafhængig journalistik. Som Karen Ranucci siger:
There should be government money to allow, like you can apply for, do investigative journalism,
there should be public support for independent media (Ranucci: 34).

Behovet for mediereform
De fleste – og ikke mindst Free Press, som har gjort det til deres altoverskyggende mærkesag – går skridtet
fuldt ud og mener, at der simpelthen er behov for en grundlæggende reformering af mediesystemet,
således at en helt ny politisk logik kan erstatte den laissez faire‐tilgang, der præger det nuværende system,
og som i praksis lægger magten i hænderne på de kommercielle aktører. Som Peter Hart fra FAIR siger:
You can imagine a totally different public media system in this country. But you would have to
basically eliminate the current system (Hart: 26).

Mike Bonanno uddyber:
What we need here in this country, I think, is a set of Draconian laws that are in the public
interest. The public needs to take back the public sphere here (Bonanno: 30).

Der er ifølge bevægelsen grundlæggende behov for at acceptere, at kritisk, uafhængig journalistik er et
offentligt gode på linje med fx rent drikkevand og et veludbygget vejnet (Aaron et al. 2009: 5). Det udfylder
en helt essentiel funktion, som et demokratisk samfund ikke kan være foruden, og derfor kan det ikke alene
overlades til markedet at forvalte – specielt ikke nu, hvor det med al tydelighed har vist sig ikke at leve op
til det ansvar.
Således må der offentlig støtte til, lyder det samstemmende (Stearns: 31; Henderson: 30; Ranucci: 34; Hart:
26; Bonanno: 20). Det er meget gennemgående at henvise til europæiske eller canadiske public service‐
modeller som håndgribelige alternativer, der faktisk fungerer og har succes:
I think, for example, there’s a better model in the UK, where the BBC is supported by that crazy
television license thing. It’s like that quite a few places in Europe. BBC is actually an autonomous
entity, that’s tied to government funding, that’s tied to funding by the population, but isn’t
beholden to commercial interests, that isn’t beholden to government interest. And if you look at
television news reporting in the UK, it’s so different from what you get here! And it’s so much
better, you actually get information, you get analysis, you get to know WHY things are
happening, not just that they ARE happening (Bonanno: 20).
45

Dog uden at dette påvirker det redaktionelle indhold, ifølge Elizabeth Henderson (28).
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Det er dog ikke givet, at man direkte kan overføre fx en skandinavisk model til det amerikanske system
(McChesney & Nichols 2010: 167; Hart: 28), men man kan i det mindste lære af de europæiske erfaringer
og indse, at et offentligt mediestøttesystem ikke nødvendigvis kompromitterer mediernes uafhængighed
og er en glidebane til kommunisme og statspropaganda, som højrefløjen ellers hævder (ibid.). Tværtimod
kan et støttesystem med inkorporerede armslængdeprincipper tilsyneladende frigøre medieorganisationer
og journalister til at lave kritisk journalistik og udleve den demokratiske rolle, som de fleste journalister
inderst inde brænder for, men bare ikke kan få lov til i det nuværende system (Hart: 44;
theyesmen.org/faq).
Det er ikke alle vore cases, der lige eksplicit bekender sig til en bestemt, fastdefineret model, men det er
helt gennemgående at sympatisere med den overordnede idé om at reformere systemet og indføre
offentlige støtteordninger af en eller anden art – hvilket også var den altoverskyggende holdning blandt
deltagerne på NCMR. Den mere politisk orienterede del af bevægelsen, hvorunder Free Press som bekendt
hører, har bevæget sig længst ud i at formulere konkrete politiske og strukturelle alternativer, men selv her
er det vanskeligt at finde en helt færdigudviklet og implementerbar model46. Dette hænger øjensynligt
sammen med, at den politiske debatkultur i USA langt fra er moden til argumenter for øgede offentlige
tilskud af nogen art – ikke mindst i kølvandet på finanskrise, rekordstore offentlige underskud og hårde
budgetforhandlinger, hvor højrefløjen (især anført af Tea Party‐bevægelsen) med en vis succes har formået
at dæmonisere enhver form for offentligt forbrug:
It’s a really hard time for that argument. […] Having a discussion right now about expanding
public funding in this climate is incredibly difficult (Stearns: 31).

Dette kunne meget vel også være årsagen til, at de fleste konkrete politiske forslag fra bevægelsens side er
negativt definerede: Man vil fx begrænse mediekonglomeraternes mulighed for at fusionere
(freepress.net/node/71), og forbyde censur og forfordeling på internettet (freepress.net/node/70).
Udsigterne til en radikal reformering af systemet er nemlig lange, som det ser ud nu.

Net neutrality og internetadgang for alle
We need to keep the Internet free, open and neutral. Network Neutrality is vital to ensuring that
everyone can connect and share content freely, that we can access the information, visit the Web
sites and say what we want online, free from discrimination or interference
(freepress.net/node/70).

46

McChesney & Nichols (2010: 182ff.) kommer dog tæt på, idet de bl.a. argumenterer for implementeringen af den såkaldte L3C‐
virksomhedsmodel i mediebranchen, der har til hensyn at opprioritere sociale hensyn frem for profit i organisationerne, men uden
at gøre dem til deciderede non‐profit‐organisationer.
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Kampen for net neutrality er en anden af bevægelsens helt store mærkesager (Free Press har bl.a. kørt den
succesfulde kampagne ”Save the Internet”47, dedikeret til sagen). Siden internettets fødsel er det af mange
blevet opfattet som et demokratisk, aktivistisk redskab med potentiale til at revolutionere
kommunikationsinfrastrukturen i samfundet og skabe ”ægte demokrati” med lige vilkår for alle for at
deltage i den offentlige debat og med fri mulighed for at tilgå information uden om de traditionelle
gatekeepere, der i det prædigitale samfund besad en uovertruffen magt til at censurere og prioritere
indhold og dermed dybest set definere offentlighedens arena (Hart: 50):
The Internet is radically changing the way most [sic] everyone experiences media. It could
become the central nervous system of a healthy democracy — the greatest engine for free
speech, civic engagement, and economic growth ever known. It may be our last, best hope to
make
an
end‐run
around
the
traditional
media
gatekeepers
(freepress.net/media_issues/internet).

Dette demokratiske potentiale er imidlertid ikke naturgivent, ifølge bevægelsen. Det er tværtimod
resultatet af en helt bestemt måde at indrette teknologien på, en konstruktion som har været domineret af
nogle bestemte idealistiske principper siden begyndelsen: åbenhed, lige adgang til alle hjemmesider, ingen
censur eller forfordeling af indhold – hvilket er samlet i betegnelsen net neutrality:
The internet is a place where all information is treated the same. Nobody gets preferential
treatment. We go where we want, when we want. That’s called net neutrality (fra Free Press’
kampagnevideo ”Real vs. Fake Net Neutrality”, bilag 10c).

Som vi så i afsnittet om fjendebilleder, trues dette princip nu af, at flere af de store internetudbydere
(Comcast, Verizon, AT&T, m.fl.) forsøger at påvirke politikerne til at lempe på reglerne, så de kan få lov til at
oprette ”parallelle betalingsbaner” på nettet, hvor virksomheder kan betale for at få deres indhold gjort
hurtigere og lettere tilgængeligt end andre internetsider48. Ifølge bevægelsen vil dette grundlæggende
ødelægge internettets demokratiske potentiale, hvilket for enhver pris må undgås (Ranucci: 30).
That democratic trend that we see in the Internet is constantly challenged by the major
corporations and the whole fight for net neutrality is a major, major fight for democracy (ibid.).

Udover kampen for net neutrality, er det også et mål for bevægelsen ”to promote high‐speed Internet that
is accessible, affordable and open” (freepress.net/policy/internet) for dermed at overkomme det “digital
divide”, der i høj grad præger USA. Ifølge Free Press er det under halvdelen af alle amerikanske husstande,
der pt. har en bredbåndsforbindelse, og sammenlignet med andre udviklede lande er de udbudte
internetforbindelser både dyrere og langsommere49, hvilket efter sigende er en demokratisk barriere,
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Over to millioner personer underskrev erklæringen på savetheinternet.com.
Dette er et stort diskussionsemne i Kongressen for tiden (se fx Ryan Singel’s artikel ”House Votes to Undo Net Neutrality Rules” i
Wired 8/4 2011).
49
Jf. Free Press’ statistiske opgørelser, som kan findes på freepress.net/media_issues/internet.
48
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eftersom internettet samtidig har udviklet sig til at være “a basic public necessity, just like water or
electricity” (ibid.) – og dermed dybest set er en præmis for at kunne indgå fuldt ud i den demokratiske
offentlighed.
Alt i alt er det altså et centralt mål for bevægelsen at sikre et frit og åbent internet, der er tilgængeligt for
alle samfundsborgere, og hvor alle typer indhold har lige vilkår, således at mediet i sidste ende kan leve op
til det sagnomspundne ideal om en ny demokratisk infrastruktur, hvor et ægte deliberativt demokrati kan
vokse ud af asken fra det monopoliserede og centralistiske, prædigitale samfund. Men det er en kamp, der
ikke vindes automatisk, og som kræver hårdt arbejde og aktivt engagement for at kunne lykkes. Historien
viser nemlig, at man kan forvente markant modstand fra de etablerede gatekeepere i det nuværende
system, der ikke er interesserede i at miste deres informationsmonopol:
Over the past 100 years, whenever a "disruptive technology" — such as radio or television
broadcasting — sparked democratic participation in media, dominant forces reacted by creating
rules to lock it down, stifle public participation and re‐assert their authority. There is a similar
threat to an open Internet today (freepress.net/media_issues/internet).

Media literacy
En fjerde målsætning for bevægelsen omhandler almindelige menneskers mulighed for at navigere blandt
og kritisk forholde sig til de mange medietilbud, som de bombarderes med i dagligdagen – såkaldt media
literacy50.
Media play a huge role in our lives. TV, radio, the Internet, movies, books and newspapers inform
and influence our ideas, opinions, values and beliefs. They shape our understanding of the world
and give us the information we need to hold our leaders accountable (freepress.net/about_us).

Netop fordi medier spiller en så subjektivt allestedsnærværende men samtidig objektivt betydningsfuld
rolle i samfundet, er det ifølge bevægelsen essentielt, at folk også er i stand til at afkode mediernes
budskaber og i det hele taget at omgås medierne med kritisk sans. Således taler mange i bevægelsen for en
øget såkaldt media literacy‐indsats (se fx Stearns: 27; Bonanno: 46), hvis formål er ”to educate people to be
skeptical and knowledgeable users of the media” (McChesney 2008: 389).
FAIRs generelle virke kan i en vis forstand ses som en sådan bestræbelse. De er stærke fortalere for øget
mediekritisk opmærksomhed, og deres arbejde med at agere ”vagthundenes vagthund” kan i den
forbindelse ses som et godt eksempel til efterfølgelse – en appel til andre menneskers egen mediekritiske
refleksion. Tilsvarende står dette aspekt også centralt i logikken bag The Yes Mens aktiviteter:

50

”Media literacy” er vanskeligt at oversætte direkte til dansk. Det tætteste man kommer, bliver noget i retning af ”mediekritisk
bevidsthed”, hvilket vi ikke mener, er præcist nok til at vi vil bruge det i denne sammenhæng. Vi tillader os derfor at holde os til den
engelske betegnelse.
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People who are reading stories should be reading between the lines all the time. They shouldn’t
be sitting there, believing everything they read. That’s part of the goal of creating all of these
momentary fictions that end up in the media (Bonanno: 67).

I bevægelsens bredere opland findes der desuden adskillige organisationer specifikt dedikeret til media
literacy‐problematikken, som fx The Media Education Foundation, The Media Literacy Project og Alliance for
a Media Literate America, hvoraf flere også deltog på NCMR.
Målsætningen om øget media literacy er på sin vis en pragmatisk, defensiv vision, der har til formål at
opbygge en slags bolværk mod den enorme invasion, som medierne har foretaget i almindelige menneskers
livsverden i det moderne samfund, og som har enorme konsekvenser for deres mulighed for at agere frit og
demokratisk i samfundet. Mediestormløbet er tilsyneladende et uomgængeligt vilkår i det moderne
samfund, så for fortsat at sikre et ”informed citizenry”, hvor folk rent faktisk er velinformerede og kan
træffe frie, reflekterede valg, må man aktivt udvikle og promovere den forsvarsmekanisme, som media
literacy udgør.

Bredere samfundsvision: at overvinde det neoliberalistiske
hegemoni
De foregående afsnit har alle koncentreret sig om nogle forholdsvis håndgribelige mediepolitiske
problemstillinger, som bevægelsen har en holdning til og en vision for. Men disse relativt konkrete
målsætninger bygger alle på nogle bagvedliggende, mere generelle værdier og forestillinger om, hvad det
gode samfund er. Demokratisering af mediesystemet er nemlig kun ét element i den bredere progressive
kamp, som langt størstedelen af bevægelsen (heriblandt samtlige vores cases) opfatter sig som en del af,
hvilket vi også tidligere har været inde på. Disse mere abstrakte, idealistiske mål, som bevægelsen i sidste
ende bygger deres selvopfattelse og verdensanskuelse på, vil vi nu rette blikket mod.
En række bredere, idealistiske idealer synes at gå igen på tværs af bevægelsens mange argumenter og
mærkesager51: Man ønsker grundlæggende frihed, lighed, retfærdighed, menneskerettigheder, demokrati
og fred for alle, man hylder et ”grønt” ideal om klimabeskyttelse og bæredygtighed, og man vil give
enkeltindivider større medindflydelse og mulighed for at definere og bestemme over sig selv (se fx Ranucci:
15; Bonanno: 28, 60; Henderson: 28, 52, Stearns: 7, 13). I det hele taget bør man stræbe efter ”some kind
of fairer and juster system” (Bonanno: 12), hvor det ikke kun er profit og egeninteresse, der styrer
samfundets udvikling, men også mere humanistiske og idealistiske hensyn, der ikke nødvendigvis kan gøres
op i penge og kortsigtet nytteværdi.
51

The Yes Mens falske udgave af The New York Times giver fx et meget godt billede af bevægelsens brede, politiske idealer, idet
den præsenterer deres version af nyhederne, som de ideelt set burde være (nytimes‐se.com).
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Disse mål har tilsyneladende alle en fælles fjende: det neoliberalistiske hegemoni, der ifølge bevægelsen
nærmest er roden til alt ondt, som vi var inde på i kapitlet om fjendebilleder. For at skabe en bedre verden
må man altså gøre op med denne altødelæggende ideologi og i stedet udvikle en ny logik at tænke
samfundsproblemstillinger ud fra:
What we need to do, if we are gonna actually make change and come up with a different way of
doing business, is to actually change the rules of the game, so that profit isn’t the highest human
value anymore (Andy Bichlbaum 2009: How The Yes Men Got Started, 8:06‐8:18).

I den forstand kan bevægelsens bestræbelser i princippet også ses som en diskursiv kamp, der har til formål
at ”change the narrative” (Stearns: 29) og åbne op for en anderledes måde at betragte samfundet på. Det
er med andre ord ikke tilstrækkeligt at udskifte de nuværende politikere og institutioner – der skal et
decideret systemskifte i tankesæt til, hvor selve den bagvedliggende logik i systemet ændres.

Revolution eller reform?
This is a repeated question on the left, “okay, are we going to do reform or are we gonna revolt?”
What are we going to do? (Henderson: 46).

Atter engang har vi altså at gøre med en negativt defineret samfundsvision: man vil overvinde det
neoliberalistiske hegemoni. Det er imidlertid ikke entydigt, præcis hvilket system man ønsker, skal erstatte
det nuværende – om det fx skal være en skandinavisk inspireret, socialdemokratisk velfærdsmodel eller
decideret hardcore statssocialisme. Inden for bevægelsen er der ikke altid enighed på dette punkt;
tværtimod er der stor variation i, hvor ”radikale” aktørerne er i deres overordnede ideologiske
samfundsvision.
Der er helt klart en temmelig yderligtgående fraktion til stede i bevægelsen, som opfatter sig selv som
decideret socialistisk52 – og til tider tenderende til anarkistisk. Indymedia‐bevægelsen kan i vidt omfang ses
som repræsentanter for denne position (Downing 2003), omend The Indypendent tilsyneladende har rykket
sig i en mere moderat retning end moderbevægelsen:
We’re not an anarchist paper anymore. We have people on staff who are anarchists, socialists,
liberal democrats, we’re very much critical of capitalism in systems of power but we’re not
sectarian (Henderson: 24).

Selvom The Indypendent altså ikke er decideret anarkistiske, arbejder de stadig “towards a radical political
end, towards an end of ending capitalism, towards an end of really changing the current power structure”
(Henderson: 38). I den forstand tilhører de tydeligvis “revolutions”‐kategorien, nævnt ovenfor:

52

På NCMR deltog flere eksplicit socialistiske grupperinger, som fx det socialistiske tidsskrift In These Times, og den allerede
nævnte socialistiske senator fra Vermont, Bernie Sanders.
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At The Indy[pendent] I would say that we are falling into the revolt category, we’re not really
doing a lot of media reform work, we’re not really trying to change things within the system […]
The optimist in me would like to think: “yes, perhaps at some point we can reform media enough
to actually be in service of the public”. But I really don’t think that that is going to happen until
you change the way the economy is (Henderson: 46).

The Yes Men befinder sig også temmelig langt ude på denne skala, idet de bl.a. argumenterer for en
grundlæggende omstyrtning af etablerede kapitalistiske samfundsinstitutioner som fx WTO (Yes Men 2004)
og i det hele taget taler for ”radical rethinking” af det politiske system (Bonanno: 18). Selv her er man dog
ikke fuldstændig afvisende over for markedets rolle i samfundet; man mener bare, at det ikke skal være
den enerådende logik, som den tilsyneladende er nu:
Let’s look at a new way of doing things, which has the market as one tool among many to make
things better for us (Andy Bichlbaum 2009: The Yes Men’s Andy Bichlbaum on Their Goal, 0:48‐
0:56).

FAIR har også et eksplicit ”progressivt” udgangspunkt (Hart: 6), men de udpensler ikke, hvor radikalt de
ønsker at ændre systemet – ud over deres eksplicitte ønske om en restrukturering af selve
mediestøttesystemet (ibid.: 28; bilag 4a: 2). Generelt lader det dog ikke til, at de støtter en grundlæggende
samfundsrevolution som sådan, i og med at deres fokus primært er på justeringer og korrektioner inden for
det nuværende system, hvilket implicit legitimerer den grundlæggende samfundsstruktur. De falder således
bedst i ”reform”‐kategorien – selvom de også ønsker at ændre den overordnede magtbalance mellem
virksomheder og borgere i samfundet:
It’s very difficult to change the political system in this country without fundamentally altering the
balance of power between citizens and corporations. And our contribution to that, if that’s what
it is, is that it’s very difficult to build that kind of democracy with such a crap… a better media,
we’re willing to bet, is gonna produce a more participatory democracy (Hart: 24).

Democracy Now! lader til at ligge nogenlunde på linje med FAIR på dette punkt: Man ønsker mere magt til
undertrykte grupper i samfundet, og man er kritisk over for (medie)virksomhedernes enorme magt og
indflydelse (og den neoliberalistiske logik generelt), men man har tilsyneladende fundet sin niche og
arbejder konkret for at skabe et bedre alternativ og ændre tingene til det bedre inden for de rammer, der
nu engang er, i form af en daglig nyhedsudsendelse, der i organisationens øjne lever op til de høje
journalistiske krav, som bevægelsen selv opstiller for gode nyhedsmedier (Ranucci: 4). At ”gøre det rigtige”
og være et forbillede for andre, er Democracy Now!s vigtigste bidrag til en restrukturering af samfundet
(ibid.: 42).
Free Press er på mange måder den mindst radikale af vores cases. Selvom de er den organisation, der mest
direkte arbejder for en overordnet politisk restrukturering, så er det alene mediesystemet, de er
fokuserede på, og de er således mindre indvævede i den generelle progressive kamp, som størstedelen af
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bevægelsen ellers tilslutter sig. Dette hænger bl.a. sammen med deres position: De hævder at tale på vegne
af befolkningen som helhed og for nogle strukturelle rammer, inden for hvilke den politiske debat kan
udfolde sig, og de kan derfor vanskeligt ”vælge side” (eksplicit) og tilslutte sig bestemte politiske ideologier.
Dette aspekt har fyldt meget i Free Press’ italesættelse af deres eget ståsted og egen funktion, hvor især
Josh Silver (medstifter og netop fratrådt direktør) har gjort det til en mærkesag, at alle politiske
perspektiver er velkomne i bevægelsen, og at mediereformkampen ikke nødvendigvis er en rent progressiv
sag53. Josh Stearns understreger også dette:
For the last ten years or so, we have consistently had strange bed‐fellows, coalition groups, ACLU,
the Christian Coalition, the Gun owners of America, MoveOn, these organizations that would
never talk to each other, accept that they both understand, again, that media affects the issues
that they wanna work on. […] I think the reality is that these issues are non‐partisan (Stearns: 19).

Når dette er sagt, er det påfaldende, at stort set samtlige samarbejdsorganisationer, støtter og deltagere på
NCMR er udtalt venstreorienterede, og Free Press’ eget politiske program handler om øget
statsintervention og begrænsning af virksomheders magt – hvilket traditionelt betragtes som
venstreorienterede sager i det politiske spektrum. I forhold til reform/revolution‐aspektet tilhører de
imidlertid utvivlsomt første kategori. Free Press arbejder primært på at påvirke politikerne gennem
lobbyarbejde, og de respekterer i vidt omfang den politiske proces som en legitim vej til indflydelse.
Således kan man ifølge dem bedst nå frem til et ændret (medie)politisk system ved at arbejde med
udgangspunkt i de nuværende brede politiske rammer.

53

Hvilket bl.a. var en gennemgående pointe i hans afskedstale på NCMR, ”Josh Silver at NCMR 2011”.
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Strategi og praksis
I et klassisk studie af ”new social movements’” rolle i civil society inddeler Cohen & Arato (1992: 531f.)
sociale bevægelsers generelle strategiske repertoire i to kategorier, på baggrund af om de er rettet ”indad”
mod livsverdenen eller ”udad” mod systemverdenen i Habermas’sk forstand (1987)54. De såkaldt
”defensive” (indadrettede) strategier – der ikke må misforstås som værende ”konservative” – er centreret
omkring ”preserving and developing the communicative infrastructure of the lifeworld” (Cohen & Arato
1992: 31, original kursivering), mens de ”offensive” (udadrettede) strategier i stedet orienterer sig mod at
påvirke det etablerede ”system”, som bevægelsen opponerer imod – dvs. ”the realms of ’mediation’
between civil society and the subsystems of the administrative state and the economy” (ibid.). I Carroll &
Hacketts (2006) applikation af denne inddeling på aktører i mediedemokratiseringsfeltet repræsenterer de
defensive strategier ”efforts to build alternative media and to create more critical audiences”, mens de
offensive ses som ”efforts to bring about state‐mandated media reform or to influence the content of
mainstream media” (ibid.: 97).
Vi finder denne inddeling særdeles gunstig i forhold til at beskrive vores case‐organisationers mangfoldige
aktiviteter, selvom der naturligvis samtidig er mange underaspekter på spil, og ikke alle organisationer lige
entydigt kan rubriceres under én bestemt kategori.

The Indypendent – semianarkistisk alternativt medie
I den mest ”defensive” ende finder vi The Indypendent, der trods sit radikale ønske om at få revolutioneret
hele ”systemet” som sådan, udøver en praksis der lægger sig meget op ad den traditionelle form for
alternative media, både i forhold til form og indhold55, og egentlig ikke direkte beskæftiger sig med at
ændre det etablerede system:
[W]e’re not really doing a lot of media reform work, we’re not really trying to change things
within the system but I would say we’re also not as bad as some basket weaving collectives who’s
gonna […] never interact with the real world (Henderson: 46).

I erkendelse af, at man i den nuværende situation ikke har ressourcer til at deltage mere målrettet i
bevægelsens arbejde for at demokratisere det etablerede system (Henderson: 30), udfylder The
Indypendent i stedet en rolle som et medie, der tilbyder en (lokal) platform for folk, der ønsker at komme
til orde og på den måde blive en del af bevægelsen:

54
55

Jf. vores diskussion af Habermas’ teori i afsnittet s. 41.
Jf. definitionen af alternative media, s. 13.
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[W]e haven’t taken much of a role forming the mainstream media which I think would be
beneficial for us to do. That said, I think at this point that we’re offering an alternative and we’re
just gonna work on our alternative and help other people be a part of this project (Henderson:
30).

Baggrunden for selve Indymedia‐netværkets opståen i 1999 var netop også at skabe alternative kanaler,
hvor alle overhørte stemmer havde mulighed for at komme til orde, i erkendelse af at man ikke kunne
trænge igennem i de etablerede mediekanaler, og The Indypendent er i høj grad inkarnationen af denne
strategi. Avisens eksistensgrundlag bygger på, at den er produceret af folket, citizen journalists, og at alle
borgere i princippet har mulighed for at få indflydelse på, hvad avisen skal behandle og berette om.
[S]ince the beginning, we have tried very hard to report news from the ground up […] corporate
media are run in a very top‐down way whereas The Indypendent we have a collective. […] in
most of The Indypendent history the collective is defined by whoever shows up at a meeting
which is both very exhilarating but also very hard to coordinate because then you can have
anyone showing up at a meeting and weighing in on pretty big organizational decisions
(Henderson: 28).

Denne tilgang har altså i Hendersons øjne både sine styrker og svagheder, og derfor er The Indypendent
med tiden også begyndt at bryde med den oprindelige Indymedia‐tankegang ved at have flere artikler, der
er skrevet af akademikere og andre ”professionelle”, der er en del af eller sympatiserer med bevægelsen56,
ud fra den redaktionelle betragtning, at modtagerne af avisen, folket, også har brug for mere dybdegående
analyser, som de ikke kan få i mainstreammedierne, og som man ikke kan forvente at få fra avisens egne
citizen journalists, der som regel kun har de journalistiske kompetencer, som de har tilegnet sig via deres
engagement hos The Indypendent (Henderson: 28). Ifølge Atkinson (2010) er denne strategi bredt anvendt
af forskellige sociale bevægelser, i og med at et sådant ”high quality material” (ibid.: 23) kan garantere et
større publikum.
Bruddet med Indymediafilosofien
The Indypendents alternative praksis i forhold til den gængse Indymedia‐filosofi (som udover ren citizen
journalism også omfatter en ikke‐hierarkisk, ulønnet organisationsstruktur (Atton 2007: 75) uden nogen
form for annoncering), vil af nogle ”Indymedia purists” (Henderson: 8) nok blive opfattet som et
uacceptabelt brud på det at være en del af Indymedia (ibid.). Omvendt, så lader The Indypendent – trods
konstant mangel på ressourcer (ibid.: 13‐14) – til at være en relativt velfungerende organisation med
mange aktive frivillige, i modsætning til mange Indymedia‐centre rundt omkring i USA, herunder New York
City Indymedia Center, som avisen oprindeligt voksede ud af: Henderson mere end antyder – trods en ellers
meget loyal fremstilling af situationen – at organisationen stort set er død både i New York og flere andre
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For eksempler på dette, se bilag 6a og 6b.

97

steder i USA (Henderson: 32, 34), og at Indymedia ”is in a bit of a tough spot figuring out what their next
step needs to be” (Henderson: 32)57.
Opsamlende vil vi konstatere, at The Indypendent har valgt en strategi, der balancerer mellem den
idealistiske og pragmatiske tilgang, i erkendelse af, at en eller anden grad af professionel ledelse og
organisation er en eksistentiel nødvendighed, selv for udpræget alternative og lokale medier, såfremt man
ønsker at forfølge sine praktiske mål, som i The Indypendents tilfælde primært er at være en lokal
medieplatform for overhørte stemmer og at uddanne folk til at udføre kritisk journalistik, og på den måde
bidrage til den overordnede demokratisering – en praksis, der ifølge Carroll & Hackett (2006) kan ses som
en måde at ”short‐circuit corporate control of public communication and foster democratic conversations”
(ibid.: 88).

Democracy Now! – det ideelle alternativ
Democracy Now! prides itself on giving the most important news stories focus (Ranucci: 4).

Democracy Now! har en knap så radikal, men dog stadig ”defensiv” tilgang. Ud fra den betragtning, at selv
ikke de offentligt støttede medier praktiserer den form for journalistik, der skal medføre et ”informed
citizenry”, ser Democracy Now! sig selv som et unikt, uafhængigt nyhedsmedie:
What makes us unique from other news sources is first, that we have no commercial or
government sponsorship. And so, that gives us the editorial freedom to not piss off corporations
who fund us. And that gives us the freedom to really say whatever we think is the truth. So,
there’s almost no other news entity in the United States that can make that claim. Even PBS gets
money from corporations (ibid.).

Hvor The Indypendent har et eksplicit politisk standpunkt (se fx Henderson: 24), ser Democracy Now! godt
nok sig selv som en del af en reform‐/demokratiseringsbevægelse, men ikke som en del af en bestemt
politisk fraktion eller tilhængere af et bestemt politisk parti (Ranucci: 15). Det store fokus på at give plads til
de stemmer, der ikke får lov at komme til i etablerede medier, er dog meget lig The Indypendents:
[Democracy Now!] really is dedicated to truth and good journalism. And that is the guiding
principle. And it’s very democratic because the voices that are represented on Democracy Now!
are from all strata nationally and internationally. […] So, we find that we’re promoting democracy
because we allow voices that are locked out of the mainstream discussion. […] we have the
people on the ground who are the subjects of that situation, telling how does that situation
affect their lives (Ranucci: 15).
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Denne betragtning ligger fint i tråd med vores eget indtryk af Indymedia‐netværket i forbindelse med vores indledende afsøgning
af feltet. Eksempelvis er New York City IMCs hjemmeside yderst sporadisk opdateret – og klikker man fx på billederne i de
hovednyheder som kører i loop på forsiden (senest tilgået den 28. august 2011), stammer en hel del af dem helt tilbage fra 2007.
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Den helt store forskel ligger dog i, at Democracy Now! har en fuldstændig afgrænset og uafhængig
redaktion, som suverænt bestemmer, hvad der skal bringes i den daglige nyhedsudsendelse – og ligner på
det punkt i langt højere grad de etablerede, mainstream nyhedsmedier:
[T]here is an editorial board that is making those decisions of what we’re gonna cover tomorrow.
So, lots of people send us suggestions but they’re gonna decide. So in that way it’s not
democratic but the finished product reflect a lot of those voices (Ranucci: 18).

Både Democracy Now! og The Indypendent anlægger altså defensive strategier, der dybest set har til
formål at danne en ”alternative public sphere” (Atkinson 2010: 18). Dette efterstræbes gennem ”building
independent, democratic and participatory media” (Carroll & Hackett 2006: 88), som fokuserer på ”giving a
voice to the marginalized through communication channels independent of state and corporate control”
(ibid.: 88f.). Forskellen ligger i distinktionen mellem, om den enkelte organisation prioriterer ”the
democratic process or the counter‐hegemonic textual product of such media” (ibid.), hvor The Indypendent
må siges at prioritere førstnævnte og Democracy Now! sidstnævnte.
I stedet for ”blot” at være et alternativ, er Democracy Now!s strategi altså snarere at være et forbillede for
andre nyhedsmedier ved at prioritere de nyheder og debatter, som de mener er vigtige for samfundet, og
som folket (”the people”) har brug for, for at være et ”informed citizenry” (Ranucci: 26).
Nyhedsudsendelserne går primært i dybden med aktuelle internationale konflikter og begivenheder, som
(ultimo juli 2011) eksempelvis er krigen i Libyen, konflikten mellem Israel og Palæstina, sultkatastrofen i
Somalia og et højaktuelt emne som massakren i Norge. Herudover er der også fokus på de store politiske og
økonomiske begivenheder i USA, som fx problematikken omkring hævelse af gældsloftet (se bilag 9)58.
Denne strategi med en stærkt paternalistisk tilgang til prioritering og vinkling af nyheder er ifølge Karen
Ranucci også den direkte årsag til, at nyhedsudsendelsen har ”millions of viewers”, der er yderst
taknemmelige for det, de får, og derfor også donerer penge til organisationen (Ranucci: 26). Dette
medfører endvidere, ifølge Ranucci, at Democracy Now! vil kunne opnå sit mål om at ”influence people”
(ibid.: 42) og med tiden skabe et ”informed citizenry” (ibid.: 26), som en central del af
demokratiseringsprocessen.

FAIR – medieovervåger og fremmer af mediekritisk bevidsthed
I sin selvbestaltede rolle som medieovervåger – ”a watchdog of the watchdogs” (Hart: 31‐32) – er FAIR en
organisation, som både udøver en defensiv og offensiv praksis, hvor den defensive går ud på at fortælle
folket om mediernes fejl og bias, og dermed søge at ”create more critical audiences” (Carroll & Hackett
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Vi har i bilagsmaterialet vedlagt en enkelt nyhedsudsendelse som eksempel, da den giver et godt billede af, hvordan
udsendelserne generelt er sammensat. Alle udsendelser er i øvrigt tilgængelige på democracynow.org.
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2006: 97), mens den offensive går ud på at fortælle medierne selv om deres fejl og bias, og dermed søge at
”influence the content of mainstream media” (ibid.):
[T]he idea is to try to use the fundamentals of journalism to promote a better kind of journalism.
Both to impact the way that journalists practice their work and to make it an activist issue […] the
most important thing is to try to engage in this dialogue with the public and with media (Hart: 6).

Øget bevidsthed om bias i medierne
De gennemgående pointer og konklusioner i alle de medietekster, som FAIR udgiver (og som primært er
henvendt til offentligheden), er, at forskellige medier bevisligt fremstiller givne problemstillinger biased, og
at der i specifikke medier ikke i tilfredsstillende grad gives lige meget taletid eller spalteplads til alle
implicerede parter i en sag – og dette sker som hovedregel til fordel for højreorienterede kræfter (se og hør
fx bilag 4a, 4b og 8)59.
I magasinet Extra! konkretiseres mediernes bias fx med historier om, at nyhedsværter på tv‐stationer bliver
fyret, fordi de har de ”forkerte” vinkler på historierne og gæster i studiet, som ejerne ikke synes om, og
desuden ved at bringe større artikler med uddrag af rapporter, som FAIR har lavet – heriblandt den årlige
”Fear & Favor Report”:
[W]hen it comes to the news, many [U.S. media consumers] still maintain at least the kernel of
expectation that reports in the paper or on TV have more to do with journalistic judgment than
with anything else. The Fear & Favor report is about some of the things that come between that
image and reality on a daily basis (bilag 4b: 13).

Ved siden af udgivelserne på print og radio, udsender FAIR også jævnligt en ”Media Advisory”, der samler
op på og analyserer, hvordan medierne generelt har fremstillet vigtige politiske sager forvrænget og
misvisende, eksempelvis forhandlingerne i juli 2011 om at øge USA's gældsloft60.
What you have to do is summon outrage over these practices […] that I think helps spurn people
to criticize the media and try to argue that they should do their job (Hart: 42).

Strategien er altså, at man via forskellige mediekanaler spreder det budskab, der for de mediebevidste og
mediekritiske analytikere i FAIR er åbenlyst; at mainstreammedierne altid vil være biased, og at folk skal
være bevidste om dette, når de ser, hører eller læser dem (Hart: 34). Med andre ord kan denne del af FAIRs
praksis ses som et arbejde for øget media literacy i befolkningen, hvilket ifølge bevægelsen som bekendt er
en vigtig bestanddel i det overordnede arbejde for demokratisering (jf. forrige kapitel).

59

For disse medietekster gælder det samme som for nyhedsudsendelsen fra Democracy Now! – de kan ikke give et fuldstændigt
billede af det generelle indhold, men er vedlagt fordi vi mener, at de er repræsentative for udtrykket i FAIRs medietekster.
60
Se fx ”Media Malpractice on Debt Ceiling – Five ways media misreported deficit debate” på fair.org/index.php?page=4370.
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Bearbejdelse af systemet indefra
Den mere offensive del af FAIRs aktiviteter er noget sværere at dokumentere effekten af (Hart: 16), men
ikke desto mindre lægger organisationen også utrolig stor vægt på denne del af sit arbejde.
På baggrund af de selvsamme konklusioner om mediernes farvede og forvrængede fremstilling af fakta,
forsøger FAIR at bearbejde og overtale mainstreammediernes journalister og redaktører til at bedrive
bedre journalistik, ud fra en betragtning om, at mainstreammediernes journalister egentlig gerne vil
bedrive rigtig journalistik, men er bundet på hænder og fødder af ejernes interesser. Som Peter Hart meget
klart udtrykker det, er FAIRs strategi her at:
use the tenets of journalism, the high‐calling of journalists, to argue for more inclusive coverage,
to appeal to the journalists to say “listen, we know why you got into journalism, we understand
the great history of investigative journalism, the importance of laying out a broad array of
sources for the public to serve democracy and we don’t think your journalism is doing it” (Hart:
6).

FAIR arbejder altså ligesom Democracy Now! på at skabe bedre, uafhængig og kritisk journalistik, dog med
den afgørende forskel, at FAIR forsøger at bearbejde det allerede etablerede mediesystem ved at tale til de
enkelte journalisters samvittighed og faglige stolthed og på den måde offensivt bidrage til at demokratisere
de etablerede medier.

The Yes Men – culture jamming, overidentifikation og reparation
The Yes Men adskiller sig på flere punkter markant fra de øvrige cases. Deres strategi og praksis spiller på
en radikalt anderledes logik, og deres budskaber handler også om andre problematikker end
mediedemokratisering alene. Mainstreammedierne spiller dog som regel en helt central rolle for deres
aktiviteter, idet deres pragmatiske mål først og fremmest er at gøre folk opmærksomme på deres
mærkesager:
[A]ll of our activist interventions, which could be considered a form of direct actions, are basically
designed to be re‐told by the mainstream press. So they’re political media spectacles (Bonanno:
10).

Da gruppens aktiviteter stritter så meget ud, som de gør, vil vi her diskutere baggrunden for deres
strategiske logik.
Culture jamming og détournement
Culture jamming captures and subverts the images and ideas of mainstream media culture to
make a critical point (Lievrouw 2011: 73).

The Yes Mens aktiviteter kan umiddelbart virke irrationelle og kaotiske ved første øjekast. I stedet for
eksplicit at argumentere mod deres modstandere og for deres egen sag, vender de i stedet debatten på
101

hovedet og tager udgangspunkt i, hvad deres modstandere gør og siger, hvilket de aktivt griber ind i og
”retter til”, så det får en ny betydning. Dermed sigter de snarere mod at kortslutte den hegemoniske
diskurs, som den kommer til udtryk i mainstreammedierne, end mod at skabe et egentligt alternativ. I den
forstand kan deres aktiviteter bedst rubriceres som ”offensive”, ud fra vores kategorier ovenfor.
Gruppens særlige strategi tilhører den såkaldte culture jamming‐genre, som har fået en del
opmærksomhed over de senere år – også akademisk (fx Dery 1993; Meikle 2002; Lievrouw 2011). Med rod i
situationisternes tanker om kunst og politik i 1960erne, og særligt Guy Debords (2004) forestilling om, hvad
han kalder ”skuespilsamfundet”, og hans idé om den såkaldte détournement‐strategi som udtryk for
politisk modstand, er culture jamming vokset frem som en særlig postmodernistisk aktivismeform, hvor
man aktivt forsøger at erobre og undergrave ”systemets” – dvs. det kapitalistiske hegemonis – tegn,
symboler og budskaber ”[by] monkeywrench[ing] the media machine” (Meikle 2002: 131). Tanken er, som
vi også vil komme nærmere ind på i næste kapitel, at kapitalismen har opnået et så altgennemtrængende
ideologisk hegemoni i det nuværende samfund (særligt ved hjælp af dens dominans af mediesystemet), at
modstanden mod den er nødt til at ”spille på dens præmisser” og således bekæmpe systemet ”indefra”.
Détournement‐strategien var ifølge Debord en sådan metode. Idéen var, at man ved aktivt at appropriere,
efterligne og fordreje systemets egne tegn og symboler, kunne skabe ”forstyrrelser i spejlbilledet” og
dermed skabe ”kritiske situationer”, hvor masserne kunne blive opmærksomme på den illusion, de var
indlejrede i (Bolt 2005: 161). Culture jamming er på sin vis en videreudvikling af denne strategi, tilpasset det
moderne mediesystem.
The Yes Mens aktiviteter bærer tydeligt præg af denne logik. Som Mike Bonanno siger: “[we’re] trying to
create public spectacles that in some kind of poetic way reveals something about our culture that is
profoundly a problem” (The Yes Men 2003: 15:40). Konkret sker dette især ved brug af to forskellige
strategier, hhv. “overidentifikation” og “reparation”.
Overidentifikation af fjendebilleder
I en række af deres mediestunts overtager The Yes Men simpelthen deres modstanderes argumenter og
forsøger at ”follow the free market philosophy […] to its logical extreme, which is of course quite illogical
when you look at the facts” (theyesmen.org/faq)61. Denne praksis lægger sig opad, hvad Shukaitis (2010)
kalder for overidentification:
Tactics of overidentification […] work precisely by taking the stated norms of a given system or
arrangement of power more seriously than the system that proclaims them itself (ibid.: 26).
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For eksempler, se dokumentarfilmen “The Yes Men Fix the World” (2009): 01:35‐08:00; 11:58‐12:52; 16:00‐20:58.
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Idéen er her at udpensle modstanderens logik og overdrive de uudtalte præmisser i en sådan grad, at de
iboende modsætninger og den underliggende kynisme bliver åbenlyst udstillet. Ved at overidentificere sig
med det kapitalistiske system, som The Yes Men meget eksplicit kæmper imod (Bonanno: 14, 16), forsøger
gruppen altså at udpensle de uacceptable præmisser, som samfundet og mediesystemet bygger på, og
derved gøre folk opmærksomme på og mere kritiske over for det system, som bevidst misbruger og
udnytter dem (Bonanno: 12).
Reparation af fjendebilleder
En anden strategi, som gruppen hyppigt anvender, er hvad vi vil kalde reparation. På vegne af de ofre, de
parodierer, agerer The Yes Men stik imod de neoliberalistiske logikker og forsøger i stedet at gøre det,
deres ofre ifølge The Yes Men burde gøre. Således fortæller Andy Bichlbaum (“forklædt” som Dow
Chemical‐talsmanden Jude Finisterra) fx direkte på BBC World News, at:
This is the first time in history that a publicly owned company of anything near the size of Dow
[Chemical] has performed an action which is significantly against its bottom line – simply because
it is the right thing to do (The Yes Men Fix the World 2009: 31:23‐31:36).

Her udfordrer The Yes Men faktisk den ideologi, som de kæmper imod, ved at illustrere en anderledes
måde at handle på. Samme strategi blev fx anvendt i forbindelse med den falske udgave af The New York
Times, hvor The Yes Men på vegne af avisen erkendte, at der var en klar interessekonflikt mellem aktivt at
medvirke til øget ejerskabskonsolidering og samtidig forsøge at bedrive uafhængig journalistik62. I stedet
for at udstille hvad modstanderne i virkeligheden gør, fortæller The Yes Men altså med denne strategi, hvad
modstanderne burde gøre, og kritikken ligger således i den absurde diskrepans mellem The Yes Mens falske
udtalelser og ofrenes faktiske praksis. På denne måde ender modstanderne i en lettere prekær situation,
hvor de over for de medier, som beskæftiger sig med historien, er nødt til at eksplicitere, at de netop ikke
gør ”the right thing”.
”Media spectacles” som nyhedsfødselshjælpere
Begge disse strategier går altså ud på at afsløre og udstille systemets bagvedliggende logikker og gøre dem
synlige for folk gennem mediernes dækning af The Yes Mens aktiviteter. I det overordnede mål for denne
praksis ligger i den forstand et element af øget media literacy:
What makes jamming more than just juvenile trespassing is its media literacy emphasis. Culture
jamming turns familiar signs into questionmarks (Meikle 2002: 132).

Desuden er der i høj grad også et ønske om at udstille nogle større, strukturelle, samfundsmæssige mangler
(Bonanno: 14), som ikke kun begrænser sig til det amerikanske mediesystem:
62

Se evt. citatet s. 77 i afsnittet om fjendebilleder.
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The goal of what we’re doing is to point out these differences to try to combat the really big lies
(Bonanno: 12).

The Yes Mens strategier og syn på systemet ligger godt i tråd med den mere offensive del af FAIRs praksis,
der søger at påvirke indholdet i medierne via journalisterne, der som bekendt ikke er de virkelige skurke,
ifølge MDB. The Yes Men anvender blot en radikalt anderledes fremgangsmåde. Inspireret, som tidligere
nævnt, af situationisterne accepterer og udnytter de med deres alternative og humorbaserede
svindelnumre netop mainstreammediernes nyhedskriterier om sensationalisme og infotainment til at give
journalisterne en undskyldning for at dække og behandle de emner og problemstillinger, som The Yes Men
selv finder vigtige:
[T]here’s a lot of earnest journalists who are trying to do their job and they don’t get assigned to
do a story that they want to write, ever! And so, we tried to give them excuses to write a story
that they would care to write, instead of writing the usual crap (Bonanno: 32).

Til trods for at The Yes Men ikke direkte har som erklæret mål at ændre mediesystemet, men mere
generelt sigter mod at omstyrte samfundsstrukturen og det kapitalistiske system som helhed, forfølger de
dog alligevel et ønske om at bidrage til mediedemokratiseringen ved at skabe øget media literacy og
bevidsthed om det bagvedliggende systems absurde logikker, men i høj grad også ved at udnytte
mainstreammediernes egne nyhedskriterier og spilleregler til at skabe opmærksomhed og fokus på vigtige
emner, som medierne ellers ikke ville have behandlet.

Free Press – en paraplyorganisation af lobbyister
Bevægelsens største og mest veletablerede organisation er Free Press, der både fungerer som
paraplyorganisation og selv har en stribe forskellige praksisser, der antager mere traditionelle
aktivismeformer end fx FAIR og The Yes Men, hvor især opbygningen af en fælles identitet i bevægelsen og
det politiske lobbyarbejde fylder meget:
Any movement needs to have different organizations doing different kinds of work. Free Press
very much sees its role as the political work, and the people who try to connect the grassroots to
the policy piece (Stearns: 27).

Free Press påtager sig altså en rolle som den, der samler og udvikler bevægelsen. Med udgangspunkt i en
base af akademikere og erfarne journalister, der dedikerer en stor del af deres tid til forskning i
medieproblematikker, fungerer Free Press som en form for videnscenter, der bl.a. laver
oplysningskampagner til folk med interesse i det amerikanske mediesystem. Med kampagnerne ønsker
Free Press at sprede budskabet om, at det amerikanske mediesystem skader demokratiet, og at man bør
engagere sig som aktivist på den ene eller anden måde, hvis man ønsker, at der skal ske forbedringer (se fx
bilag 5a og 5b). De italesætter dermed også en filosofi om, at Free Press ikke kan eller skal gøre arbejdet
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alene, men at folket må stå sammen mod mediekonglomeraterne, hvis der skal ske ændringer (Stearns:
29).
Sideløbende med den generelle oplysning om problemerne i mediesystemet organiserer Free Press
kampagner for konkrete, aktuelle mediepolitiske sager, som organisationen finder særligt vigtige at kæmpe
for, herunder kampen for at bevare net neutrality og modstand mod forestående fusioner eller opkøb
blandt mediekonglomerater; senest AT&Ts ønske om at opkøbe T‐Mobile (der i skrivende stund fortsat er
en uafklaret sag, som FCC skal træffe en afgørelse i). Som Josh Stearns udtrykker det: ”whether it’s net
neutrality or media ownership or public media […] the public needs to be involved and needs to be engaged
and listened to” (ibid.). Via bl.a. virale videoer, online‐underskriftindsamlinger og opfordringer til
organisationens sammenlagt ca. 500.000 aktivister og medlemmer om at bringe budskabet videre til deres
lokale kongresmedlemmer, søger Free Press at aktivere flest mulige stemmer, ud fra en strategi om, at hvis
presset på politikerne fra folket er stort nok, så vil politikerne i sidste ende gøre, som folket ønsker.
Movement building som mål og middel
Hvor The Yes Men også ser sig selv som en del af en bevægelse, der kæmper for social retfærdighed og
bæredygtighed (Bonanno: 28), så arbejder Free Press – jf. vores pointe om bevægelsens manglende
kollektive identitet, s. 63ff. – for at samle græsrodsorganisationer og aktivister, der kæmper for andre sager
end demokratisering af medierne i en ”cross‐sector movement” (Stearns: 15), ud fra en tanke om, at der på
tværs af de respektive mærkesager skal skabes en kollektiv bevidsthed om mediernes magt og signifikans,
hvis man hver især vil gøre sig håb om at opnå sine mål.
Et centralt element i den forbindelse er afholdelsen af NCMR, hvor Free Press faciliterer det fysiske møde
mellem alle de mange interessenter i bevægelsen. Målet med konferencen er en fortsat opbygning og
styrkelse af bevægelsen (Stearns: 58), eftersom ”movements need this sort of connective tissue” (ibid.: 13).
Konferencen kan altså hjælpe til at skabe nye alliancer og netværk blandt bevægelsens medlemmer, som
ellers aldrig ville være blevet til virkelighed (ibid.: 58).
Reformering af mediesystemet – en ”lobbytjans”
Free Press’ overordnede strategi kan ses som den mest offensive i bevægelsen – ”to bring about state‐
mandated media reform” (Carroll & Hackett 2006: 97). Lobbyisme målrettet medlemmerne af FCC og
Kongressen er noget, som Free Press vægter utrolig højt, fordi disse politikeres beslutninger er nøglen til en
reform af mediesystemet, der skal gøre nyhedsmedierne uafhængige af kommercielle interesser – et
synspunkt som de øvrige cases mere eller mindre eksplicit også tilslutter sig. Og det er Free Press, der
påtager sig denne opgave, på vegne af bevægelsen og på vegne af det amerikanske folk.
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For at kunne tale på vegne af folket, er Free Press nødt til at kunne bevise over for lovgiverne, at de
repræsenterer en overvældende stor gruppe mennesker på tværs af sociale og demografiske skel. Én ting
er at kunne påvise en mailingliste med 500.000 adresser, men noget andet er at vise bevægelsen frem
fysisk (Stearns: 13). Eksempelvis var Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, ikke blot
inviteret som hovedtaler på konferencen ud fra en forventning om, at hun havde noget bevinget at sige,
men snarere som en del af et mere strategisk lobbyarbejde for at synliggøre bevægelsens eksistens,
arbejde og kollektive identitet for politikerne (ibid.).
Således kan arbejdet for at skabe en kollektiv identitet ses som en todelt størrelse, der både skal afhjælpe
mindre, konkrete problemer og bidrage til paraplyorganisationens arbejde for på længere sigt at skabe en
grundlæggende reform af mediesystemet (ibid.: 31).

Opsamling
I feltafgrænsningen, s. 16, inddelte vi bevægelsens aktører i tre grene; den journalistiske, den analytiske og
den aktivistiske gren. I forhold til vores skelnen mellem defensive og offensive strategier ser vi nu, at
organisationerne der primært tilhører den journalistiske gren, The Indypendent og Democracy Now!,
udøver den mest defensive praksis, der også relaterer sig til den mere traditionelle form for alternative
media (se fx Downing 2001), som søger at etablere uafhængige alternativer uden for det etablerede
mediesystem.
FAIR, der primært hører til i den analytiske gren, har forskellige praksisser, hvoraf nogle har defensiv, andre
offensiv karakter, og de har således fokus på både at oplyse folket ”indadtil”, til gavn for bevægelsens
udbredelse og konsolidering, og ”udadtil” at ændre det etablerede mediesystems præmisser og praksisser.
Det samme kan siges om Free Press, som samtidig har en mere aktivistisk praksis i form af kampagner og
lobbyarbejde, der antager en endnu mere offensiv form, direkte rettet mod at ændre det overordnede
mediesystem. Repræsentanterne for den aktivistiske gren, The Yes Men, kan qua deres ”skæve” og
anderledes culture jamming‐strategier også siges at have både defensiv og offensiv karakter, hvor den
offensive – at influere på indholdet i mainstreammedierne – dog må siges at være den mest tydelige.
Set ud fra de mål, som de enkelte cases ønsker at opnå med deres aktiviteter, har vi opsamlende
indplaceret vore case‐organisationer i følgende oversigtsmodel:
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Kampen mod de store drenge i klassen
Bevægelsens mange forskellige strategier og praksisser, der skal føre til en demokratisering af
mediesystemet, kan man illustrere ved at drage en analogi til en folkeskoleklasse:
•

•
•
•

Mediekonglomeraterne er de store drenge i klassen, der tilsammen udgør en uovervindelig gruppe
(mediesystemet), som ingen kan klare alene. De store drenge optager løbende nye elever i
gruppen, når disse bliver store nok til at udgøre en potentiel trussel mod de store drenges
enevældige magt.
Ejerne af mediekonglomeraterne er de store drenges forældre.
FCC er den daglige skoleledelse, og politikerne i Washington er skolebestyrelsen – og begge
grupper lader blot de store drenge gøre lige hvad de har lyst til.
Demokratiseringen er lektierne – og de store drenge gider naturligvis ikke at laver lektier. Og det
slipper de af sted med, fordi de store drenges forældre bestemmer, hvem der skal sidde i
skolebestyrelsen.
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Aktørerne i mediedemokratiseringsbevægelsen har følgende roller:
•

•

•

•

•

Hippiepigen: The Indypendent
o Er tydeligvis klar over, hvad de store drenge har gang i, men har opgivet at udfordre dem
og vælger at passe sig selv og tro på, at verden kan blive et bedre sted, hvis man gør det,
man selv tror på er rigtigt.
Mønstereleven: Democracy Now!
o Vil ikke acceptere, at idealet er at have store muskler fremfor en velfungerende hjerne.
Mønstereleven vil være et forbillede for både de andre elever og de store drenge, uanset
om de kan lide det eller ej, ud fra et håb om at flere med tiden vil efterstræbe at blive
ligeså dygtige som mønstereleven.
Studievejlederen: FAIR
o Forsøger at forklare de store drenge det logiske i, at det er forkert og uhensigtsmæssigt
ikke at lave sine lektier.
Elevrådsformanden: Free Press
o Advokerer over for skolebestyrelsen for, at der skal laves regler mod mobning, som
samtidig sikrer lige rettigheder for alle elever. Og så skal det være et krav, at eleverne ikke
laver lektier for forældrenes skyld, men for deres egen skyld.
Pedellen: The Yes Men
o Pedellen laver som bekendt også andre ting end at se efter eleverne, men når han gør, så
laver han numre med de store drenge og gør dem til grin over for resten af klassen, fordi
han sympatiserer med de øvrige elever.

Denne, lettere karikerede, analogi har til hensigt at demonstrere, at MDB har en mere eller mindre bevidst
“arbejdsfordeling”, som sikrer, at fjendebillederne modarbejdes, bearbejdes og bekæmpes fra flere
forskellige sider og at de enkelte aktører dermed indgår i en form for større organisatorisk sammenhæng:
The different action repertoires […] give media activism an organizational ecology in which
different groups, organized in somewhat different ways and pursuing distinctive agendas, take up
and rework the politics of media (Carroll & Hackett 2006: 89).
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DEL 3:
Kontekstualisering og diskussion
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MDB i kontekst: Demokrati og aktivisme i
det postmoderne mediesamfund
Som vi nu har set, repræsenterer MDB en bestemt måde at forholde sig til mediesystemet og den
demokratiske situation i USA på; en position der er yderst skeptisk over for den nuværende,
hyperkommercielle indretning og den bagvedliggende neoliberalistiske ideologi, som har skabt og
legitimeret denne. Heroverfor forsøger aktørerne i MDB at påvirke udviklingen i en – efter egen opfattelse
– mere demokratisk retning ved hjælp af en række mere eller mindre alternative aktiviteter og praksisser,
der trækker på en række temmelig forskelligartede strategiske logikker.
For at forstå årsagen til dette fænomens fremkomst – hvorfor bevægelsen netop opstår på dette historiske
tidspunkt, og hvorfor lige netop disse strategier og praksisser tilsyneladende giver mening for bevægelsens
aktører – vil vi nu vende blikket mod nogle af de bredere samfundsforhold og makrosociologiske processer,
der præger nutidens amerikanske samfund, og som bevægelsens fremkomst og virke på forskellig vis er
relateret til. I dette kapitel vil vi primært diskutere dette med udgangspunkt i en NSM‐inspireret tilgang,
mens vi i næste kapitel i stedet tager RMT‐brillerne på og diskuterer nogle af de udfordringer og
problemstillinger, som bevægelsen står over for i forhold til at demokratisere det amerikanske
mediesystem.
Hvor vi hidtil har analyseret bevægelsen ”i øjenhøjde” – dvs. forsøgt at holde os til bevægelsens eget
verdenssyn på dens egne præmisser – vil vi altså nu hæve perspektivet og prøve at sætte bevægelsen ind i
et større samfundsmæssigt perspektiv.

Introduktion
Fremkomsten af MDB skal ses i lyset af en række temmelig forskelligartede tendenser på flere forskellige
teoretiske abstraktionsniveauer. Helt konkret er bevægelsen meget direkte en reaktion mod den
grundlæggende demokratiske krise, som præger det amerikanske politiske system i den nuværende
samfundsepoke (Castells 2010: 370) – og ikke mindst den rolle mediesystemet spiller i denne krise. Men
bagved dette ligger også en række mere abstrakte og diffuse makrotendenser og politiske
omstændigheder, der både påvirker selve krisen (altså det MDB reagerer mod) og logikken af den
modstand, som bevægelsen udøver. Dette drejer sig især om:
1) Den angivelige overgang til et postindustrielt samfund og den deraf følgende opsplitning af politisk
aktivisme til et virvar af fragmenterede, symbolsk orienterede enkeltsager (hvilket er NSM‐
paradigmets grundpræmis).
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2) Mediernes øgede indflydelse på forhold (og særligt magtforhold) i samfundet (medialisering) i den
nuværende samfundsepoke – og særligt konceptet om mediemagt som en ny central type af
magtudøvelse.
3) Kapitalismens (og særligt den neoliberalistiske ideologis) status i lyset af den kolde krigs afslutning
og overgangen til en postmoderne tidsalder – og de deraf følgende konsekvenser for vilkårene for
progressiv aktivisme.
På grund af bevægelsens kompleksitet og mangfoldighed påvirker disse omstændigheder ikke alle
aktørerne ens. Nogle kan således bedst forstås i lyset af overgangen til en postmoderne,
informationsbaseret samfundsorden, hvor tegn og symboler spiller den centrale rolle for politisk aktivisme
(The Yes Men), mens andre tilsyneladende ”hænger mere fast” i en materielt funderet, politisk/økonomisk
virkelighed, hvor mere traditionelle magtformer fortsat udgør trusselsbilledet (Free Press). Vi vil forsøge at
tage højde for disse forskelligheder i diskussionen af bevægelsens makrosociologiske kontekst. Men inden
vi kommer dertil, vil vi se nærmere på den konkrete krise, som kan siges at præge det amerikanske
mediesystem, og som MDB direkte forholder sig til.

Demokratisk krise i det amerikanske mediesystem
Først og fremmest er MDB helt åbenlyst – og nærmest pr. definition – opstået som reaktion mod den
udvikling, det amerikanske demokrati og mediesystem har taget, specielt inden for de seneste 30‐40 år. På
samme måde som ”structural contradictions within a class‐stratified capitalist social order have spurred
various forms of social, cultural and political resistance, most classically the organized workers' movement
and socialist parties” (Hackett 2000: 71, original kursivering), så kan MDBs opståen også ses som en
bestemt reaktion på nogle af de strukturelle problemer og skævheder, der præger nutidens amerikanske
samfund – og ikke mindst det hyperkommercielle mediesystem.
For at forstå, hvad det mere præcist er, bevægelsen reagerer mod, vil vi derfor starte med kort at opridse,
hvad der kendetegner det amerikanske mediesystem, og hvad der gør det så specielt i forhold til stort set
alle andre mediesystemer i verden.
Det amerikanske mediesystem – inkarnationen af den ”liberale” model
We are in precarious times. The corporate media system is consolidating into the hands of fewer
and fewer enormous firms at rapid rate, providing a hypercommercialized fare suited to wealthy
shareholders and advertisers, not citizens (McChesney 2008: 443).

Det amerikanske mediesystem adskiller sig på mange måder fra de fleste andre mediesystemer i verden. I
deres komparative analyse af forskellige mediesystemer i vestlige samfund63, optegner Hallin & Mancini
(2004) tre idealtyper på, hvordan samfund indretter deres mediesystem. I den ”polariserede pluralistiske”
63

Hallin & Mancini fokuserer udelukkende på mediesystemer i vestlige samfund, men det amerikanske mediesystem adskiller sig
også fra systemer i andre dele af verden. En åbenlys modpol er det statsstyrede kinesiske mediesystem (se fx Baum 2007: 161ff.).

111

model (ibid.: 89ff.), som primært findes i Sydeuropa, er medierne meget tæt knyttede til de politiske
partier, der er en svagere historisk udvikling af kommercielle medier, og statens rolle er relativt stærk. Den
”demokratisk korporative” model (ibid.: 143ff.), der især hører hjemme i Nordeuropa, og som den danske
model nærmest er inkarnationen af, er karakteriseret ved, at der er historisk sameksistens mellem
kommercielle medier og medier, der er knyttet til organiserede og politiske grupper, og at staten spiller en
relativt aktiv men legalt set beskeden rolle. Den ”liberale” model (ibid.: 198ff.) er primært markedsdrevet
og derfor domineret af kommercielle medier, og her spiller staten generelt en beskeden rolle. Hallin &
Mancini medregner både Canada, England og Irland i sidstnævnte kategori, men USA repræsenterer uden
tvivl den mest inkarnerede version af modellen (ibid.) – ikke mindst i kraft af landets meget marginaliserede
public service‐institutioner, som i de andre lande har spillet en helt central rolle (ibid.: 199).
Det amerikanske mediesystem er overordnet kendetegnet ved, at private, kommercielle virksomheder ejer
og driver størstedelen af de etablerede medieinstitutioner, som de primært finansierer gennem reklame‐
og annoncepenge. De statslige public service‐medieinstitutioner, PBS (tv) og NPR (radio), spiller en meget
marginal rolle i det samlede mediebillede (McKay 2009: 156), og på trods af det enorme indholdsudbud på
stort set alle medieplatforme, er udbuddet af divergerende politiske perspektiver i de brede nyhedsmedier
forholdsvis smalt (Hallin & Mancini 2004: 209). Udover den enorme koncentration i ejerskab, hænger dette
bl.a. sammen med et udbredt journalistisk ideal om neutralitet og objektivisme (ibid.), hvilket i praksis ofte
udmønter sig i et ”midtersøgende” politisk perspektiv, der orienterer sig snævert i forhold til de to politiske
partier, eftersom det også er her, der er flest potentielle modtagere – og dermed reklamepenge at hente
(ibid.: 210). Lokale nyhedsmedier (både aviser, tv og radio) har altid spillet en central rolle i mediesystemet
(McKay 2009: 146), men også her er der sket en omfattende centralisering, hvormed de fleste lokalmedier
nu også er underlagt et af de store mediekonglomerater. Alt i alt er det amerikanske mediesystem
karakteriseret ved at være ekstremt kommercielt, i den forstand at mediebranchen – ligesom de fleste
andre brancher i USA – dybest set fungerer på markedsvilkår med kun minimal statslig intervention (Hallin
& Mancini 2004: 228) – særligt set i forhold til andre lande, hvor medierne typisk bliver betragtet som et
offentligt gode med en særlig demokratisk forpligtelse, der derfor må understøttes og reguleres for at sikre
pluralisme og alsidighed.
Som vi var inde på i det historiske kapitel, s. 54, har der imidlertid ikke altid været konsensus om, hvordan
mediesystemets skulle indrettes i USA. Tværtimod er den nuværende indretning i vidt omfang resultatet af
en lang række komplekse – og indimellem nærmest tilfældige – udviklinger og historiske sammenfald på en
række kritiske historiske tidspunkter, der efterhånden har dannet kutyme og sat rammerne for, hvordan
man sidenhen har valgt at indrette de næste medieteknologier, der er opstået (Starr 2004: 4ff.). For

112

eksempel var den politiske beslutning om at kommercialisere radiomediet i slut‐1920erne og start‐
1930erne – der sidenhen banede vejen for bl.a. tv‐mediets kommercielle indretning – i vidt omfang
resultatet af en ”uheldig” timing kombineret med en langstrakt implementeringsproces:
If radio broadcasting had developed earlier or later – if the constitutive choices about
broadcasting had been made at the height of Progressivism in 1912, or if they had arisen for the
first time in 1935 at the height of the New Deal – the Progressives or New Dealers might have
made different choices, and a public broadcasting network might have developed […]. Even if
Americans had faced a clear‐cut choice about radio in 1922, they might well have decided against
a purely commercial system […]. But broadcasting evolved step by step during the twenties
without any single definitive moment of public decision. Advertising developed slowly at first,
only becoming explicit and intrusive as the public grew accustomed to it. […] Commercial radio
did not merely become entrenched as an interest group; it became embedded in culture and
consciousness, and it gathered legitimacy until it seemed impossible that it could be any other
way (ibid.: 362f.).

Derudover har der i forskellige historiske perioder faktisk været markant folkelig og politisk modstand mod
den kommercielle udvikling, hvilket især Robert McChesney (2008; 2010, m.fl.) har dokumenteret, og som
vi også var inde på i det historiske kapitel. Det amerikanske mediesystems historisk og geografisk set
nærmest unikke, ekstremt kommercielle struktur er derfor ikke nogen selvfølgelighed eller uomgåelig
naturtilstand, som det ellers tilsyneladende fremstår i den amerikanske offentlige debat (McChesney 2008:
12). Tværtimod er mulighederne store for faktisk at indrette det anderledes, hvis man åbner op for en
anfægtelse af systemets udelukkende kommercielle præmis og fx kigger på mediesystemer i andre dele af
verden som inspiration (ibid.). Men i det nuværende system har denne diskussion lange udsigter, eftersom
udviklingen særligt siden 1980erne, hvor den neoliberalistiske ideologi havde sit indtog, har intensiveret de
processer, der ifølge kritikere er problematiske ved den kommercielle indretning (ibid.: 16). Således taler
man i dag ligefrem om ”the American model” som en form for skræmmebillede for andre mediesystemer
(Castells 2010: 375ff.), og vi vil derfor nu vende vores blik mod den påståede demokratiske krise, som
præger det nuværende hyperkommercielle mediesystem i USA.
Neoliberalismens indtog: Rige medier, fattigt demokrati
Som bevægelsen også selv påpeger, er der siden 1980erne sket en enorm koncentration af ejerskab på det
amerikanske mediemarked (Bagdikian 2004; Starr 2000b), en tendens der blev yderligere forstærket med
vedtagelsen af the Telecommunications Act i 1996, der kraftigt lempede reglerne for opkøb og
sammenlægninger i branchen (McKay 2009: 148). Således er langt størstedelen af både tv‐ og radiokanaler,
aviser – og for den sags skyld filmselskaber, distributionsselskaber, forlag, mv. – i praksis kontrolleret af en
meget lille gruppe af virksomheder, som alle er kommercielle aktører, der opererer ud fra en logik om, at
medierne er til for at tjene penge (i modsætning til den mere idealistiske udgave, hvor man tjener penge
for at kunne lave journalistik). Også de fleste lokalmedier, der traditionelt har spillet en stor demokratisk
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rolle i det amerikanske mediesystem (ibid.: 147f.), er nu i vidt omfang blevet underlagt de store selskaber,
hvilket har haft en række konsekvenser – ikke mindst for nyhedsjournalistikken (Starr 2000b: 19ff.), som de
fleste borgere primært modtager fra de lokale stationer (McKay 2009: 148).
De mange opkøb og sammenlægninger har bl.a. medført en række ”effektiviseringer” i branchen, hvor
nyhedsredaktioner slås sammen eller udliciteres, hvilket har betydet en nedgradering af den frie,
dybdeborende, opsøgende journalistik, der sædvanligvis betragtes som inkarnationen af mediernes
demokratiske ”vagthund”‐funktion i samfundet, og som dermed begrænser mediernes mulighed for at
agere ”den fjerde statsmagt”64.
Et andet resultat af udviklingen er væsentligt mindre mediediversitet, idet der især er sket et fald i små,
community‐baserede mediestationer – særligt de, der servicerer etniske og andre minoriteter (McKay
2009: 148). Dette er i sig selv et problem, idet store samfundsgrupper således i praksis afskæres fra den
offentlige arena.
Dertil kommer, at indholdet (særligt det journalistiske) i mainstreammedierne i stigende grad ligner
hinanden (på trods af det stadigt voksende udbud), formentlig fordi alle aktørerne ”spiller efter samme
regler” og forsøger at henvende sig til brede målgrupper, så de kan samle seere, lyttere, læsere og brugere
til annoncørerne65. Dette fører ifølge kritikere til en trivialisering og forsimpling og dybest set til en ”laveste
fællesnævner”‐journalistik, netop fordi man er nødt til at ramme store målgrupper (Castells 2010: 372;
McKay 2009: 156f.). Samtidig anvender medierne i større og større omfang målgruppe‐ og brugeranalyser
med det formål at kunne tilrettelægge programvirksomheden efter bestemte grupper – og gerne dem, der
er flest annoncekroner i at ramme – i stedet for, som det ellers har været et demokratisk ideal, at arbejde
ud fra en præmis om, at nogle ting er i offentlighedens interesse at bringe og derfor må fortælles uanset
hvad (Castells 2010: 373).
Et yderligere problem er, at de kommercielle medier reelt set sjældent er uafhængige – selvom de ellers
gerne pryder sig med den betegnelse – hvilket har konsekvenser både for objektiviteten og alsidigheden i
den journalistik og de synspunkter, der bringes. Dels har man hensynet til annoncørerne, som man skal
undgå at støde af hensyn til fremtidige forretninger, og dels har medievirksomhederne også selv nogle
64

Der findes også nye initiativer, som forsøger at bryde denne tendens ved hjælp af innovative virksomhedskoncepter,
som fx ProPublica, der er en uafhængig, non‐profit, journalistisk research‐gruppe, der netop laver dybdeborende
opsøgende journalistik i offentlighedens interesse, som de udgiver i samarbejde med en række etablerede
mediepartnere som fx The New York Times. Dette er en yderst interessant udvikling, som det i anden sammenhæng
kunne være relevant at analysere i relation til MDB.
65
Ifølge Noam Chomsky (1997) er de kommercielle mediers primære produkt dybest set publikum, som de sælger til
annoncørerne (hvilket er, hvad deres forretningskoncept er baseret på) – og ikke indhold, som de sælger til folk, som
man ellers sædvanligvis forestiller sig.

114

politiske interesser, fx i ikke at promovere synspunkter, der udfordrer mediesystemets kommercielle
præmis – og dermed indirekte deres egen eksistensberettigelse (Starr 2000b: 15ff.). Ifølge kritikere ligger
der i det hele taget en grundlæggende ideologisk bias indbygget i systemet, i den forstand at den
kapitalistiske samfundsindretning i vidt omfang ses som en naturgiven præmis, der ikke må stilles
spørgsmålstegn ved (hvilket vi også kommer nærmere ind på i afsnittet ”Historiens afslutning,
kapitalismens hegemoni og den postpolitiske æra”, s. 124):
As Bagdikian put it, the range of debate in U.S. journalism concerning capitalism and corporate
power was roughly equivalent to the range of debate in the Soviet media concerning the nature
of communism and the activities of the Communist Party (McChesney 1997: 18).

Mediernes kommercielle nyhedskriterier har ydermere medført, at den politiske dækning ofte bliver
reduceret til usammenhængende enkeltsager og personfiksering, centreret omkring en letforståelig,
dikotomisk konflikt, i og med den slags generelt ”sælger bedre”:
Since news is increasingly framed to parallel (and compete with) entertainment shows, or sports
events, so is its logic. It requires drama, suspense, conflict, rivalries, greed, deception, winners
and losers, and, if possible, sex and violence (Castells 2010: 379).

Disse nyhedskriterier harmonerer dårligt med det deliberative ideal om en fair og saglig debatkultur, hvor
man inddrager alle synspunkter, respekterer og lytter til hinanden og fokuserer på argumentets kraft,
uanset hvem der fremsætter det (jf. afsnittet om deliberativt demokrati, s. 43).
Mediernes udvikling har også påvirket den måde, det politiske system mere generelt fungerer på, idet det
politiske domæne er blevet medialiseret (et begreb vi vender tilbage til), hvilket grundlæggende har ændret
de politiske spilleregler (Castells 2010: 375; Meyer 2002). Dette har bl.a. medført en øget politisk
polarisering (Wilson 2011), en stigning i ”symbolic pseudo‐politics” uden egentligt indhold (Meyer 2002:
75), en personliggørelse af politik og deraf opblusning af negative smædekampagner (Castells 2010: 380) og
en forkortelse af den politiske horisont til fordel for kortsigtede beslutninger, hvilket har medført en
handlingslammelse over for problemer, der måske er vigtige, men som ”sælger dårligt” i den brede
offentlighed (Meyer 2002: 106f.).
Alt i alt har udviklingen altså medført en grundlæggende demokratisk krise (Castells 2010: 370) – en krise,
som MDBs fremkomst må ses som en reaktion på. Som kontrast til den klassiske science fiction‐forestilling
om en kunstig, digital verden, der ligner den ”virkelige” verden – virtual reality – opsummerer Manuel
Castells situationen ud fra den omvendte tanke: at det amerikanske ”mediocracy” (ibid.: 375) er en
”virkelig” verden, hvor alting forekommer kunstigt – real virtuality:
Images, coded messages, and horserace politics between heroes and villains (they switch roles
periodically), in a world of faked passions, hidden ambitions, and backstabbing: such is American
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politics as framed in and by electronic media, thus transformed into political real virtuality,
determining access to the state (Castells 2010: 381).

Internettet som demokratiets frelser?
Ovenstående billede af mediernes demokratiske forfald tager primært udgangspunkt i de traditionelle
journalistiske massemedier. Med internettets fremkomst har det imidlertid været hævdet (særligt i de
spæde år efter mediets undfangelse), at disse problemer dybest set bliver kortsluttet, idet internettet
tilbyder en fri, åben, ikke‐hierarkisk, ”mange‐til‐mange”‐platform, hvor alle får adgang til at deltage direkte
i den demokratiske deliberation på lige vilkår, hvilket varsler indtrædelsen i en ny (virtuel) overbygning af
det eksisterende demokrati – en slags ”Athen uden slaver” (Rheingold 1993: 276ff.; Negroponte 1995).
Det er ikke specialets formål at vurdere sådanne påstande (eller internettets demokratiske potentiale som
sådan), men i forhold til forståelsen af MDB er det oplagt at knytte et par korte kommentarer til
problematikken om internettets rolle.
For det første har udviklingen i praksis vist sig langt fra at leve op til denne optimistiske forestilling om
internettet som demokratiets frelser per se. De traditionelle medier – og især tv – er stadig den primære
kilde til viden om samfundsmæssige forhold for de fleste amerikanere (Kohut 2011), og selv på internettet
har de etablerede, kommercielle medier sat sig på størstedelen af trafikken – især i forhold til
nyhedsjournalistik og information om samfundet generelt. Som Natalie Fenton (2010: 13) skriver:
It seems ever likely that the voices of the web will be dominated by the larger, more established
news providers that will duplicate the same commercial interests according to the same
understanding of how news fits those commercial concerns, leading to anything but increased
diversity.

Den deliberative demokratiske debat har heller ikke entydigt oplevet den renæssance, som man havde
håbet på, og hvad angår inklusion af den brede befolkning, er USA i høj grad præget af et ”digital divide”,
idet store samfundsgrupper stadig mangler internetadgang eller ‐kundskab, og den egentlige
dagsordensættende internetbrug stadig domineres af den politiske, økonomiske og kulturelle elite
(McChesney & Nichols 2010: 82).
Journalistikkens vilkår er tilsyneladende heller ikke blevet bedre på trods af internettets gunstige
produktions‐ og distributionsforhold. Den udbredte ”gratiskultur” på nettet har gjort det vanskeligt at finde
nye forretningsmodeller, og den egentlige dybdeborende journalistik er derfor fortsat funderet i de
traditionelle nyhedsredaktioner66, der tilmed er blevet endnu mere trængte økonomisk på grund af
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Det viser sig, at langt de fleste originale nyheder i første omgang produceres til aviser, tv og radio, og at online‐
journalistikken i vidt omfang trækker på disse nyheder. Dertil kommer, at stort set alle betalte online‐journalister i dag
er tilknyttet ”traditionelle” medier (McChesney & Nichols 2010: 83f.).
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faldende oplag og seertal – hvilket netop hænger sammen med, at nyhederne jo kan fås gratis på
internettet (Phillips 2010).
Overordnet betragtet har internettet altså langt fra fortrængt den demokratiske krise. Tværtimod er der
opstået en række nye demokratiske problemstillinger, som har dannet grundlag for nye former for
aktivistisk mobilisering – hvilket vi bl.a. har set i form af MDBs fokus på ”net neutrality” og overvindelse af
”the digital divide” (jf. bevægelsens mål, s. 89) – og i øvrigt også i fx hacktivism‐aktiviteter som Anonymous‐
netværkets hackerangreb på virksomheder og regeringers hjemmesider67.
For det andet har internettet imidlertid også været en stærkt medvirkende årsag til bevægelsens
fremkomst. Dels har eksplosionen i informationsudbuddet – og særligt muligheden for at omgå de
traditionelle mediegatekeepere – skabt et nyt marked for alternative politiske ideer og informationer om
magthavernes utilstrækkeligheder, hvilket ellers har været ”censureret” i de traditionelle mediehierarkier
(Castells 2010: xxxiii). Dette har skabt en øget bevidsthed om bl.a. de demokratiske problemer i
mediesystemet, hvilket formentlig har været medvirkende til at mobilisere bevægelsen ved at udbrede
kendskabet til problemstillingen.
Endvidere har internettet som platform spillet en helt central infrastrukturel rolle for bevægelsen. Hele
Indymedia‐netværket er fx bygget op omkring internettet som distributionskanal, og selv om Democracy
Now! i sin tid opstod som radiokanal (og stadig anvender satellit‐ og kabeldistribution i vidt omfang), så er
internettet også her en helt central udsendelses‐ og promoveringsplatform. I det hele taget er store dele af
bevægelsens aktiviteter internetbaserede i et eller andet omfang (nyhedssites, blogs, YouTube‐kampagner,
etc.), og dertil kommer endvidere mediets rolle som kommunikations‐ og mobiliseringsværktøj, hvilket i
udpræget grad har faciliteret netværksopbygningen i bevægelsen.
Internettets fremkomst repræsenterer således på den ene side et teknologisk (og konceptuelt?)
fundament, som har fremkaldt, faciliteret og forstærket bevægelsens identitet og virke, og det udgør på
den anden side også et univers af nye mediedemokratiske problemstillinger, som har dannet grobund for
ny aktivistisk vækkelse.

Sociale bevægelser og aktivisme i informationssamfundet
Vi vil nu hæve perspektivet yderligere og diskutere MDBs fremkomst i lyset af nogle mere abstrakte
sociologiske makrotendenser og teorier om sociale bevægelsers vilkår i den nuværende samfundsepoke.
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Anonymous står bl.a. bag angreb på Visa og MasterCard oven på deres nedlukning af overførsler til WikiLeaks og har
derudover hacket en lang række politiske og kommercielle hjemmesider over de seneste år.
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New social movements og overgangen til det postindustrielle samfund
Som vi introducerede i teorikapitlet, er det en gennemgående antagelse inden for NSM‐teorigenren, at de
vestlige samfund gennemgik en fundamental transformation i kølvandet på efterkrigstidens økonomiske
opblomstring og den efterfølgende overgang til et informationsbaseret økonomisk paradigme (Touraine
1971). Tanken var, at den økonomiske velstand dybest set havde nået et niveau, hvor materielle forhold
ikke længere udgjorde det centrale omdrejningspunkt for individers selvopfattelse, hvorfor andre, mere
symbolske typer af motivation nu i stedet blev afgørende for individers handlen. Dette medførte en
opblomstring af en ny type af sociale bevægelser – new social movements (flertal) – der adskilte sig fra den
traditionelle form for kollektiv handlen – klassekampen (ental) – ved ikke blot at fokusere på ”hårde”
politiske problemstillinger som ejerskabsforhold og økonomisk omfordeling i samfundet, men i stedet tog
udgangspunkt i mere ”bløde” forhold såsom identitetsspørgsmål og kulturelle problemstillinger. Således
sigtede de mange nye bevægelser snarere mod holdningsmæssige, symbolske (”postmaterielle”)
forandringer i samfundet – på konstruktionen af politisk identitet – end på deciderede politiske og
strukturelle omvæltninger (Atkinson 2010: 10). Dette implicerede også, at fokus blev rettet væk fra staten
som den centrale kilde til forandring, hvilket arbejderbevægelsen ellers havde set som den centrale
politiske arena, og over til et mere diffust kulturelt domæne, hvor den politiske kamp i stedet lå i den
symbolske, hverdagslige sfære (Crossley 2002: 152).
Denne forskydning hang bl.a. sammen med den måde, hvorpå magt tilsyneladende udøves i den
postindustrielle tidsalder. Frem for direkte, traditionel ”hård” magt (økonomisk udbytning, autoritær tvang,
etc.), produceres magtstrukturer og uligheder nu, ifølge NSM‐teoretikerne, snarere gennem bløde
Foucault’ske (2005) relationer og hegemoniske diskurser, hvilket ikke mindst udspiller sig i medierne. Som
Melucci (1996: 9) påpeger:
In contemporary societies signs become interchangeable and power operates through the
languages and codes which organize the flow of information. Collective action, by the sheer fact
of its existence, represents in its very form and models of organization a message broadcast to
the rest of society.

Ud fra dette perspektiv er det altså kendetegnende for den nye type af sociale bevægelser, at de bypass’er
det traditionelle politiske domæne – spørgsmålet om statens rolle i samfundet – og i stedet opererer på en
symbolsk, diskursiv slagmark, hvor formålet er at rejse ”symbolic challenges” (ibid.) til de dominerende
koder – de undertrykkende hegemoniske diskurser i samfundet.
Spørgsmålet er, hvorvidt MDB kan rubriceres under denne kategori, og om teorien om overgangen til et
postmaterielt politisk paradigme overhovedet er tilstrækkelig til at forklare bevægelsens politiske fokus –
og for den sags skyld hele dens spektrum af strategier og praksisser, der som bekendt er temmelig bredt?
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Umiddelbart synes MDB nærmest at være inkarnationen af denne nye aktivismeform68. Aktørerne forsøger
overordnet at skabe et mere demokratisk diskursivt informationsflow i samfundet ved bl.a. at overvåge og
evaluere det brede flow (FAIR), skabe alternative flows med andre diskurser (Democracy Now!, The
Indypendent) eller kapre og ændre det eksisterende flow, så det får en anden betydning (The Yes Men).
Også Free Press spiller med på dette ved fx at lave virale videokampagner på Youtube, der direkte
udfordrer den symbolske orden69. I den forstand foregår en stor del af bevægelsens aktiviteter sandt nok på
”den diskursive slagmark” og ved brug af symbolske udfordringer af den hegemoniske orden (mere om
dette nedenfor).
Men samtidig er der også noget andet og mere på spil: Bevægelsen forsøger ikke kun at ændre den
symbolske orden – de er i høj grad også interesserede i de bagvedliggende økonomiske og politiske
strukturer, der skaber de rammer og vilkår, inden for hvilke den løbende diskursive kamp udspiller sig. I den
forstand er bevægelsens kamp bestemt også materielt forankret.
Det er først og fremmest Free Press, der fører an i denne mere traditionelle, materialistiske kamp: Deres
altoverskyggende mærkesag er en grundlæggende politisk og økonomisk omstrukturering af
mediesystemet (via det statslige politiske system), hvilket de efterstræber ved hjælp af relativt traditionelle
aktivismeformer (lobbyisme, brede offentlige kampagner, ”movement building”). Men også Democracy
Now! er stærkt fokuserede på de strukturelle vilkår, medierne fungerer under – og ikke kun på det konkrete
indhold. Deres anke over for mainstreammedierne er jo først og fremmest, at mediernes politiske og
økonomiske bias systematisk skævvrider deres dækning, og at det er derfor indholdet er problematisk.
Således kan deres anti‐hegemoniske praksis ikke alene reduceres til en symbolsk kamp, selvom den i praksis
udspiller sig på den diskursive arena. The Indypendent har ikke i samme grad dette strukturelle fokus,
selvom de ellers på mange måder er sammenlignelige med Democracy Now!. Jo, Indymedia‐bevægelsens
omdrejningspunkt er en decentraliseret og anti‐hierarkisk organisationsstruktur, men dette retfærdiggøres
snarere i ønsket om at bidrage med alternative, anti‐hegemoniske stemmer og perspektiver i den offentligt
debat (altså på den diskursive arena) end i en decideret anfægtelse af de bagvedliggende materielle
strukturer, denne arena generelt er underlagt. Projektet ses med andre ord snarere som en platform for
indtræden i den diskursive kamp (hvor indholdet godt kan være radikalt), end som en egentlig udfordring af
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Visse teoretikere sætter ligefrem lighedstegn mellem new social movements og fokusset på
mediedemokratiseringsaspektet (se fx White 1995).
69
Et godt eksempel er Free Press’ seneste YouTube‐kampagne, der er en ironisk parodi på en kendt T‐Mobile‐
reklamekampagne med en karakteristisk stil og æstetik, som Free Press efterligner, men i stedet drejer til at angribe
AT&Ts forestående opkøb af T‐Mobile (se bilag 10f).

119

den etablerede struktur (Henderson: 30)70. Både FAIR og The Yes Men placerer sig, som vi skal se, i praksis
også mest i den symbolske ende af denne skala, men det er gennemgående for alle vore cases, at de i det
mindste sympatiserer med den bagvedliggende ”materielle” politiske kamp.
Således udfordrer og nuancerer MDB altså NSM‐præmissen om moderne sociale bevægelsers
symbolske/kulturelle karakter. Den symbolske kamp spiller ganske rigtigt en stor – og for flere af aktørerne
helt central – rolle (hvilket vi vender tilbage til), men den overordnede kamp for mediedemokratisering har
samtidig en helt grundlæggende materiel, politisk forankring, nemlig mediesystemets økonomiske og
politiske vilkår.
Derudover kan sagen om mediedemokratisering næppe udelukkende reduceres til en blød,
identitetsbaseret, kulturel problemstilling af den slags, NSM‐teoretikerne hævder præger den
postindustrielle samfundsorden. Sandt nok handler det bl.a. om mediernes repræsentation af minoriteter,
deres rolle som platform for alternative kunstneriske udtryk, etc., men der er også mere grundlæggende,
”hårde” politiske forhold på spil, som fx kampen mod elitens politiske/økonomiske dominans, den brede
befolknings adgang til politisk indflydelse og altså i sidste ende kampen for demokrati som sådan. Denne
kamp er blot flyttet fra et domæne til et andet, hvilket vi vil se nærmere på om lidt.
Også forestillingen om de nye sociale bevægelsers opsplitning i et hav af usammenhængende,
fragmenterede enkeltsager synes MDB at modbevise. Som vi har set, repræsenterer bevægelsen netop en
form for gensammenfletning af den progressive venstrefløj – eller i det mindste et forsøg på dette (jf. s. 63).
Dette er i princippet en direkte modtendens til den ellers vidt proklamerede, postmoderne fragmenterings‐
og individualiseringsproces, som ifølge NSM‐teorien er kendetegnende for vores samfundsepoke (Melucci
1996).
Medialisering og mediemagt: Den demokratiske kamp skifter domæne
The media are everywhere, all‐embracing. High modern societies are media‐saturated societies
(Lundby 2009: 2).

En af de helt centrale tendenser, der har præget de seneste årtier, og som ikke mindst har påvirket MDBs
fremkomst, er mediernes forandrede – og intensiverede – rolle i samfundet. I den nuværende
samfundsepoke er medierne allestedsnærværende på en helt ny måde: Ikke alene forgrener de sig rent
kvantitativt ud i stort set samtlige hjørner af tilværelsen (det være sig lige fra tv‐skærme i S‐tog til
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Dette er en interessant pointe, eftersom The Indypendent samtidig er en af de mest radikale af vores cases, i den
forstand at deres samfundsvision er forholdsvis revolutionsorienteret, som vi så i afsnittet om bevægelsens mål, s. 93.
Men måske er der netop en sammenhæng her: Idet deres vision (diskurs) ligger så langt fra den hegemoniske orden,
som den gør, er det måske netop nærliggende at ”flygte” ind i den symbolske kamp, frem for at diskutere den
konkrete indretning, i og med at den materielle virkelighed virker så fastfrosset under det eksisterende regime?
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bankforretninger på mobiltelefonen), men deres nye samfundsmæssige rolle og særegne logik har også
kvalitativt forandret, hvordan adskillige andre sfærer i samfundet fungerer. Denne proces, som i vidt
omfang er definerende for den nuværende samfundsepoke, betegnes ofte medialisering71 (Hjarvard 2008).
Stig Hjarvard definerer helt overordnet medialisering som ”den proces, hvor samfundet i stigende grad
underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik” (ibid.: 28). Hvor medierne tidligere primært
var underlagt andre logikker i samfundet – de fungerede som formidlende instrumenter (medier, i ordets
egentlige forstand) for kræfter uden for medierne – så har de nu etableret sig som en selvstændig
institution i samfundet med en selvstændig logik, der dominerer snarere end domineres af logikkerne i
andre samfundssfærer.
[Medialiseringen indebærer], at andre institutioner i stigende grad bliver afhængige af den
ressource, som medierne råder over, og de må for at få adgang til denne ressource underlægge
sig nogle af de regler, som medierne virker under (Hjarvard 2008: 34).

Udover at afføde en lang række konkrete forandringer inden for specifikke samfundsdomæner72, så har
medialiseringen også medført en mere generel forskydning af magtforholdene og ‐formerne i samfundet.
Dette kan ikke alene reduceres til ”politikkens medialisering”, der jo fokuserer på, hvordan det politiske
domæne (og dets former og processer) selv har ændret karakter: Vi taler her om en mere fundamental
forskydning af magt fra det politiske domæne som sådan (centreret omkring statens rolle i samfundet) over
til det ”nyopståede”73, institutionaliserede mediedomæne – i princippet på samme måde som magten i
slutningen af middelalderen blev forskudt fra kirken over mod staten, eller som man kunne hævde, at den i
globaliseringens tidsalder forskydes fra nationalstaterne over til den kommercielle sektor (Castells 2010:
303ff.). Der er simpelthen opstået en ny form for magt i samfundet, ”mediemagt” (media power, Couldry &
Curran 2003), som ikke kan reduceres til andre aktørers magt gennem medierne, men må betragtes som en
selvstændig magtform i sin egen ret:
[T]he media’s representational power is one of society’s main forces in its own right. […] Media
power (direct control over the means of media production) is an increasingly central dimension
of power in contemporary societies (ibid.: 4).

Dette perspektiv repræsenterer dybest set et opgør med den gren af medievidenskaben, der – eksplicit
som implicit – betragter mediernes rolle i samfundet som værende udelukkende formidlende, dvs. som en i
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Der er ikke fuld enighed om, hvordan fænomenet skal betegnes på engelsk. Det begreb, der ligger mest op af den
danske betegnelse er ”meditization” (Lundby 2009; Mazzoleni & Schulz 1999), men andre udbredte betegnelser er
”mediation” (Silverstone 2007; Livingstone 2008) og ”mediazation” (Thompson 2001; Meyer 2002).
72
Især medialiseringens indflydelse på det politiske domæne er veldokumenteret (Hjarvard 2008; Mazzoleni & Schulz
1999; Castells 2010: 375), hvilket vi også har diskuteret, men Hjarvard (2008) diskuterer fx også indflydelsen på
domæner som religion, sprog og leg.
73
Mediedomænet er naturligvis ikke ”nyt” som sådan, men dets særlige institutionaliserede karakter er det i vidt
omfang (Hjarvard 2008: 29).
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princippet neutral størrelse, hvorigennem andre aktører kæmper deres kampe (ibid.: 3). På trods af sit
udprægede fokus på mediernes betydning i den nye globaliserede, netværksbaserede samfundsorden, gør
Castells (2010: 316ff.) sig fx implicit ”skyldig” i denne opfattelse, idet han argumenterer for, at medierne
spiller en central rolle som portal for sociale aktører i deres politiske kamp – og at de også influerer på
logikken i fx det politiske domæne (ibid.: 375) – men at de ikke i sig selv kan fungere som udøvere af magt
som sådan. ”Mediemagt”‐perspektivet udfordrer denne antagelse og hævder i stedet, at eftersom
medierne opererer uafhængigt74 og efter en selvstændig logik, har enorm tilstedeværelse i og indflydelse
på menneskers opfattelse af verden, og eftersom mediesystemet – særligt i USA – domineres af en relativt
lille gruppe aktører med bestemte interesser, så giver det mening at betragte magten til at dominere
mediesfæren – mediemagt – som en selvstændig, og helt central, type af magt i nutidens medialiserede
samfund75. Som Knut Lundby (2009: xi) skriver:
Rupert Murdoch and the other media moguls of this world are interposing their global capitalist
media institutions between publics and government (and other religious, educational, or cultural
authorities). Just how far the power of both the publics and their traditional authorities have in
fact been ’annexed’ by the media is as yet unsolved.

Som det også fremgår af dette citat, er medialiseringen langt fra en ”flad” proces, der påvirker og involverer
alle i lige stort omfang. Tværtimod har visse aktører privilegeret indflydelse på udviklingen, og visse grupper
nyder større gavn af den end andre (ibid.: 9). Dette gælder først og fremmest de personer og
organisationer, som ejer og administrerer medierne – og i USA vil det altså sige de store, kommercielle
mediekonglomerater, der, som vi har set, kontrollerer store dele af mediemarkedet.
I lyset af denne udvikling kan MDB dybest set ses som en slags aktivistisk tilpasning til denne nye
magtsituation. Hvor den progressive, demokratiske kamp tidligere var centreret om traditionelle
magtdomæner (staten, kirken, kapitalen), så flyttes den nu ind på mediearenaen, i takt med at selve
magten også gør det:
Media power itself is an increasingly important emergent theme of social conflict in late
modernity (Couldry & Curran 2003: 4, original kursivering).

I en vis forstand kan man tolke dette som en opdatering af den klassiske marxistiske analyse af sociale
konflikter, hvor ”ejerskabet til produktionsmidlerne i samfundet” ansås som kilden til politisk magt for
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Graden af uafhængighed kan naturligvis diskuteres, og den vil selvfølgelig variere i forskellige specifikke kontekster.
Her skal ”uafhængighed” blot forstås som en strukturel tendens, hvor medierne generelt ikke direkte er underlagt
nogen bestemt anden samfundsinstitution.
75
Couldry & Curran (2003: 4) understreger dog, at mediemagt selvfølgelig ikke kan være first mover på alting, idet
andre kræfter i samfundet naturligvis må eksistere, for at medierne overhovedet har noget at repræsentere.
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proletariatet. Nu drejer det sig bare om ”ejerskabet til medieproduktionsmidlerne” i stedet, eftersom
magten i vidt omfang er blevet medialiseret.
Dette medfører dog langt fra, at den traditionelle politiske kamp i forhold til både staten og kapitalen er
ophævet. Medialiseringen har (endnu?) ikke opslugt virkeligheden og skabt et postmoderne selvreferentielt
simulakrum (Baudrillard 1994)76, så der er stadig kampe at tage, der transcenderer selve mediesfæren. Og i
praksis er kampen om mediemagten også en kamp mellem forskellige interesser, der forsøger at dominere
denne nye arena. Skal det fx være staten, der sætter sig på mediemagten, som det skete i Sovjetunionen og
DDR, og som det i dag sker i Kina, skal det være private, kommercielle aktører (markedet) som i USA i dag,
eller skal det være ”the people” sådan som MDB argumenterer for? I MDB ses både staten og kapitalen her
som stærke trusler for en demokratisk indretning (selv om staten tilsyneladende også har en rolle i at sikre
domænets uafhængighed, ifølge bevægelsen), og man kæmper i stedet for en demokratisk, alsidig og fair
distribution af mediemagten, så den tilgodeser hele befolkningen. I den nuværende situation er det især de
kapitalistiske kræfter, der sidder på mediemagten, hvorfor det er den største modstander for bevægelsen.
Mediemagt‐perspektivet kaster også nyt lys over adskillige af bevægelsens konkrete aktiviteter. De
defensive strategier, særligt etableringen af alternative medieplatforme, kan ses som bestræbelser på at
skabe demokratisk mediemagt ”fra bunden” – som en slags etablering af små demokratiske stater på et
kontinent præget af tyranniske regimer. De offensive strategier er tilsvarende forsøg på at bryde de
etablerede mediemagtmonopoler og omfordele den magt, der allerede eksisterer – en slags ”konventionel
krigsførelse” eller diplomatisk ”FN‐arbejde”, hvis vi følger analogien ovenfor. The Yes Men er i dette billede
snarere en slags autonome guerilla‐terrorister eller ‐frihedskæmpere.
FAIRs overvågningsstrategi giver i særdeleshed mening ud fra dette perspektiv, som en slags udvidelse af
”den fjerde statsmagt”‐begrebet, hvor der nu tages højde for mediemagten som en type af magt, der kan
misbruges, ligesom fx statsmagten kan det:
Far from media simply being there to guard us against the overwheening influence of other forms
of power (especially government), media power is itself part of what power watchers need to
watch (Couldry & Curran 2003: 4).

Logikken er således at ”holde øje med vagthunden”, som har vokset sig stor og stærk og har fået sin egen
vilje ‐ med andre ord: at holde mediemagthaverne ansvarlige (Hart: 32).
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Selvom visse aktører tilsyneladende abonnerer på denne opfattelse (jf. afsnittet s. 126).
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Historiens afslutning, kapitalismens hegemoni og den postpolitiske æra
Et andet makrosociologisk forhold, som MDB skal ses i lyset af, handler om kapitalismens status her i
begyndelsen af det 21. århundrede, og de konsekvenser det har for mulighederne for at bedrive progressiv
aktivisme.
Siden afslutningen på den kolde krig og Berlinmurens fald har den kapitalistiske samfundsmodel baseret på
et liberalt demokrati med en fri markedsøkonomi globalt set opnået status som den eneste legitime måde
at indrette samfund på77. Fortalere har endda proklameret ”historiens afslutning” (Fukuyama 1992), i den
forstand at man nu endegyldigt har fundet frem til den optimale samfundsmodel, eftersom alle større
alternativer dybest set har været afprøvede, og alle har fejlet. Det er tilsyneladende ikke længere aktuelt at
diskutere de underliggende definerende principper i samfundet; kapitalismen hersker per se (Fraser 1997:
1ff.)!
I USA er dette hegemoni mere udtalt end noget andet sted i verden. Lige siden nationens fødsel har der
været en udbredt folkelig skepsis over for enhver form for statsmagt og offentligt bureaukrati (McKay 2009:
2), og idealer som frihed, uafhængighed og selvstændighed har historisk set gået hånd i hånd med mere
mytologiske forestillinger om USA som ”mulighedernes land”, hvor ”enhver er sin egen lykkes smed” i
bestræbelserne på at opnå ”den amerikanske drøm”. Således har landet altid haft et kapitalistisk
udgangspunkt, og dette er generelt kun blevet forfinet og raffineret op gennem historien, hvorved USA i
vidt omfang har indtaget rollen som selve prototypen på det kapitalistiske samfund og inkarnationen af den
kapitalistiske ideologi som sådan. Som Richard Hofstadters berømte citat lyder:
It has been our fate as a nation, not to have ideologies but to be one (citeret i McKay 2009: 6).

Gennem det meste af den amerikanske historie har der imidlertid fandtes forskellige former for modpoler
og modstandere, som ideologien har skullet forholde sig til og definere sig op imod. Selvom den
kapitalistiske præmis gennemgående har været dominerende, har den altså alligevel skullet legitimere sig
selv løbende. Udadtil har der været store ideologiske alternativer, som man har søgt at bekæmpe (det
engelske monarki, nazismen og ikke mindst kommunismen), og indadtil har der bl.a. været forskellige
udlægninger af, hvilken form kapitalismen skulle antage, og hvor stor en rolle staten skulle spille i den
sammenhæng. Roosevelts ”new deal” og hele den keynesianske tilgang til økonomien repræsenterede fx et
fundamentalt opgør med den laissez faire‐tilgang, der ellers dominerede. Og især i ”the progressive era” i
77

Der skal dog tages forbehold for, at andre statsformer som fx Kinas statskapitalisme i de senere år har udfordret
denne konsensus, ikke mindst i takt med landets voksende indflydelse på den geopolitiske magtbalance. Også
terrorangrebene på World Trade Center og Pentagon i 2001 og den efterfølgende ”krig mod terror” har udfordret
forestillingen om, at alle nu er enige om, hvordan samfund bør indrettes. I en amerikansk kontekst synes denne
konsensus imidlertid upåvirket, generelt set.
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starten af 1900‐tallet og i 1960erne og 1970ernes ungdomsoprør florerede der også mere grundlæggende
systemkritiske tanker i samfundet (Downing 2001), hvilket vi også var inde på i det historiske afsnit, s. 54.
Med murens fald skete der imidlertid noget nyt: Nu var kapitalismen i princippet ikke længere udfordret, og
den behøvede derfor ikke legitimere sig selv. Tværtimod var det socialistiske alternativs nu åbenlyse fejl og
mangler bare vand på møllen for den radikale neoliberalistiske ideologi, der var kommet frem i 1980erne,
og som dybest set hævdede, at al statslig intervention i forhold til markedet var uønsket (McChesney 2008:
15). Nu var al regulering i princippet tabu, og hensynet til økonomien og de frie markedskræfter
overtrumfede fuldstændig ethvert andet hensyn (Harvey 2005). Således så man inden for en relativt kort
periode en voldsom indskrænkning af debatspektret globalt set78 – men også internt i det amerikanske
samfund: Man kunne godt diskutere detailspørgsmål og konkrete politiske initiativer, men den
overordnede ”frie marked”‐præmis kunne ikke anfægtes79.
Denne udvikling skal ses i forlængelse af mediemagtdomænets fremkomst og belejring fra de kommercielle
interessers side, der skete i samme periode. Mainstreammediesystemet kom i den forbindelse til at fungere
som en slags propagandistisk arm for det neoliberalistiske regime, der aktivt medvirkede til at konsolidere
dets hegemoni:
Since the 1980s, the dominant media have increasingly helped to naturalize and popularize the
ideology of market liberalism, with its tenets of privatization, trade liberalization, and
deregulation (Hackett 2000: 62).

En direkte konsekvens af dette hegemoni har været, at stort set al debat omkring mediesystemets politiske
indretning har været fraværende i mainstreammedierne (McChesney 1997: 35ff.) – på trods af emnets
store relevans, ikke mindst i lyset af mediemagtdomænets fremkomst. Og bredere set er hele den
progressive kamp samtidig fastlåst i en slags eksistentiel krise, hvor man har svært ved at finde fodslag og
egentlig udfordre det kapitalistiske hegemoni med et decideret alternativ:
For the time being at least, progressive struggles are no longer anchored in any credible vision of
an alternative to the present order. Political critique, accordingly, is under pressure to curtail its
ambitions and remain ”oppositional”. In a sense, then, we are flying blind (Fraser 1997: 2).

Hele MDB forholder sig, som vi har set, i et eller andet omfang til denne kontekst. Der er imidlertid markant
forskel på, hvordan de enkelte aktører opfatter deres politiske råderum i lyset af udviklingen – hvilket også
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De seneste års finanskrise (og den øgede opmærksomhed på økonomiens indflydelse på klimaforandringer) har
tilsyneladende åbnet debatspektret en smule op, især i Europa og Latinamerika, men det har tilsyneladende ikke
ændret præmisserne for diskussionen i USA (hør fx Joseph Stiglitz’ tale på NCMR‐paneldebatten ”Following the
Money: Journalism and the Economic Crisis”, 20:30‐35:02).
79
Dette til trods for, at amerikansk politik samtidig er ekstremt polariseret (McKay 2009: 3). De nuværende poler
ligger imidlertid begge inden for et relativt smalt ideologisk spektrum, ikke mindst sammenlignet med debatten i
andre lande.
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kan ses som det konceptuelle ”baggrundstæppe”, som deres forskellige strategiske praksisser spiller op
imod. Hvor fx Free Press forsøger at bekæmpe hegemoniet på forholdsvis traditionel, aktivistisk vis, følger
flere af de andre aktører nogle markant anderledes logikker.
Alternativ mediepraksis som politisk handling i sig selv
De defensive strategier, som især The Indypendent og Democracy Now! praktiserer, repræsenterer en anti‐
hegemonisk logik, der især udfordrer det undertrykkende mainstream‐regime på to måder.
For det første kan de alternative mediepraksisser ses som politiske handlinger i sig selv (Carroll & Hackett:
96), i den forstand at de alene i kraft af deres tilstedeværelse repræsenterer ”a response to oppressive and
hegemonic power” (Atkinson 2010: 15). Ved simpelthen at bypass’e de kommercielle mediegatekeepere –
og dermed hele den ”forfaldne” offentlige sfære – skaber de indirekte ”an ’alternative public sphere’ in
which public address and debate about social issues is conducted independently of the corporate
controlled private sphere and the corrupted public sphere” (ibid.: 18). Hvis demokratiet ikke kan opstå inde
i ”systemet”, må det etableres fra bunden, parallelt, synes parolen at lyde.
For det andet ses organisationernes decentraliserede og ikke‐hierarkiske karakter ofte som et demokratisk
statement til omverdenen, der netop i kraft af sin inklusion af ellers ekskluderede stemmer og ”åbne”
forhold mellem publikum og producent, som skaber ”horizontal linkages between their audiences” (Meikle
2002: 60), repræsenterer et egentligt alternativ til de dominerende strukturer (Atton 2002: 99):
There are important reasons why radical media cannot simply preach correct principles, enable
needed debate, expose hidden operations of the power structure, defend against abuses, and be
aesthetically stimulating. They also need to be organized in ways that promote developmental
power within their own ranks, that develop participation in all decisions by historically extruded
groups, so that thereby on every level, they help the islands become an archipelago. […] The
democracy of social movements has to be expressed in the democratic organization of radical
media (Downing 2001: 72).

Denne pointe er især Indymedia‐netværket repræsentant for, mens Democracy Now! (og til dels også The
Indypendent, i kraft af deres brud med Indymedia‐filosofiens anarkistiske og decentraliserede
organisationsstruktur) dog har skabt en forholdsvis hierarkisk organisationsstruktur, der altså primært
udgør et alternativ på indholdssiden.
The Yes Men: Tactical media og den indlejrede kamp
The Yes Mens culture jamming‐strategier repræsenterer den mest radikalt postmaterielle og alternative
praksis i bevægelsen, og logikken bag deres aktiviteter kræver derfor en ekstra uddybning.
Med rod i både surrealisme, dadaisme og situationisternes avantgardistiske tanker om modkultur, kunst og
politik (Lievrouw 2011: 28ff.; Boyd 2005), indskriver The Yes Men sig i en aktivistisk tradition, der ved hjælp
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af kreative, kortvarige symbolske indgreb i den hegemoniske orden forsøger at skabe kritisk
opmærksomhed omkring politiske problemstillinger.
Rationalet bag denne strategi bygger på en forestilling om, at det kapitalistiske herredømme i den
postmoderne, medialiserede tidsalder ligefrem udmønter sig i et altomfattende, surrealistisk
”skuespilsamfund” (Debord 2004), hvor virkeligheden – og særligt politiske og ideologiske kampe – er
reduceret til medierede tegn og symboler (såkaldte skuespil, på engelsk: spectacles), hvilket samfundets
herskende klasser, i kraft af deres kontrol over medierne (deres mediemagt, med andre ord), udnytter til at
indoktrinere proletariatet med kapitalistiske og forbrugeristiske ideologier, hvorigennem de kan
konsolidere deres samfundsmæssige herredømme (Bolt 2005: 160). Hardt & Negri (2003), hvis idéer kan
siges at bygge videre på dette tankesæt, betegner dette altomfattende kapitalistiske herredømme
”Imperiet”, hvilket understreger dets uigennemtrængelige hegemoniske karakter.
Pointen er nu, at Imperiets hegemoni i den nuværende samfundsorden gennemtrænger alle sfærer af
samfundet – også dem, der forsøger at stille sig udenfor og være alternative. Der findes nemlig ikke
længere noget ”udenfor”, hvorfra man kan kritisere den eksisterende orden, ergo må forsøg på at
”omstyrte systemet” komme indefra (ibid.: 22).
Dette betyder bl.a., at venstrefløjens traditionelle aktivismeformer (politiske taler, pamfletter,
oplysningskampagner, etc.), der med rationelle argumenter netop forsøger at kritisere systemet ”udefra”,
dybest set har spillet fallit og mistet deres politiske slagkraft under den nye samfundsorden (Hynes et al.
2007: 111). Strategien med at angribe systemet indefra – som både The Yes Mens overidentifikations‐ og
reparationsstrategi er udtryk for – skal ses i lyset heraf.
Denne logik trækker yderligere på idéen om såkaldt tactical media (Raley 2009; Richardson 2002; Garcia &
Lovink 1997) som en metode til at transcendere problemet med den alternative kritiks påståede impotens.
Ved aktivt at gribe ind i ”systemets” finpolerede flow af hegemoniske budskaber, kan man ifølge denne
opfattelse ”[disrupt] the dominant semiotic regime [and temporarily create] a situation in which signs,
messages, and narratives are set into play and critical thinking becomes possible” (Raley 2009: 6).
Idéen tager udgangspunkt i Michel de Certeaus (1984) klassiske sondring mellem strategi og taktik, hvor
strategi forstås som de nøje planlagte top‐down‐determinerede fortolkningspositioner, som de magtfulde
producenter tilrettelægger, mens taktik i stedet er de konkrete måder, hvorpå den enkelte modtager i
praksis approprierer og forhandler budskabet. Ifølge de Certeau kan alternative, oppositionelle taktikker
være en måde at undergrave ”systemets” interne logik på. I medieaktivistisk sammenhæng handler det
altså om at ”erobre” Imperiets tegn og symboler og udøve en form for semiotisk jiu‐jitsu, hvor man bruger
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modstanderens symbolske momentum mod ham selv. Strategien kan ses som en slags trojansk hest, hvor
man indsætter undergravende budskaber bag om fjendens linjer – lidt ligesom Leonardo DiCaprio og co.
praktiserer det i filmen ”Inception”.
The Yes Mens aktiviteter baserer sig tydeligvis på denne logik. De opererer udelukkende på ”den diskursive,
symbolske slagmark”, og de repræsenterer således den mest postmoderne, postmaterielle tilgang blandt
vores cases. Deres implicitte logik om, at traditionelle aktivismeformer (hvor man så at sige stiller sig uden
for systemet) har mistet deres gennemslagskraft, står i øvrigt i direkte modsætning til The Indypendent og
Democracy Now!s strategiske bestræbelser på netop at udgøre alternative diskursive arenaer, som vi lige
har diskuteret.
Opsamling: MDB som ”even newer social movement”
Som vi nu har set, bygger MDBs aktiviteter på et bredt spektrum af strategiske logikker, der forholder sig
temmelig forskelligt til den eksisterende samfundsorden. Hvor The Yes Men bekender sig til en yderst
avantgardistisk, symbolsk orienteret aktivismelogik, baseret på en præmis om en hypermedialiseret,
postmoderne samfundsorden, så er Free Press i den anden ende af skalaen solidt forankret i et mere
traditionelt samfundssyn, hvor magtkampene i høj grad stadig ses som politisk og økonomisk funderede,
hvorfor deres aktiviteter også primært tager udgangspunkt i mere konventionelle aktivistiske logikker.
Vores øvrige cases befinder sig alle et sted derimellem, idet de både indgår i symbolske, diskursive kampe
(udbredelse af alternative synspunkter, medieovervågning, etc.), men samtidig også bekender sig til den
bredere kamp for politisk omstrukturering af mediesystemet.
Det lader altså til, at den påståede paradigmatiske overgang til en postindustriel tidsalder med
dertilhørende postmaterielt orienterede sociale bevægelser, som NSM‐teoretikerne har proklameret, ikke
er tilstrækkelig til at forklare hele MDB som socialt fænomen:
If the project to democratize communication is as much about ’economics’ as it is about ’culture’
we must doubt the veracity of formulations such as Melucci’s, in which new social movements
take on a culturalist casting in contrast to old movements (Carroll & Hackett 2006: 100).

Den firkantede opdeling i en ”industriel” fortid, hvor sociale konflikter var økonomisk, materielt funderede,
og en ”postindustriel” nutid, hvor magtkampe alene er kulturelle og symbolske, virker dybest set forceret –
ikke mindst set i lyset af de seneste årtiers neoliberalistiske nedskæringer og dereguleringspolitikker, der
om noget har skabt grobund for fornyet økonomisk bevidsthed blandt progressive aktivister (ibid.: 95). Her
må man imidlertid huske på, at NSM‐teoretikerne primært udviklede deres teorier i 1970erne og 1980erne,
hvor det neoliberalistiske hegemoni endnu ikke var konsolideret på samme måde som i dag. Tværtimod gik
udviklingen på det tidspunkt snarere i retning af en konsolidering af velfærdsstaten, hvilket på sin vis var
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præmissen for forestillingen om ”den postmaterialistiske drejning” (Crossley 2003: 299). Med
neoliberalismens opblomstring i 1980erne og fremefter har de traditionelle økonomiske problematikker
imidlertid fået fornyet relevans – og det gælder ikke mindst i relation til det amerikanske mediesystem,
hvor den politisk‐økonomiske regulering af systemet (eller mangel på samme), som vi har set, bærer en stor
del af skylden for den nuværende demokratiske krise. Således har samfundsudviklingen tilsyneladende
genaktualiseret elementer af den traditionelle ”industrielle” aktivismemodus, hvilket særligt Free Press’
aktiviteter må ses som resultatet af. I lyset af dette kan MDB – og måske store dele af samtidens sociale
bevægelser generelt80 – bedst betragtes som en videreudvikling (og samtidig en reforankring) af de ”nye
sociale bevægelser” – en slags ”even newer social movement”:
Neoliberalism […] has shifted the balance and dynamics of this ‘new society’, such that the ‘new’
fracture lines of society, identified by NSM theorists, are rejoined by a return of certain older
fracture lines and perhaps by some that are new again. We thus need to move beyond the
problematic of the new social movements to recognize that we are in a new era again, an ‘even
newer’ era (Crossley 2003: 302f.).

80

Flere teoretikere har diskuteret fremkomsten af en ”anti‐corporate social movement” (Crossley 2003; Starr 2000a;
Klein 2000), hvor der netop sættes fokus på politisk/økonomisk ulighed i en global kontekst, hvilket MDB med god vilje
også kan ses som tilhørende.
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Diskussion: Praktiske, strategiske og
principielle problemstillinger
Hvor det foregående kapitel primært belyste MDB ud fra et NSM‐perspektiv og altså dybest set
diskuterede, hvordan man kan forstå fremkomsten af bevægelsen som socialt fænomen i lyset af bredere
samfundsforandringer, vil vi nu tage de mere praktiske briller på og diskutere nogle af de konkrete
udfordringer, som bevægelsen står over for i forhold til at nå deres erklærede mål: at demokratisere det
amerikanske mediesystem. Vi vil således anlægge et mere RMT‐inspireret perspektiv, der både ser på
praktiske, strategiske og principielle problemstillinger, som påvirker bevægelsens sag, og som bevægelsen i
et eller andet omfang må forholde sig til, hvis de vil gøre sig håb om at have nogen reel indflydelse på det
omgivende samfund.
Vi vil starte med at se på den argumentation og de henvendelsesformer, som de forskellige aktører
anvender, og som meget direkte har betydning for, hvordan bevægelsen opfattes i den brede befolkning,
hvorefter vi vil diskutere nogle af de organisatoriske problemstillinger, som bevægelsen står over for.
Herfra vil vi gå videre til at diskutere en række mere principielle problemstillinger, som påvirker
bevægelsens virke, hvilket bl.a. omfatter bevægelsens selvopfattelse og rolle i forhold til andre sociale
bevægelser samt dens prioritering af forskellige typer af aktivisme. Dette vil vi til sidst udmønte i en generel
diskussion af, hvordan bevægelsens mangfoldige aktiviteter og strategier relaterer sig til og indgår i den
bredere offentlige sfære i samfundet.

Konspirationsretorik, der taler til de frelste
Til trods for bevægelsens gennemgående ønske om at skabe fri, nuanceret og saglig debat i medierne, er
det iøjnefaldende, at der i en del af de medietekster, som vore cases producerer, er tendenser til både
ensidig, usaglig og ikke‐underbygget argumentation – nogle af de kritikpunkter, som bevægelsen netop selv
kritiserer de toneangivende aktører i mediesystemet på baggrund af. I forhold til de mål, som bevægelsen
har, finder vi det derfor relevant at diskutere, hvorledes organisationerne i MDB argumenterer for deres
sag, hvilke grupper de kan formodes at kunne påvirke, og hvilke konsekvenser dette kan tænkes at have for
MDBs muligheder for at indvirke på folket og i sidste ende påvirke mediesystemet. Formålet hermed er ikke
at lave en altomfattende argumentationsanalyse, men snarere at anskueliggøre nogle generelle pointer,
der kan tale for og imod bevægelsens generelle indflydelsespotentiale.
Ifølge Jørgensen & Onsberg (2006: 35) kan argumentation generelt foregå i én af fire argumentationsfaser:
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1)
2)
3)
4)

Den konstaterende fase
Den definerende fase
Den evaluerende fase
Den advokerende fase

De to første faser vedrører hhv. grundlæggende kendsgerninger og definitioner, mens den tredje handler
om hvordan noget skal vurderes ud fra følelser, holdninger og normer, og den fjerde om fremtidige
handlinger og beslutninger. Det afgørende for, hvilken fase argumentationen foregår i, er hvad der er tvivl
og uenighed om mellem afsender og modtager (ibid.: 41).
Når vi applicerer dette på MDB og de forskellige medietekster, som organisationerne står bag, er det meget
kendetegnende, at argumentationen stort set kun befinder sig i 3. og 4. fase, og dermed forudsætter, at der
eksisterer enighed med modtageren om definitionerne i 1. og 2. fase. Eksempelvis går argumentationen i
brochuren ”Media Policy 101” (bilag 5a) udelukkende fra den evaluerende fase (s. 3‐10) til den
advokerende fase (s. 11‐16), mens FAIR fx i et temanummer af Extra! forudsætter enighed med
modtageren om det alarmerende ved global opvarmning og konsekvenserne af den, når en lang række
mainstreammedier kritiseres for misvisende dækning (bilag 4a, s. 6‐10)81.
Endvidere består nogle udsagn i den evaluerende fase for flere cases’ vedkommende udelukkende af
påstande uden hverken belæg eller gendrivelser (jf. Stephen Toulmins (1974) argumentmodel) og bliver
således blot til postulater (Jørgensen & Onsberg 2006: 40), hvilket især gør sig gældende for Free Press – se
fx bilag 5a, 10a og 10d.
Det som kan tænkes at være problematisk for MDB ved denne gennemgående praksis er, at potentielle
modtagere, som er ”anderledes tænkende”, blot stødes endnu længere væk fra de synspunkter, som MDB
ønsker, at de skal tilslutte sig (ibid.). Det kan meget vel være, at modtageren fx ikke er fuldstændig
indforstået med, hvad definitionen på et ægte deliberativt demokrati er, eller enig i definitionen af, hvad
det vil sige at være et uafhængigt medie, og dermed ikke i samme grad kan eller vil tilslutte sig argumentet,
som hvis argumentationen havde beskæftiget sig mere med de indledende faser af argumentationen.
Omvendt må man formode, at modtagere, der allerede godtager og forstår grundlaget for synspunkterne,
vil være langt mere lydhøre over for argumenterne og dermed også blive ”formidlere af forandring” (Bitzer
1997: 11), der fx involverer sig i lokalmedier, donerer penge til bevægelsens fortsatte virke eller spreder
budskabet til familie, venner og folkevalgte politikere (bilag 5a: 14ff.).

81

Se også The Indypendent, bilag 6b: 8ff., for flere eksempler.
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Dette indikerer umiddelbart, at bevægelsen primært taler til de ”allerede frelste”, der i forvejen er
skeptiske over for det overordnede ”system”.
Fra logos til patos…
Inden for retorikken findes som bekendt tre klassiske appelformer, hvorved afsenderen med sin tekst eller
tale kan vinde tilslutning til sit synspunkt: logos, etos og patos. Logos appellerer til en rationel stillingtagen
hos modtageren og vedrører saglig bevisførelse, etos baserer sig på modtagerens tillid til en autoritet og
særligt til afsenderens troværdighed, mens patos‐argumentation baserer sig på følelser og stemninger hos
modtageren (Jørgensen & Onsberg 2006: 62ff.).
Democracy Now! har med sin stærkt intellektuelle appel en meget logos‐præget tilgang, der via en meget
saglig og analytisk stil også kan siges at bidrage til et kontinuerligt ønske om opbygningen af en høj etos
(ibid.: 65). Se bilag 9 for eksempel på en sådan medietekst. I form og indhold er Democracy Now!s
udsendelser til dels i stil med danske udsendelser som ”Deadline” og ”P1 Orientering”, omend med en lidt
mere ”skrabet” æstetik og en mere eksplicit holdningspræget vinkling.
Ligeledes søger FAIR generelt tilslutning via en velunderbygget logos‐appel, i og med at dokumentation af
bias og afsløring af oversete fakta er det helt centrale aspekt af FAIRs arbejde. Dette kan ydermere ses som
et angreb på modstanderens – mainstreammediernes – lave etos (se fx bilag 4a, 4b og hør bilag 8), som det
i øvrigt også kan siges at være tilfældet for The Yes Men (nytimes‐se.com/2009/07/04/corrections‐for‐the‐
record/) – blot via en noget anderledes praksis: Hele culture jamming‐strategien med overidentifikation og
reparation (se s. 101ff.) har til formål at anskueliggøre, hvor lav etos deres ofre har.
FAIR gør meget ud af at afsløre (højreorienterede) mediers bevidst manipulerende retorik (se fx bilag 4b: 6)
og gør også selv brug af klassiske retoriske greb for at anskueliggøre uretfærdighederne over for
modtageren:
Whether the abrupt termination of MSNBC host Keith Olbermann’s contract on January 21 was
connected to Olbermann’s left‐of‐center politics or the recent purchase of NBC by Comcast from
General Electric, the host’s departure provides an opportunity to reflect on the bigger picture
(magasinet Extra!, bilag 4b: 5).

Her opstilles kun to mulige årsager til en fyring, som begge tydeligvis er uacceptable og uretfærdige.
Efterfølgende fremlægges en lang stribe beviser (eller: ”argumentrækker”, jf. Jørgensen & Onsberg 2006:
27f.) der taler for begge muligheder, og lader det umiddelbart være op til modtageren selv at dømme.
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FAIR adskiller sig dog meget markant fra Democracy Now! ved, at deres medietekster har en helt
gennemgående patos‐præget pejorativ og sarkastisk sprogbrug og stil, der ikke efterlader nogen som helst
tvivl om afsenderens holdning:
The right‐wing media‐machine has served as the greatest megaphone for these claims (Bilag 4b:
7).

Hør eksempelvis også den sarkastiske stemmeføring og det værdiladede ordvalg i CounterSpin (bilag 8,
2:47‐4:32).
Den selvsamme pejorative sprogbrug og ironiske distance finder vi i The Indypendent, hvor avisens
administrationschef, Arun Gupta, i en artikel om den yderste højrefløj skriver:
In a society that reveres guns and violence, it becomes inevitable that some on the fringe,
mentally and socially, will grab their guns and start blazing away, especially after they have been
told society is collapsing and the forces of darkness – such as Muslims and Obama – are coming
for them (bilag 6b: 8, vores kursivering).

Også her er holdningen gennemgående ensidig og ”venstreorienteret”. Når der udøves kritik af
højreorienterede nyhedsværter som fx Glenn Beck, fremstilles de som folkeforførere, demagogues (ibid.),
fremfor eksempelvis meningsdannere. I The Indypendent bakkes denne stil dog slet ikke i samme grad op af
”saglig bevisførelse” (Jørgensen & Onsberg 2006: 62), men belaver sig mere på sin egen etos; at
modtageren har tillid til, at afsenderen har belæg for de fremlagte, ikke‐underbyggede påstande (se bilag
6a og 6b).
Free Press’ medietekster anvender generelt en blanding af logos‐ og patos‐appel, samtidig med at de,
ligesom FAIR og The Yes Men, søger at tillægge modstandere som eksempelvis ”big media” en lav etos (se
fx bilag 5b). Hele NCMR‐konferencen, der ifølge organisationen primært er ”movement building” (Stearns:
58), havde en overflod af patos‐appel (se fx bilag 12), mens de rapporter, som organisationen udgiver
primært til dokumentation og anvendelse i lobbyarbejdet, nærmest har ren logos‐appel (se fx Aaron et al.
2009). Således følges retningslinjerne i Jørgensen & Onsbergs (2006) teori, der påpeger at:
[L]ogos og patos bør […] afstemmes indbyrdes i overensstemmelse med modtagers indstilling.
Over for velvillige modtagere er især patos af betydning […] Står man over for modvillige
modtagere, er det sikrest at ty til logos (ibid.: 65).

Organisationernes størrelse og funktion taget i betragtning, finder vi det ikke helt uvæsentligt for det
samlede indflydelsespotentiale, hvilken organisation der anvender hvilke argumenter: Eksempelvis må Free
Press’ etos som paraplyorganisation, koordinator og talsmand for bevægelsen siges at have markant større
betydning end The Indypendents ditto.
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Det problematiske ved netop Free Press’ appelform ligger i de medietekster, der primært er henvendt til
offentligheden. Som vi tidligere konstaterede, er det yderst sparsomt med belæg og gendrivelser i
medieteksternes logos‐appel, således at påstandene tager form af postulater. Det mest kritiske eksempel
er Free Press’ virale videokampagner, der gennemgående centreres om frihed og lige rettigheder for alle
(se bilag 10a, 10b og 10d), men som trods deres ”gode” budskab har ren patos‐appel og må siges at være
en meget forsimplet, ensidig og postulerende fremstilling af fakta:
It will be the biggest media take‐over in a generation, and it’s heading for us like an asteroid –
from some Hollywood movie […] The only ones who benefit from these mergers are Comcast,
and of course – Brian [Roberts, CEO of Comcast] (How To Save The World From Comcast, 0:18‐
1:30).

Ovennævnte eksempel – og flere andre kampagnevideoer82 – har en ”funky” æstetik, dramatisk
underlægningsmusik og det, der vel bedst kan betegnes som en ”poppet Hollywood‐speak”, hvor
modstanderen ”tillægges mere vidtgående synspunkter end han er talsmand for” (Jørgensen & Onsberg
2006: 77). Set i det perspektiv, at Free Press som paraplyorganisation og selvbestaltet talsmand for en hel
bevægelse selv argumenterer for, at indholdet i mainstreammedierne skal være alsidigt, sagligt og
nuanceret, er det tvivlsomt, om denne tilgang er decideret gavnlig for bevægelsens overordnede mål. Over
for allerede velvillige modtagere vil det sandsynligvis ikke være et problem at opnå tilslutning, men
spørgsmålet er, om ikke Free Press er i fare for at undergrave sin egen etos over for mindre velvillige
modtagere, som fx politikerne i Washington, hvis lovgivning jo netop er nøglen til den mediereform, som er
organisationens hovedformål.
Hvor The Indypendent som radikalt lokalmedie ikke på samme måde har ”noget at miste” ved at bringe
forsidetegninger, der forestiller Sarah Palin og Glenn Beck med skydevåben i hænderne (bilag 6b), og The
Yes Men som mere autonom og anarkistisk kunstnergruppe ikke kan siges at skade andre i bevægelsen ved
at ”nedlægge” WTO (The Yes Men 2003), kan Free Press’ troværdighed som talsmand for en hel bevægelse
lettere angribes, især i lyset af at organisationen officielt påstår at være ”nonpartisan” (freepress.net).
Som eksplicit progressiv, ”left‐of‐centre” medieovervåger (Hart: 6) er der formodentlig en vis grænse for,
hvor mange modtagere i den brede befolkning en organisation som FAIR kan influere på, især jf. den meget
kritiske og sarkastiske stil over for stort set alle mainstreammedier. Omvendt kan den veldokumenterede
logos‐appel kombineret med en ”interessant argumentation” (Jørgensen & Onsberg 2006: 93ff.) formodes
at medvirke til en fortsat kritisk bevidsthed hos mere velvillige modtagere. Hos Democracy Now! er der ikke
meget at indvende mod den meget veldokumenterede og lødige nyhedsdækning, der dog også bærer præg
af, at afsenderen ikke foregiver at være objektiv (se fx bilag 9: 11.45‐24.57). Her er spørgsmålet nok
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Se bl.a. også beskrivelserne af andre kampagnevideoer i afsnittet om fjendebilleder, s. 71ff.
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snarere, om netop den meget ensidige logos‐appel simpelthen sætter nogle grænser for, hvor interessante
modtagerne vil finde organisationens medietekster (Jørgensen & Onsberg 2006: 62).
Konsolidering af bevægelsens kollektive identitet og holdninger
Selvom der langt fra danner sig et entydigt billede af bevægelsens samlede henvendelses‐ og
argumentationsform, og dermed heller ikke af hvilke modtagere der italesættes, anes der fortsat en
tendens til, at MDB ganske overvejende henvender sig til ”de allerede frelste” og meningsfæller, der hører
til på den politiske venstrefløj i USA. På den positive side må dette formodes at bidrage til en øget
konsolidering af bevægelsen – med andre ord movement building – og dermed også mulighed for en
styrket fælles identitet, jf. bevægelsens identitetsmæssige udfordringer, s. 63. Samtidig kan bevægelsen
dog også have et håb om, at initiativer som fx Democracy Now! kan have held til også i fremtiden at
appellere til en bredere modtagergruppe end den ovenfor skitserede.
Konspirationsretorik
Derimod kan argumentationsformen hos primært Free Press som talsmand, men også hos The Indypendent
og FAIR, snarere tænkes at skubbe potentielle samarbejdspartnere og støtter yderligere væk, i og med at
argumentationen anlægger en meget dikotomisk, sort‐hvid fremstilling af de problemstillinger, som
bevægelsen beskæftiger sig med. Man fornemmer en nærmest konspirationsteoretisk retorik, der tegner et
billede af mediesystemet som et kartel af onde kapitalister, der på kynisk og udspekuleret vis fører folket
bag lyset. Hvor man generelt i bevægelsen er fortaler for nuanceret og saglig argumentation i debatten, er
det umiddelbart kun Democracy Now! der følger denne tankegang til dørs ved selv at være det gode
eksempel. Til trods for, at denne konspirationsteoretiske argumentation kan tænkes at bidrage positivt til
opbygningen af en kollektiv identitet i én samlet bevægelse, kan det ligeledes tænkes at have en skadende
effekt på forholdet til eksempelvis velvillige politikere, der kan opfatte bevægelsen som usaglig og
polariserende, fordi den italesætter ”systemet” som én størrelse og dermed sætter alle andre end sig selv –
de allerede frelste – i samme bås. Problemstillingen med selve systemforestillingen vil vi vende tilbage til og
diskutere mere indgående senere.

Organisatoriske udfordringer og problemstillinger
Som vi løbende har pointeret, består MDB helt bredt af et væld af forskellige organisationer med forskellige
– men delvist overlappende – aktiviteter, mål og strategier. Denne fragmenterede og decentrale struktur
kan både ses som en fordel og en ulempe for bevægelsen, hvilket vi her vil diskutere.
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Decentral og fragmenteret struktur
Da bevægelsen som helhed ikke har nogen formel organisering eller eksplicit hierarkisk struktur, risikerer
den let at lede til ”politisk impotens”: Jo mere ustruktureret en bevægelse er, jo mindre kontrol har den
også over, hvilken politisk retning den bevæger sig i, og hvilke politiske handlinger den engagerer sig i
(Atton 2002: 99). Det kan med andre ord være vanskeligt, at ”få tropperne til at makke ret”, når der ikke
findes nogen officielle kommandoveje. Omvendt er denne “uorganiserede” og autonome
organisationsstruktur netop også det, der gør organisationerne ”different from mainstream media
companies” og i sidste ende mere ”demokratiske”, hvilket er stærkt medvirkende til at legitimere deres
bestræbelser både i et bredere samfundsperspektiv, men i høj grad også for deltagerne selv (ibid.; Downing
2001: 72). Udfordringen er derfor at finde en eller anden organisationsform eller brobygning på tværs af
bevægelsen, der kan samle og udnytte de mange forskellige initiativer, men som samtidig ikke undergraver
den frihed og autonomi, der tydeligvis værdsættes så højt i bevægelsen.
Netop i dette perspektiv kan det ses som en for bevægelsen positiv udvikling, at der arbejdes målrettet på
at ”movement build’e” – at organisere sig på tværs af de enkelte organisationer og skabe et fælles og mere
slagkraftigt talerør. Dette arbejde udføres som nævnt primært af organisationerne i den inderste af de tre
koncentriske cirkler, s. 62, særligt af organisationer som Free Press, men også af Democracy Now! og FAIR,
der – som vi tidligere har konstateret – samarbejder med, hjælper og henviser til hinanden.
Paradokset er imidlertid, at mange af de mere autonome, ikke‐hierarkiske og netværksbaserede
organisationer formentlig vil anse denne udvikling for ”udemokratisk”, jf. deres egen organisationsstruktur
– fordi alle dermed ikke har lige ret til at komme til orde. Et eksempel kunne være Indymedia‐netværket,
som vi tidligere har berørt i forbindelse med The Indypendents strategiske ”brud” med den filosofi, at der
ikke må eksistere nogen form for gatekeeping (Bruns 2005: 14f.), hierarki eller for den sags skyld aflønning
af organisationens medlemmer (se s. 97).
Kamp om begrænsede økonomiske midler
Og nu vi er ved det med økonomien, så er det økonomiske eksistensgrundlag for disse organisationer jo
primært private donationer, hvilket bl.a. betyder, at mange organisationer konstant er i pengenød83. Og jf.
den smalle modtagergruppe skitseret ovenfor, må man nok konstatere, at der samlet set er en ret
begrænset mængde økonomiske midler til fordeling blandt organisationerne i bevægelsen.
I forhold til det fælles og organiserede samarbejde rejser sig her et potentielt dilemma for den enkelte
organisation: Skal man satse udelukkende på sit eget projekt, ud fra en idé om at lige netop dette specifikke
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egne redaktionslokaler og eget tv‐studie (Ranucci: 44).
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initiativ er uundværligt, eller skal man lægge kræfter i et fælles arbejde for en større sag med fare for, at
nogle af de donationer, man ellers ville have fået, vil gå til andre projekter? Ifølge Danny Schechter er det
netop denne problematik, der står i vejen for opbygningen af en fælles bevægelse (Schechter: 41) – hvilket
også var årsagen til, at hans eget selvproklamerede ”supersite” for hele bevægelsen, MediaChannel, i sidste
ende også måtte bukke under pga. manglende økonomi (Schechter: 37, 39).
Udfordringen for de brobyggende kræfter i bevægelsen, som især Free Press er talsmand for, er med andre
ord at anskueliggøre for den enkelte organisation, at deres egen sag rent faktisk er bedst tjent ved at indgå i
et fælles arbejde og skabe en strategisk bevidst, samlet bevægelse for et bedre mediesystem, hvilket Free
Press da også er bevidst om og arbejder målrettet på (Stearns: 27).

Information overload
Problematikken omkring det interne samarbejde og/eller kamp om at skaffe økonomiske midler til at
eksistere, indeholder ligeledes spørgsmålet om, hvor hensigtsmæssigt det er for bevægelsen, når
”Alternativt‐Nyhedssite‐Nummer‐250” går i luften. Der er nemlig et demokratisk paradoks i forbindelse
med den kakofoni af alternative nyhedskanaler, der er opstået som resultat af de alternative mediers
udbredelse (særligt i kølvandet på internettet fremkomst). Gatekeeperne er bypass’et, og alle kan i
princippet komme til orde, men omvendt betyder det også, at den samlende offentlige arena risikerer at
blive opsplittet og i sidste ende devalueret pga. decideret information overload (Boler 2008: 26). Selvom
hvert enkelt initiativ til at skabe en alternativ mediekanal isoleret set er meget idealistisk og demokratisk,
kan det i et makroperspektiv indirekte ende med at underminere hele præmissen for et deliberativt
demokrati, nemlig en offentlig sfære, hvor meninger rent faktisk mødes og brydes (Habermas 1989).
Modsat kunne man – som vi så det i afsnittet om alternative mediepraksisser som politiske handlinger i sig
selv, s. 126, og som vi vil diskutere mere indgåede nedenfor – argumentere for, at disse initiativer ved at
bypass’e de traditionelle gatekeepere (Bruns 2005: 14) i stedet blot skaber en ”alternative public sphere”
(Atkinson 2010: 18) uden for den etablerede offentlige arena, hvor undertrykte og marginaliserede
stemmer kan komme til orde.
Men hvis en sådan alternativ offentlig sfære skal eksistere og derigennem give bevægelsen indflydelse, vil
man kunne argumentere for, at den også vil kræve en høj grad af koordination, arbejdsdeling og sortering –
”alternativ gatekeeping”, om man vil – der giver offentligheden overskuelig og gennemskuelig adgang til
denne sfære, fremfor et fragmenteret og kaotisk alternativt medielandskab bestående af hundredvis af
selvstændige nyhedskilder, som alle mener at give offentligheden den information, som er den vigtigste.
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Democracy Now! kan siges at være et godt eksempel på et ”kompromis”, der så at sige fungerer som
gatekeeper i en alternativ offentlig sfære. Og rent organisatorisk varetager Free Press også en vigtig rolle i
denne sammenhæng, i og med at de søger at agere samlingspunkt og fælles reference, der forsyner
offentligheden med et overblik og en struktur i denne alternative sfære (se fx
freepress.net/resources/org_directory), således at den enkelte borger lettere kan navigere i dette
fragmenterede, alternative medielandskab.

”Free rider”problematikken
Som vi har set i kapitlet ”Identitet”, s. 62, står ”movement building” og skabelsen af en pan‐progressiv
”brobygger”‐identitet højt på MDBs dagsorden, idet bevægelsen har brug for støtte fra andre sociale
bevægelser for at nå deres politiske mål. Et centralt problem i den forbindelse er relateret til den såkaldte
free rider‐problematik, som vi kort præsenterede i teorikapitlet (s. 38ff.).
En succesfuld demokratisering af medierne, som MDB efterstræber, ville i princippet ”sænke
omkostningerne” og dermed ”facilitere” (Tilly 1978: 100f.) andre progressive sociale bevægelsers
muligheder for politisk indflydelse, netop fordi deres respektive kampe i den medialiserede tidsalder alle
udspiller sig i medierne og dermed er underlagt de kommercielle magtstrukturer og redaktionelle
prioriteringer, som pt. fungerer stærkt hæmmende for deres sager:
If media activist groups are successful in their efforts to open up mainstream media to a diversity
of voices and to create effective alternative media or literate readers for media of all kinds, the
political beneficiaries will be none other than other progressive movements. When successful,
media activism produces collective goods for the entire activist sector (Carroll & Hackett 2006:
91).

Paradoksalt nok er det imidlertid netop denne ”universelle progressive gevinst”, der tilsyneladende også
begrænser MDBs organisatoriske opbakning. Eftersom alle progressive grupper i sidste ende vil nyde glæde
af bevægelsens succes, uanset om den enkelte gruppe selv engagerer sig i og dedikerer sine ressourcer til
sagen eller ej (så længe andre gør det), så kan det på kort sigt virke rationelt for den enkelte organisation –
med en anden konkret problemstilling for øje – at prioritere andre, mere alsidige og pragmatiske
mediestrategier, der sigter mod at udnytte – snarere end udfordre – de eksisterende mediehierarkier.
Således er det fx helt normalt for fagforeninger, NGOer, etc. at bruge millioner af dollars på kampagner i de
etablerede, kommercielle medier – samtidig med at alternative medieprojekter nærmest kronisk er
underfinansierede og savner ressourcer (ibid.). Dette rationale synes fornuftigt nok for den enkelte
organisation på kort sigt, men på den lange bane er det formentlig bare vand på møllen for det system, der
jo overordnet set hæmmer deres sager, og som derved blot konsolideres yderligere, hvilket i sidste ende
udmønter sig i en negativ spiral for hele den aktivistiske sektor:
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There is, indeed, a paradoxical asymmetry to the relation between media activism and other
forms of activism, which has worked to the disadvantage of the Left. Media activism thrives, and
can only thrive, in conjunction with other democratic movements. As it thrives, it facilitates those
movements. But in pursuing their immediate objectives, other movements – whether oriented
around ecological or social justice issues – do not necessarily require media activism (Carroll &
Hackett 2006: 92).

Udfordringen for MDB er derfor også her at skabe en øget bevidsthed på tværs af hele den progressive
sektor omkring mediedemokratiseringsaspektets vigtighed – også i relation til organisationernes egne,
specifikke kampe. Man skal med andre ord oparbejde en ”gruppelogik”, der går på, at ”unless large
numbers join the group effort, nobody will benefit” (Schwartz & Paul 1992: 214, original kursivering).
I den forbindelse synes især Free Press’ arbejde særligt hensigtsmæssigt, idet de som selvudnævnt
paraplyorganisation netop forsøger at bygge bro både internt mellem bevægelsens egne aktører og
eksternt til de øvrige sociale bevægelser, for derigennem at skabe fælles fodslag og momentum omkring
medieproblematikken til gavn for hele den progressive sektor. Men som vi var inde på i forrige afsnit,
afhænger deres succes bl.a. af, om bevægelsens mange mere eller mindre autonome aktører vælger at
være med på denne galej og samarbejde om et fælles projekt. Ellers kommer det nemlig let til at virke som
at ”hælde vand i en si” for de andre bevægelser, eftersom støtte til den enkelte organisation ikke
nødvendigvis er ensbetydende med støtte til den samlede bevægelse som sådan. Kun hvis den etablerede
venstrefløj kan få et indtryk af en egentlig mediedemokratiseringsbevægelse med momentum og reel
chance for indflydelse, kan man tilsyneladende nå det ”tipping point” (Gladwell 2000), hvor projektet ses
som et gunstigt initiativ, som det er værd at smide penge og ressourcer efter.

MDB som progressiv metabevægelse
En anden problematik i den sammenhæng handler om, hvorvidt bevægelsen overhovedet bør frame deres
virke som en særligt venstreorienteret sag. Som vi pointerede i afsnittet ”Revolution eller reform?”, s. 93,
har Free Press’ afgående formand, Josh Silver, gjort det til en mærkesag, at MDB bør kunne favne alle
mediekritiske grupperinger uanset politisk observans – og altså ikke kun dem med et progressivt
udgangspunkt. Således har Free Press gennem tiden samarbejdet med konservative grupper som Gun
Owners of America og Parents Television Council (Stearns: 19). Spørgsmålet er, om denne ”neutrale”
positionering er hensigtsmæssig for bevægelsen, eller om det ville være mere fornuftigt at fastholde en
klar, progressiv identitet.
Her kan det være hensigtsmæssigt at skelne mellem bevægelsens interne identitetsopbygning på den ene
side og dens eksterne politiske positionering på den anden. Det er som nævnt essentielt, at bevægelsen
indadtil får opbygget en klar, kollektiv identitet, som kan samle og skabe fælles fodslag blandt bevægelsens
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aktører og bygge bro til andre sociale bevægelser med interesse i sagen, for dermed at sikre et større
generelt politisk momentum til brug i den bredere politiske kamp. I dette øjemed virker det
hensigtsmæssigt at holde fast i den venstreorienterede forankring, eftersom stort set samtlige af
bevægelsens aktører og sympatisører i praksis identificerer sig med denne position (Hart: 36). Dertil
kommer, at bevægelsen jo dybest set er venstreorienteret, i den forstand at den kæmper på vegne af
underbemidlede og marginaliserede grupper i samfundet, for øget statsintervention i forhold til markedet,
og generelt forsøger at bekæmpe det neoliberalistiske hegemoni, som de højreorienterede politikere og
den kommercielle sektor forfægter.
På den anden side har den mere politiske gren af bevægelsen, som især Free Press repræsenterer, også en
interesse i at fremstå ”stuerene” udadtil – både over for politikerne, som de forsøger at influere, og i den
bredere offentlighed, hvor de forsøger at skabe bred folkelig opbakning. Og her er der åbenlyst en interesse
i ikke at fremstå for ”røde” – ikke mindst den kommunistforskrækkede amerikanske kontekst taget i
betragtning, hvilket flere aktører også synes at være klar over (Henderson: 58; Schechter: 8; Hart: 24).
Man kan dog diskutere, om ikke denne strategi, hvor man dybest set agerer ulv i fåreklæder, i sidste ende
er at undergrave sit eget projekt, idet bevægelsens – og for den sags skyld hele den progressive venstrefløjs
– måske største udfordring jo netop er at bryde det diskursive hegemoni, der pt. tabuiserer dens
grundlæggende eksistens. Ud fra dette synspunkt synes det blot som vand på hegemoniets mølle sådan at
”rette ind” og acceptere de eksisterende tabuer. I stedet kunne det måske være hensigtsmæssigt at forsøge
at skabe en ny, ”postsocialistisk” (Fraser 1997: 3) – men fortsat pan‐progressiv – identitet, der offensivt
forsøger at tilkæmpe sig en legitim politisk position i samfundet. Og her kunne
mediedemokratiseringsproblematikken måske netop blive den nye fællesnævner, eftersom den politiske
(og bredere demokratiske) arena som bekendt er blevet medialiseret, hvilket i princippet gør den
progressive sag som sådan til en mediesag, og eftersom mediedemokratiseringsproblematikken desuden
rummer både identitetsmæssige, kulturelle aspekter og mere traditionelle, ”hårde” økonomiske
problemstillinger. Ifølge Fraser (ibid.) har netop adskillelsen af disse to niveauer (i lyset af velfærdsstatens
fremkomst, Berlinmurens fald og postmodernitetens komme) nemlig været medvirkende til at opløse og
delegitimere den progressive sag i den nuværende samfundsepoke (ibid.).

Forestillingen om ”systemet”
En anden, mere principiel udfordring for MDB handler om de enkelte aktørers opfattelse af den
modstander, de står overfor. Der er nemlig en gennemgående tendens i bevægelsen – specielt på den mest
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radikale, revolutionsorienterede84 fløj, dvs. især hos grupper som The Yes Men og The Indypendent – til at
betragte ”fjenden” som en slags sammenhængende ”system” med en selvstændig, immanent logik
(Bonanno: 12; 14; 16; 30; 71; Henderson: 24, 46, 50). Som Danny Schechter fx siger:
[T]his is a corporate system – and […] the media is the front face of the corporate system. The
media is part of the corporate system, the media markets the ideology, the products and the
worldview of the corporate system (Schechter: 34).

Idéen synes at være, at det ikke blot er detailspørgsmål og enkeltproblemer, der bør rettes i det nuværende
mediesystem, men hele den bagvedliggende struktur og logik – ”systemet” som sådan. Og det drejer sig
ikke bare om mediesystemet og den konkrete politiske indretning af dette, men om hele den postmoderne
kapitalistiske samfundsindretning, der tilsyneladende udmønter sig i en slags selvstændig, intelligent
organisme med egen logik og vilje.
Denne forestilling ligger i forlængelse af og trækker mere eller mindre direkte på de mest radikale
postmoderne teorier om samfundets medialiserede beskaffenhed og det kapitalistiske hegemonis
overvældende karakter, som vi diskuterede i forrige kapitel85. Ud fra dette perspektiv ses ”systemet” som
en altomfattende, selvstændig logik, der gennemsyrer samfundet, og som ved sin dominans af
mediesystemet, sin politiske kynisme og sin generelle top‐down‐manipulation af massekulturen, indirekte
hjernevasker masserne og indoktrinerer dem til at makke ret og følge den ensrettende forbrugeristiske
ideologi, som i sidste ende kun gavner de etablerede magthavere i samfundet. Mainstreammedierne ses
her som den mest direkte eksponent for ”systemets” logik, idet de generelt bekræfter og reproducerer
politiske stereotyper og kapitalistiske verdensbilleder og dermed dybest set fungerer som ”systemets”
propagandistiske håndlanger.
Netop fordi der ifølge denne diskurs er tale om et ”system” som sådan, giver det i princippet ikke mening at
forsøge at ændre enkeltdele og specifikke aspekter inden for systemet. Dette ville blot svare til at forsøge
at skovle vand ud af Titanic med en spand, mens skibet sank. I stedet må man gribe mere radikalt til værks.
The Indypendent – og for den sags skyld Indymedia‐bevægelsen generelt – forsøger således at skabe et
radikalt journalistisk alternativ, der i princippet forsøger at stille sig uden for ”systemet” og kritisere det86.
The Yes Men går endda skridtet videre, da selv denne ”stillen‐sig‐udenfor”‐strategi ifølge deres culture
jamming‐logik dybest set er futil, i og med at den ikke kan tilbyde noget egentligt alternativt ståsted i
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Jf. diskussionen ”Revolution eller reform?”, s. 93.
Det drejer sig særligt om Debords (2004) teori om ”skuespilsamfundet”, Baudrillards (1994) videreudvikling af denne teori til en
forestilling om postmoderniteten som et stort ”simulakrum” af løsrevne og selvrefererende tegn og symboler, og ikke mindst Hardt
& Negris (2003) idé om ”Imperiet” som et altomfattende kapitalistisk hegemoni med en selvstændig logik.
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Democracy Now! repræsenterer ligeledes en defensiv strategi, der på sin vis forsøger at stille sig ”uden for”, men de synes trods
alt mere virkelighedsnære og nuancerede i deres nyhedsbehandling end The Indypendent.
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kølvandet på de store alternative ideologiers påståede død (jf. s. 126). I stedet forsøger de offensivt – og
nærmest på terroristisk vis – at undergrave og sprænge ”systemet” indefra ved at skabe ”forstyrrelser i
spejlbilledet”, der har til hensigt at vække folk fra deres hypnotiske fortryllelse, indlullet i systemets
syntetiske trummerum.
The Yes Men og The Indypendent er de tydeligste og mest radikale eksponenter for denne
systemforestilling blandt vores cases, men idéen stikker tilsyneladende dybt ind i bevægelsen, hvor den
blandt andet kommer til udtryk i den udbredte konspirationsretorik, som vi diskuterede tidligere (s. 135).
”System”‐diskursen er også tilbagevendende både hos FAIR og i Democracy Now!s udsendelser, hvor det
dog oftest er gæster og interviewpersoner, der gør sig til talsmænd for den.
”System”‐tankegangen er imidlertid ikke helt problemfri – måske tværtimod! Ifølge Heath & Potter (2006)
er hele forestillingen om ”systemet” dybt problematisk – for ikke at sige direkte undergravende for den
progressive sag generelt, og dermed også for mediedemokratiseringssagen specifikt. Der findes, ifølge dem,
nemlig slet ikke noget ”system”; de abstrakte processer og dynamikker, der kunne ligne et sådant, er i
virkeligheden ikke andet end et kaotisk netværk af komplekse og i vidt omfang tilfældige sammenhænge
uden nogen overordnet eller immanent logik:
Kulturen kan ikke forvrænges, fordi der ikke eksisterer noget, man kunne kalde for ”kulturen”
eller ”systemet”. Der findes ikke andet end et sammenkog af sociale institutioner, hvoraf de
fleste er blevet til ved tilfældigheder, som distribuerer fordele og ulemper ved det sociale
samarbejde på måder, som til tider forekommer os at være retfærdige, men som for det meste
er indlysende uretfærdige (Heath & Potter 2006: 16).

”Imperiet” er med andre ord en illusion: Der findes ingen homogen kraft, der determinerer systemet
oppefra og ned – der er ingen bagvedliggende essens, ingen lyssky sammensværgelse! Tværtimod er det
påståede ”system” faktisk et resultat af de mange konkrete beslutninger og praksisser, som hoben af
enkeltpersoner udøver i deres liv, ifølge Heath & Potter (ibid.: 112). Abstrakte fænomener som
forbrugerkulturen, den politiske polarisering og ”overfladisk” populærkultur skabes med andre ord bottom‐
up – og ikke top‐down, som ”system”‐tilhængerne ellers hævder.
I lyset af dette er den radikale politiske modkultur – og især culture jamming‐tilgangen, som Heath & Potter
har set sig særligt sure på – i bedste fald ligegyldig (men spild af kræfter) og i værste fald decideret skadelig
for den progressive sag87. Frem for at ”jamme” kulturen, som The Yes Men forsøger, eller for den sags skyld
at vende ryggen til og forsøge at undsige den, som Indymedia‐bevægelsen på sin vis gør, bør man, ifølge
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Modkulturens bestræbelse på at skille sig ud og være anderledes repræsenterer dybest set netop den entreprenante,
kulturudviklende adfærd, som i bund og grund er selve kapitalismens drivkraft, ifølge Heath & Potter (2006: 108).
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Heath & Potter, i stedet anlægge en mere pragmatisk strategi, hvor man faktisk engagerer sig i og forholder
sig direkte til de konkrete processer i samfundet, som man ønsker at påvirke:
Når det drejer sig om social retfærdighed, så er de store fremskridt, som vi har opnået i
samfundet i løbet af det sidste halve århundrede, alle sammen kommet på baggrund af passende
reformer inden for systemet. Borgerrettighedsbevægelsen og kvindebevægelsen har begge
opnået håndgribelige forbedringer for ugunstigt stillede grupper, mens det sociale sikkerhedsnet,
som velfærdsstaten har betydet, i høj grad har forbedret betingelserne for alle borgere. Men
disse forbedringer har man ikke opnået ved at ’løsrive’ folk fra det forestillingernes net, der styrer
deres liv. De er opnået gennem en arbejdskrævende proces ved navn politisk handling – ved at
folk har fremsat deres synspunkter, har undersøgt ting, at de er gået sammen og har lovgivet
omkring forandring. Den slags kunne vi godt tænke os at se mere af (Heath & Potter 2006: 17).

Hvis dette er rigtigt, betyder Heath & Potters kritik, appliceret på MDB, at bevægelsen bør droppe den
radikale, revolutionsorienterede tankegang og i stedet forfølge de mere konkrete politiske tiltag, som især
Free Press som bekendt arbejder for. Man må forsøge at overbevise sine modstandere om sit standpunkt,
og man må pragmatisk forholde sig til de praktiske omstændigheder og den realpolitiske kontekst, som
man er en del af, og som man ønsker at påvirke. Man skal med andre ord have mere movement building,
lobbyisme og oplysningsarbejde – og mindre culture jamming, anarkisme og revolutionsromantik.
Når dette er sagt, kan man imidlertid også problematisere Heath & Potters kritik på flere punkter. For det
første synes deres afstandtagen fra ”system”‐tankens top‐down‐determinisme, hvor ”systemet” tænkes at
indpode forbrugerisme og pacifisme mere eller mindre direkte i befolkningens bevidsthed, nærmest at
havne i den modsatte grøft, hvor kultur og sociale strukturer antages at vokse frem ganske frit og
uafhængigt af påvirkning af nogen art (bottom‐up). Dette synes problematisk, eftersom mennesker jo
konstant indgår i sociale sammenhænge, hvor normer, diskurser og sociale relationer grundlæggende
præger måden, man tilegner sig verden på og tillægger den betydning – hvilket jo egentlig er en
grunderkendelse inden for både psykologi og kultur‐ og identitetsteori. Dermed har de sociale
omstændigheder altså indflydelse på menneskers beslutninger, tilbøjeligheder og præferencer – og dermed
også de kulturer og sociale tendenser, der vokser frem i et større perspektiv. Dette anfægter den
forestilling, som Heath & Potter tilsyneladende abonnerer på, om det uafhængige ”kartesiske subjekt”, der
rationelt og frit betragter og fortolker verden og skaber mening fuldstændig autonomt, bottom‐up.
Kulturen er i et eller andet omfang også underlagt påvirkning ”oppefra”!
For det andet kan man diskutere, om ikke Heath & Potter i virkeligheden opstiller en stråmand og dybest
set tager ”system”‐retorikken lidt for bogstaveligt hos de grupper, de kritiserer. I MDBs tilfælde synes
”system”‐proklamationen i hvert fald ikke nødvendigvis at implicere en decideret sammensværgelse
(selvom en sådan diskurs som sagt forekommer) og en ”alt‐eller‐intet”‐indstilling hos aktørerne, der
fuldstændig afviser den mere pragmatiske politiske kamp. Både The Yes Men og The Indypendent støtter fx
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eksplicit reformkampen, Free Press’ arbejde og de andre pragmatiske tiltag i bevægelsen, og den
voldsomme ”sort‐hvid”‐retorik kunne man i princippet også bare tolke som metaforiske og allegoriske
spidsformuleringer, der blot har til hensigt at udpensle visse sammenhænge.
Selvom der ikke findes noget homogent, intelligent ”system” eller et decideret bogstaveligt ”Imperium”, så
er der immervæk visse strukturer og logikker i samfundet, der systematisk påvirker kulturen og den måde,
mennesker forstår verden på – også selvom kausaliteten i sidste ende er mere kompleks end
indoktrineringstanken lægger op til. Og lige præcis i det amerikanske mediesystem, som MDB beskæftiger
sig med, synes disse logikker at være særligt udtalte og ensidige under den nuværende strukturelle
indretning. Om man kalder disse processer for ”systemet” eller ej, eller om man metaforisk tillægger dem
antropomorfe træk, ændrer ikke derved. Imidlertid risikerer man ved at forkaste dette overordnede,
abstrakte niveau af systemkritik – hvilket Heath & Potters kritik jo dybest set argumenterer for – helt at
tabe den generelle, ideologiske kamp på gulvet og i stedet se sig blind på pragmatiske, kortsigtede
detailproblemstillinger. Derfor giver det mening at have en alsidig, mangefacetteret strategisk tilgang på
tværs af bevægelsen, der både tager højde for konkrete pragmatiske forhold og laver det lange, seje
politiske træk, og samtidig er i stand til at italesætte og udfordre ”systemet” på dets grundlæggende
præmisser – også selvom disse ikke lige umiddelbart har udsigt til at blive omstyrtet.

Taktik vs. strategi
En anden gennemgående problematik, der ligger i forlængelse heraf, handler om forholdet mellem taktiske
og strategiske prioriteringer i bevægelsen. Som vi var inde på i vores diskussion af tactical media‐tilgangen
(s. 126), er det en udbredt opfattelse, at den overordnede, koordinerede, strategiske modstand mod
”systemet” ikke længere giver mening i lyset af kapitalismens hegemoni, de ideologiske alternativers død
og den tilsyneladende ”end of history”. Man må derfor glemme revolutionen og i stedet fokusere på mere
uorganiseret, lokal modstand (”resistance”) som den eneste måde at opponere mod den eksisterende
orden på (Critical Art Ensemble 1996: 24). Denne opfattelse ligger i forlængelse af Hardt & Negris (2003)
forestilling om mængden (”the multitude”) som Imperiets eneste potentielle udfordrer. Tanken er her, at
de ”imperialistiske” principper og strukturer er så dominerende i dag, at modstanden er nødt til at komme
ikke bare indefra – men også nedefra, i den forstand at den må vokse ud af den komplekse hob af
enkeltpersoners vilje til at ”være‐imod” og bekæmpe Imperiet med udgangspunkt i deres egen verden og
hverdag (ibid.: 207ff.). Man kan med andre ord ikke anlægge nogen overordnet, samlet modstandsstrategi
(sådan som socialismen fx gjorde det) – man er nødt til at handle taktisk og lokalt.
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I dette lys giver det umiddelbare kaos og hele den decentraliserede, sporadiske modstand, som
bevægelsens brede felt konstitueres af, i princippet god mening. De mange uafhængige og mere eller
mindre spontane modstandspraksisser kan således ses som selve inkarnationen af den nye taktiske
modstandsform, hvor ”systemet” anfægtes nedefra og autonomt i konkrete, sporadiske sammenhænge.
Indymedia‐netværket er her et skoleeksempel med deres decentraliserede, anarkistiske struktur, der netop
opstod med udgangspunkt i en taktisk aktivismelogik (Bruns 2005: 84f.), og The Yes Mens guerilla‐agtige
hit‐and‐run‐angreb er selvfølgelig toppunktet og nærmest indbegrebet af denne tilgang.
Man kan imidlertid diskutere, om ikke denne ”taktiske drejning” er gået for vidt, idet det enorme fokus på
kortsigtet, uorganiseret, taktisk modstand let kommer til at overskygge den bredere, langsigtede politiske
kamp, som bevægelsen jo dybest set er interesseret i. Som Leah Lievrouw (2011: 17) skriver:
[S]uch an approach – essentially all tactic and no strategy – is too easily co‐opted by mainstream
political and economic interests […] diffuse ’resistance’ is no substitute for more fundamental,
revolutionary change.

Som vi også var inde på tidligere, virker det fx stærkt hæmmende for bevægelsens indflydelsespotentiale,
at der ikke er mere koordination og samarbejde på tværs af bevægelsens mange uafhængige initiativer – et
problem som særligt Free Press’ ”movement building”‐arbejde som bekendt forsøger at gøre noget ved. I
sidste ende kan de mange enkeltstående taktiske angreb desuden synes ligegyldige, hvis ikke de følges op
af en mere langsigtet strategi, der udnytter det momentum, som det enkelte projekt måtte skabe.
I det hele taget kunne det synes at gavne bevægelsen at genindføre idealet om en samlet strategisk
modstand og troen på opbygningen af et samlet politisk projekt – uanset hvor umulig en sådan bestræbelse
måtte forekomme ifølge nogle abstrakte, postmodernistiske teorier. Det kunne nemlig godt se ud som om,
at den fikse idé om strategiens død bliver taget lidt for bogstaveligt visse steder i bevægelsen – hvilket
endnu en gang hænger sammen med den udbredte, meget dikotomiske forestilling om en paradigmatisk
overgang til en ny postmoderne samfundstilstand, som vi tidligere har problematiseret. Ved at acceptere
dette verdensbillede, har man indirekte afskåret sig selv fra at have anden indflydelse end at lave
overfladiske ”ridser i lakken” på det ”system”, man ønsker at ændre, hvilket i sidste ende kun begrænser
bevægelsens indflydelsespotentiale:
[T]actical media ceded too much to the neo‐liberal triumphalists. In the absence of a visible anti‐
systemic movement, tactical media practitioners tended to accept that radical systemic change
was no longer a real or desirable possibility (Ray 2006: 32).

Det synes altså essentielt, at bevægelsen overordnet set formår at kanalisere det potentielle momentum,
der opstår af de mange decentraliserede, taktiske aktiviteter, videre i en bredere strategisk indsats, der
samler de mange initiativer til en sammenhængende politisk bevægelse med reel mulighed for at udfordre
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det etablerede system. Dermed ikke sagt, at man bør forkaste de taktiske aktiviteter, som fortsat har en
berettigelse – om ikke andet, så som udløsning for de frustrationer, som mange mennesker har over
tingenes tilstand. Igen: Man bør blot afvise de dikotomiske ”enten‐eller”‐opstillinger, der reducerer den
aktivistiske kamp til kun at foregå i en enkelt dimension, og i stedet åbne op for en mere holistisk tilgang,
der bygger bro mellem de forskellige aktiviteter og accepterer både taktiske og strategiske bestræbelser.
Denne idé om strategisk mangfoldighed fører os videre til vores sidste, opsamlende diskussion af MDBs
generelle strategiske virke.

Defensive og offensive strategier i krydsfeltet mellem forskellige
offentlige sfærer
I afsnittet ”Strategi og praksis”, s. 96, diskuterede vi den brede palet af strategier, som MDB‐aktørerne
anvender, ud fra om de var ”defensivt” orienterede mod at opbygge en kommunikativ infrastruktur i
bevægelsens egen livsverden, eller om de ”offensivt” forsøgte at påvirke det etablerede system i den
bredere politisk‐økonomiske kontekst. Med udgangspunkt i denne opdeling vil vi nu diskutere, hvordan de
forskellige strategier supplerer hinanden og udfylder forskellige funktioner i relation til bevægelsens
overordnede mål om at demokratisere det amerikanske mediesystem.
I den forbindelse er det interessant at inddrage Habermas’ (1989) klassiske teori om den offentlige sfære.
Uden at gå i dybden med teorien her, kan man opsummere hans kongstanke til, at der må findes en
neutral, offentlig arena i samfundet, hvor borgere kan mødes og diskutere politik og samfundsforhold
uafhængigt af både statsapparatet og markedet, hvis et samfund i praksis skal kunne siges at være
demokratisk88. I praksis bør medierne udfylde denne funktion i moderne, komplekse samfund, som vi også
diskuterede i teorikapitlet, s. 43.
I det nuværende amerikanske mediesystem forvaltes denne demokratiske funktion langt fra optimalt af de
kommercielle aktører, der pt. dominerer systemet, hvilket vi løbende har diskuteret i specialet. En række
stemmer og perspektiver udelukkes systematisk fra debatten, som i øvrigt langt fra lever op til det
deliberative ideal om alsidighed og saglighed, og mediearenaen kan næppe siges at være neutral, i og med
at mainstreammedierne alle drives på markedsbetingelser og ud fra kommercielle indholds‐ og
nyhedskriterier. I det lys synes særligt bevægelsens offensive strategier, der som bekendt er møntet på at
ændre de grundlæggende kommercielle vilkår for medierne, hensigtsmæssige, idet de dybest set sigter
mod at gøre den brede offentlige sfære mere demokratisk. Til gengæld virker de defensive strategier
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I praksis analyserer Habermas (1989) den historiske fremkomst af sådanne offentlige sfærer i hhv. Tyskland, Frankrig og England
– og siden deres ”refeudalisering” og forfald, især med de kommercielle massemediers indtog.
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umiddelbart mere problematiske, da de i en vis forstand nærmest undergraver den samlede offentlige
sfære, som vi var inde på i afsnittet om ”information overload”, s. 137.
Man kan imidlertid også problematisere Habermas’ præmis om, at der kun skulle findes én enkelt, samlet
offentlig sfære i samfundet. Ifølge Nancy Fraser (1997) er denne forestilling dybest set resultatet af et
ensidigt fokus på de etablerede, ”legitime” offentlige arenaer, der historisk set har domineret den politiske
udvikling – dvs. typisk den hvide patriarkalske overklasses officielle institutioner. I stedet hævder hun, at
offentligheden i praksis konstitueres af mange forskellige, parallelle offentlige sfærer, og at især
undertrykte og marginaliserede sociale grupper har tendens til at skabe deres egne såkaldte ”subaltern
counterpublics”, hvormed menes:
parallel discursive arenas where members of subordinated social groups invent and circulate
counter‐discourses, which in turn permit them to formulate oppositional interpretations of their
identities, interests, and needs (ibid.: 81).

Denne opsplitning er ikke bare et analytisk, historisk faktum, men også et normativt ideal for Fraser (ibid.).
Habermas’ homogene offentlige sfære udmønter sig nemlig let i en hegemonisk, ekskluderende arena, hvor
der kun kan debatteres inden for nogle bestemte diskursive rammer, der typisk implicit dikteres af
samfundets etablerede magtelite:
[I]nsofar as these counterpublics emerge in response to exclusions within dominant publics, they
help expand discursive space. In principle, assumptions that were previously exempt from
contestation will now have to be publicly argued out. In general, the proliferation of subaltern
counterpublics means a widening of discursive contestation, and that is a good thing in stratified
societies (ibid.: 82).

Ud fra dette perspektiv stilles MDBs defensive strategier i et noget anderledes lys. Her fungerer de
alternative offentlige sfærer, som de alternative medier udgør, snarere som et legitimt bidrag til den
demokratiske deliberation, der bare foregår parallelt med den mere generelle politiske debat i samfundet.
Det er med andre ord en måde at skabe demokratisk deliberation ”fra bunden”, hvor samfundets
”udstødte” alligevel kan have en form for demokratisk arena, hvor de kan offentliggøre og udvikle deres
politiske idéer – hvilket er et godt demokratisk bidrag.
Ideelt set må der dog også forekomme en eller anden form for udveksling mellem de forskellige offentlige
sfærer, men det er jo netop her, bevægelsens offensive aktiviteter spiller en rolle i også at gøre de bredere
offentlige sfærer mere tilgængelige for marginaliserede stemmer. Jf. Raymond Williams’ skelnen mellem
alternative og oppositionelle praksisser, som vi diskuterede i feltafgrænsningen, s. 9, handler det derfor for
bevægelsen om at skabe en alternativ offentlig sfære, der ikke udelukkende dvæler i sig selv, men som
aktivt udnytter samspillet mellem de defensive og offensive aktiviteter til også at udbrede de
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marginaliserede stemmer og de generelle demokratiske principper til den bredere offentlighed i
almindelighed. Alternativt – hvis bevægelsen alene ”’[gets] stuck’ in the first stage – the building of
counter‐publics” (Carroll & Hackett 2006: 98) – risikeres den generelle deliberative proces i samfundet at
reduceres til selvtilstrækkelige, parallelle offentlige sfærer, der aldrig mødes, hvilket paradoksalt nok ville
undergrave bevægelsens eget ideal om deliberativt demokrati, hvor holdninger rent faktisk mødes og
brydes. De offensive strategier er derfor fortsat essentielle – selv i lyset af Frasers teori.
Frasers teori om alternative offentlige sfærer kaster desuden nyt lys over MDB‐aktørernes forskellige
aktiviteter i relation til bevægelsens praktiske muligheder for at opnå indflydelse. Her skaber de defensive
strategier – både etableringen af alternative medier, men fx også afholdelsen af NCMR – grobund for, at
bevægelsen kan samles og udvikle sine politiske idéer uafhængigt af de diskursive, hegemoniske
begrænsninger, der præger den dominerende offentlige arena: mainstreammedierne. Og på den anden
side opbygger dette ideelt set også et politisk momentum, der kan bruges proaktivt i forhold til at påvirke
de bredere samfundsvilkår, hvilket som bekendt er de offensive strategiers funktion:
[S]ubaltern counterpublics have a dual character. On the one hand, they function as spaces of
withdrawal and regroupment; on the other hand, they also function as bases and training
grounds for agitational activities directed toward wider publics. It is precisely in the dialectic
between these two functions that their emancipatory potential resides (Fraser 1997: 82).

Der er altså et strategisk samspil mellem de defensive og de offensive aktiviteter i bevægelsen, der både
fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at øge bevægelsens pragmatiske muligheder for at fremme dens
generelle politiske sag(er), og samtidig yder et overordnet demokratisk bidrag til at gøre den amerikanske
offentlige arena – dvs. de mange dominerende såvel som alternative offentlige sfærer – mere
demokratiske.
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Konklusion
I dette speciale har vi forsøgt at konceptualisere den aktuelle strømning af demokratiorienterede
medieaktivister i USA som en samlet social bevægelse: mediedemokratiseringsbevægelsen (MDB), som vi
har valgt at kalde den.

MDB som social bevægelse
Mediedemokratiseringsbevægelsen repræsenterer på mange måder en ny type af politisk aktivisme i det
21. århundrede, og den adskiller sig fra andre og tidligere sociale bevægelser på flere punkter.
For det første beskæftiger bevægelsen sig ikke direkte med konkrete politiske sager ”ude i samfundet”. I
stedet er den i sin idealform fokuseret på den måde, demokratiet i praksis udspiller sig, og den rolle
medierne og mediesystemet spiller i denne sammenhæng. MDB hævder, at mainstreammedierne langt fra
forvalter deres demokratiske rolle tilfredsstillende, og at en af de primære årsager til dette er de
fundamentale politiske præmisser, som det amerikanske mediesystem bygger på. Systemets
hyperkommercielle indretning, som kun er blevet yderligere forstærket i kølvandet på den neoliberalistiske
strømning, der har præget amerikansk politisk siden starten af 1980erne, har ifølge bevægelsen skabt en
situation, hvor medierne i praksis fungerer som pengemaskiner og propagandaapparater for konservative
og kommercielle interesser – og ikke som en demokratisk offentlig arena eller den ”fjerde statsmagt”, som
de ideelt set burde udgøre i et demokrati.
Heroverfor anlægger bevægelsen, for det andet, en bred palet af mere eller mindre alternative aktivistiske
strategier og praksisser, hvormed de forsøger at ændre den nuværende, kritisable situation. På den ene
side praktiseres der en lang række af, hvad vi har betegnet som ”defensive” aktiviteter, der sigter mod at
skabe eller fastholde en demokratisk infrastruktur i samfundet ”fra bunden”, dvs. uden om det etablerede
mediesystem. Det drejer sig især om etableringen af alternative, uafhængige medier og forsøg på at skabe
mere kritiske og mediereflekterede samfundsborgere, bl.a. gennem media literacy‐indsatser,
medieovervågning og ‐oplysning og mere alternative ”oplysnings‐stikpiller” såsom culture jamming. På den
anden side dyrkes der også en række ”offensive” strategier, der i stedet er møntet på at påvirke det
etablerede mediesystem og åbne det op for en mere demokratisk mediepraksis generelt. Dette indbefatter
først og fremmest bestræbelser på at reformere mediesystemet som sådan, som bevægelsen bl.a.
efterstræber gennem brede offentlige kampagner, underskriftindsamlinger, et omfattende oplysnings‐ og
analysearbejde og ikke mindst lobbyarbejde over for politikerne i Washington. Derudover arbejder
bevægelsen også ”offensivt” ved at forsøge at influere direkte på indholdet og arbejdsprocesserne i
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mainstreammedierne, bl.a. gennem medieovervågning, som fx FAIR praktiserer, og alternativ indgriben i
medieindholdet, sådan som fx The Yes Men gør det.
På sin vis kan MDB ses som en art overbygning af en lang række eksisterende sociale bevægelser, idet
kampen for mediedemokratisering samtidig tænkes at gavne en bred vifte af progressive sager, heriblandt
race‐ og kønsmæssig ligestilling, klimabeskyttelse, social retfærdighed, anti‐krig og kampen for
arbejderrettigheder, i og med at også disse kampe i vidt omfang udspilles i medierne – dvs. på de
kommercielle aktørers præmisser. Derfor udgøres en stor del af bevægelsens aktører i praksis af folk, der
også er engagerede i andre progressive sager.
Vi har forsøgt at indkredse bevægelsens selv‐ og verdensopfattelse – dens ”kulturelle identitet”, om man vil
– med udgangspunkt i fire analytiske parametre: identitet, fjendebillede, mål og strategi og praksis. På
baggrund af denne analyse har vi fundet frem til, at bevægelsen i vidt omfang er negativt defineret – dvs.
den identificerer primært sig selv i opposition til nogle bestemte forhold i samfundet, snarere end som en
samlet stemme for et entydigt politisk projekt. Dette hænger øjensynligt sammen med den realpolitiske
kontekst, som bevægelsen befinder sig i, hvor de demokratiske utilstrækkeligheder virker meget
påtrængende for bevægelsens aktører, men hvor det politiske debatklima ikke ligefrem er
imødekommende over for ”alternative” (læs: venstreorienterede) politiske synspunkter.

Bevægelsens politiske projekt
Bevægelsens grundlæggende politiske projekt handler om at demokratisere det amerikanske mediesystem.
Hermed menes at skabe et system, hvor medierne dels agerer ”den fjerde statsmagt”, dvs. holder
samfundets magthavere ansvarlige og informerer borgerne om vigtige hændelser i samfundet, så de kan
indgå i den politiske offentlighed på et oplyst grundlag, og dels udgør en deliberativ arena, hvor forskellige
stemmer og synspunkter kan komme til orde, meninger kan mødes og brydes, og befolkningen rent faktisk
bliver hørt og har medindflydelse på den politiske udvikling. I vejen for denne udvikling står pt. det
etablerede system, dvs. først og fremmest de store, kommercielle mediekonglomerater (”big media”), som
har en åbenlys interesse i status quo. Dertil kommer det politiske system, som jo har banet vejen for og
sidenhen legitimeret den nuværende situation, og særligt den neoliberalistiske ideologi, som ifølge
bevægelsen er den helt store årsag til den nuværende demokratiske krise. I bevægelsens selvopfattelse
indtager man således rollen som en slags mediedemokratisk fødselshjælper, der ved hjælp af både
”offensiv” mediekritik og reformarbejde og ”defensiv” mediedemokratisering ”from‐the‐bottom‐up”
forsøger at overkomme den nuværende demokratiske krise – til gavn for demokratiet og dermed det
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amerikanske folk som sådan. Alt i alt kan man sammenfatte bevægelsens politiske projekt i følgende
aktantmodel (Greimas 1974):

Samfundet



GIVER

MDB
HJÆLPER

Demokrati

Folket



OBJEKT



MODTAGER

Medierne

"Systemet"

"Big media"
Neoliberalisme

SUBJEKT

MODSTANDER

Figur 2: MDBs grundlæggende politiske projekt

Årsager til bevægelsens fremkomst
Flere forhold har haft indflydelse på, at mediedemokratiseringsbevægelsen netop er opstået i det
amerikanske samfund på dette historiske tidspunkt. I løbet af de seneste årtier har verden – og det
amerikanske samfund i særdeleshed – oplevet en række gennemgribende makrosociale forandringer –
politisk, teknologisk, kulturelt og strukturelt. På den ene side har dette skabt en række nye sociale og
politiske problemstillinger, der har dannet grobund for nye typer af politisk mobilisering, og på den anden
side har det også påvirket vilkårene, hvorunder aktivister opererer, og dermed også de praksisformer og
strategiske logikker de har kunnet tage i anvendelse. Begge disse forhold synes at have påvirket MDBs
fremkomst.
Først og fremmest er bevægelsen meget direkte opstået som reaktion mod den udvikling, det amerikanske
mediesystem har gennemgået især siden starten af 1980erne, hvor neoliberalismen gjorde sit indtog i
amerikansk politik. Denne udvikling har været præget af en voldsom ejerskabskonsolidering, der i praksis
har ført til mindre mediediversitet, mere ideologisk ensretning og en generel indsnævring og trivialisering
af den offentlige sfære.
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Samtidig har medialiseringen bevirket, at medierne nu spiller en endnu større rolle i samfundet end
tidligere, hvorfor spørgsmålet om, hvem der sidder på mediemagten, er kommet i centrum for mange
politiske og sociale konflikter – og, som MDBs eksistens understreger, altså også er blevet genstand for en
samlet demokratisk kamp i sin egen ret.
For det tredje har den neoliberalistiske ideologi opnået en nærmest uanfægtelig, hegemonisk status i lyset
af den kolde krigs afslutning og de alternative ideologiers død – ikke mindst kombineret med den
tilsvarende opblomstring af kommerciel mediemagt og ‐dominans i samme periode, der ligeledes har
marginaliseret samfundskritiske røster. Dette har skabt en identitetskrise for den politiske venstrefløj og en
politisk impotens for mange af dens traditionelle aktivismeformer. Flere af de alternative mediepraksisser,
som vi finder blandt aktørerne i MDB, heriblandt culture jamming, tactical media og de mest anarkistiske
alternative medier, kan ses som reaktioner på denne udvikling.
Man kommer heller ikke uden om internettets rolle i forståelsen af MDBs opståen. På den ene side har
internettets fremkomst grundlæggende faciliteret størstedelen af bevægelsens aktiviteter, idet det hermed
er blevet muligt at bypass’e traditionelle gatekeepere og skabe alternative mediekanaler nærmest uden
distributionsomkostninger, organisere kommunikation og netværksopbygning i bevægelsen, sprede dens
budskaber på nye, innovative måder og i det hele taget udfordre den mediedominans, som de store
mediekonglomerater ellers besidder. På den anden side har internettet imidlertid også skabt en række nye
mediedemokratiske problemstillinger, som har dannet grundlag for ny politisk mobilisering, heriblandt
kampen for ”net neutrality” og bestræbelserne på at overkomme ”the digital divide”. Desværre har
internettet heller ikke vist sig at være helt den demokratiske frelser, som man havde håbet på, idet de
traditionelle medier fortsat spiller en helt central rolle i samfundet, og de kommercielle gatekeepere
desuden har sat sig på store dele af internettrafikken (som de endda forsøger at cementere ved hjælp af
lovmæssige foranstaltninger) – hvorfor den generelle kamp for mediedemokratisering fortsat er yderst
aktuel.
Et sidste forhold, som bevægelsens fremkomst og virke må ses i lyset af, er den angivelige overgang til en
postindustriel samfundsmodus med en ny type af aktivistisk logik, hvor den politiske kamp er opsplittet til
et postmoderne virvar af fragmenterede enkeltsager, som primært centrerer sig omkring ”bløde”
postmaterialistiske problemstillinger – hvilket er en central præmis inden for teorien om de såkaldte new
social movements. Selv om MDB til dels lever op til visse af disse karakteristika, idet bevægelsen er
forholdsvis uorganiseret og bl.a. udkæmper en symbolsk kamp på den diskursive mediearena, har vi
konstateret, at denne forklaringsmodel ikke er tilstrækkelig til at indfange hele MDBs kompleksitet,
eftersom en stor del af bevægelsens arbejde netop er centreret om ”hårde” politiske og økonomiske
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problemstillinger, nemlig mediesystemets strukturelle indretning, og eftersom bevægelsen jo netop
forsøger at samle de mange fragmenterede politiske enkeltsager i en ny pan‐progressiv metabevægelse. Vi
har forsøgt spidsformulere dette ved at betegne bevægelsen som en ”even newer social movement”.
Alt i alt kan bevægelsen altså ses som en slags aktivistisk tilpasning til nogle af de forandrede
samfundsmæssige vilkår, der præger det amerikanske samfund i den nuværende samfundsepoke.
Udviklingen og konsolideringen af mediemagt hos de kommercielle aktører og det neoliberalistiske
hegemonis suverænitet i lyset af ”the end of history” modsvares således af en ny aktivistisk opblomstring,
der netop udfordrer selvsamme udvikling. Enhver dominans avler sin egen modstand, som Castells (2010:
72) pointerer, og måske er MDBs fremkomst netop tegn på, at vi nærmer vi os, hvad man kunne kalde ”the
end of the end of history” (Ray 2006).

Udfordringer og problemstillinger
Bevægelsen står imidlertid også over for en række udfordringer og problemstillinger af forskellig art, som
potentielt begrænser dens muligheder for at demokratisere mediesystemet. Det drejer sig bl.a. om dens
ofte meget sort‐hvide og lettere konspirationsteoretiske retorik, der primært ”taler til de frelste”, og som
derfor kan være forholdsvis let at inddæmme for bevægelsens modstandere. Dette er især problematisk for
de organisationer, der forsøger at etablere sig som lødige talsmænd for bevægelsen, dvs. i særdeleshed
Free Press. Også organisatorisk er bevægelsen udfordret, bl.a. i forhold til at skabe samarbejde og fælles
fodslag blandt dens mange tilhængere, hvoraf mange – omend i vekslende grad – hylder et anarkistisk ideal
om decentralisering og autonomi, hvilket generelt synes at hæmme bevægelsens sammenhængskraft. I det
hele taget er det uklart, og der er ikke fuld enighed om, hvorvidt bevægelsen bør have et decideret
venstreorienteret udgangspunkt, eller om den snarere skal forsøge at holde sig mere neutral og alene
fokusere på ”strukturelle” forhold i mediesystemet. Dette er en vanskelig balancegang, eftersom
bevægelsen på den ene side forsøger at tale den universelle demokratiske sag og derfor i princippet bør
være upartisk, men at den på den anden side i praksis stort set udelukkende består af venstreorienterede
personer og grupperinger, som føler sig som del af en bredere progressiv kamp. Også den udbredte
”system”‐forestilling kan være et problem for bevægelsen, i og med at den bygger på nogle problematiske
antagelser om politiske årsagssammenhænge og samtidig risikerer at flytte fokus fra de forhold, der
egentlig betyder noget for dens sag. På den anden side har vi dog argumenteret for, at ”system”‐
perspektivet trods alt bidrager med et politisk abstraktionsniveau, der på trods af forsimpling gør det muligt
at fokusere på generelle og abstrakte problemstillinger i samfundet, hvilket bevægelsen også har brug for i
forhold til at dyrke sine visioner og idealer.
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Demokratisering af det amerikanske mediesystem
Det har ikke været specialets formål at foretage en generel vurdering det amerikanske mediesystems
demokratiske status som sådan. Ikke desto mindre har vi undervejs i specialet diskuteret en række
problemstillinger og perspektiver, der med al tydelighed har belyst, at der – om ikke andet – er en række
meget kritisable forhold i systemet, som i et eller andet omfang udgør, hvad vi har kaldt en demokratisk
krise.
MDB repræsenterer grundlæggende en bestræbelse på at overkomme denne krise og (gen)indføre en
række principper, der er essentielle for et demokratisk samfund – i hvert fald betragtet ud fra et ideal om
deliberativt demokrati. Det drejer sig om noget så basalt som eksistensen af en uafhængig offentlig sfære,
hvor politiske beslutninger kan diskuteres, folket komme til orde og meninger mødes og brydes, samt et
journalistisk apparat (”den fjerde statsmagt”), der kan holde magthavere ansvarlige og sikre et oplyst
borgerskab. I den nuværende situation lever de amerikanske mainstreammedier dårligt op til dette ideal,
og derfor er MDB i sit grundformål et kærkomment demokratisk bidrag til samfundsudviklingen.
De enkelte cases, som vi har arbejdet med i specialet, griber dog udfordringen forskelligt an, og det er
tilsyneladende ikke alle bestræbelser, der er lige plausible.
Vi betragter Democracy Now! som et skoleeksempel på et alternativt nyhedsmedie, der tager sin opgave
seriøst, udgør et oprigtigt demokratisk bidrag og tilmed har succes med at gøre det. I lyset af faren for
information overload udgør de endvidere, hvad vi har kaldt en ”alternativ gatekeeper”, idet de aktivt
prioriterer og vinkler indhold, så det har demokratisk relevans for borgeren, og i øvrigt faciliterer oprigtige,
saglige debatter, bl.a. mellem folk der ellers har vanskeligt ved at komme til orde i medierne. Herved
formår de faktisk at skabe en alternativ, demokratisk offentlig sfære, der i højere grad end
mainstreammedierne lever op til demokratiske standarder.
Som del af Indymedia‐netværket repræsenterer The Indypendent en langt mere anarkistisk alternativ
offentlighed end Democracy Now!, hvilket ikke er uproblematisk. Hele idéen om en redigeringsfri, universel
publiceringsplatform er selvfølgelig sympatisk, i den forstand at den forsøger at inddrage stemmer og
synspunkter, der ellers er undertrykte og overhørte, men den kan samtidig føre til kaos, information
overload, og i sidste ende en decideret devaluering af hele konceptet om en offentlig sfære i samfundet,
hvis ikke indholdet på en eller anden måde prioriteres og forholdes til hinanden. Selve The Indypendent har
dog brudt med adskillige Indymedia‐principper og udgør i dag mest af alt en alternativ lokalavis med et
mere radikalt indhold end de kommercielle aviser. Noget voldsomt medierevolutionspotentiale finder vi
dog ikke i organisationen.
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Free Press er bevægelsens samlingspunkt og offensive fortrop. Deres ”movement building”‐indsats og
reformarbejde er uundværligt, hvis bevægelsens skal gøre sig forhåbninger om ikke blot at etablere sin
egen niche i et hjørne af mediesystemet, men faktisk også ændre og demokratisere mediesystemet som
sådan. Deres arbejde er således i grundsubstansen hensigtsmæssigt og absolut plausibelt. Desværre vakler
organisationen tilsyneladende på kanten af en identitetskrise, hvor de på den ene side forsøger at etablere
sig som en lødig, seriøs talsmand og lobbyorganisation for bevægelsen, men på den anden side også laver
gakkede og trivielle popkampagnefilm, der direkte modsiger de idealer, bevægelsen ellers kæmper for, og
som potentielt kan undergrave organisationens politiske etos.
FAIR repræsenterer en aktivismeform, der er helt central i lyset af samfundets generelle medialisering og
ikke mindst mediemagtdomænets fremkomst. Medieovervågning er en ny måde at holde
mediemagthaverne ansvarlige – i princippet på samme måde som medierne selv (ideelt set) har til formål at
holde samfundets øvrige magthavere ansvarlige. Derfor er det en praksisform, som et velfungerende
deliberativt demokrati har brug for i den medialiserede tidsalder, og som vi formentlig vil se endnu mere af
i de kommende år.
Vores sidste case, The Yes Men, har vi inddraget, fordi de repræsenterer et interessant og anderledes
perspektiv på mediedemokratiseringsproblematikken. Deres projekt er ikke direkte sammenfaldende med
resten af bevægelsens, men deres aktiviteter arbejder i vidt omfang i samme retning. Til trods for den
megen opmærksomhed, som deres projekter gennem tiden har fået, og den fokus de formentlig også har
skabt på medieproblemstillinger generelt, er det dog tvivlsomt, om deres virke har en direkte positiv effekt
på mediedemokratiseringssagen som sådan – i hvert fald i en umiddelbar politisk forstand. Til gengæld kan
deres alternative aktivistiske strategier tænkes at bidrage til et generelt øget fokus på principielle
problemstillinger i samfundet, hvilket trods alt er et nødvendigt perspektiv i den langsigtede kamp for
demokrati.
Uanset hvordan man mener, at mediesystemet konkret bør indrettes, eller hvilken rolle medierne bør spille
i samfundet, så må den første præmis for et moderne demokratisk samfund, hvor medierne uanset
hvordan de indrettes spiller en helt central rolle, være, at det overhovedet er muligt at diskutere
præmisserne for mediesystemets indretning. Og i den neoliberalistiske hegemoniske amerikanske kontekst,
hvor det hyperkommercielle mediesystem tilsyneladende er blevet opfattet som en nærmest naturgiven
tilstand, må MDBs første demokratiske sejr alt andet lige være at få sat mediernes demokratiske rolle på
den politiske dagsorden.
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Perspektivering
Som det har været en hovedpointe i dette speciale, er mediedemokratiseringsbevægelsens fremkomst og
virke meget direkte relateret til den specifikke samfundsmæssige kontekst, som den er opstået i, nemlig
det hyperkommercielle amerikanske mediesystem, som bevægelsen meget direkte reagerer mod. Da dette
mediesystem er temmelig unikt – både historisk og geografisk – og da mange af de problematikker, som
bevægelsen beskæftiger sig med, ikke nødvendigvis modsvarer forholdene i andre lande, er det ikke givet,
at de konklusioner, vi er nået frem til i specialet, uden videre kan generaliseres til også at gælde i andre
samfund. Tværtimod er de mediesystemiske forhold markant anderledes i mange lande, hvorfor vi her til
sidst kort vil perspektivere vores konklusioner til to specifikke kontekster, hvor medierne spiller en markant
anderledes rolle end i USA, nemlig hhv. Danmark og Kina.

Amerikanisering af det danske mediesystem?
Mange af de demokratiske idealer, som MDB ønsker at fremme i det amerikanske mediesystem, synes
allerede at findes i det danske – ikke mindst eksistensen af en public service‐mediesektor, der ikke er
snævert profitorienteret, og som (i princippet) både udgør en deliberativ offentlig sfære baseret på saglige,
demokratiske præmisser, hvor ingen samfundsgrupper udelukkes eller diskrimineres, og som samtidig
tæller et korps af uafhængige journalister, der holder magthaverne ansvarlige og informerer borgerne om
samfundet gennem alsidig og saglig journalistik. Således er det samfundsmæssige grundlag for politisk
mobilisering omkring mediedemokratiseringsproblematikken øjensynligt ikke nær så presserende i en
dansk kontekst, hvilket formentlig også er årsagen til, at MDB‐lignende initiativer ikke er nær så udbredte
som i USA.
På den anden side oplever vi imidlertid også i Danmark en udvikling, hvor selv public service‐medierne i
højere grad end tidligere synes at underlægges en række kommercielle logikker – først og fremmest
brugerhensynet (hvad får jeg for pengene?) – hvorved de nu skal legitimere sig selv (og deres
licensfinansiering) på nogle helt nye præmisser. Dette har medført, hvad mange kritikere ser som en
”amerikanisering” af det danske mediebillede, hvor trivialisering, infotainment og ”lavest fællesnævner”‐
journalistik nu også er en del af den danske mediehverdag. Det ”rosenrøde” danske mediesystem oplever
således også nogle kriselignende tendenser (dog ikke i nær samme omfang som i USA), der potentielt kan
danne grobund for mediedemokratisk mobilisering, og vi ser allerede tendenser til dette, bl.a. i form af
medieovervågningsprojekter som fx medieoplysning.dk og alternative medier som fx modkraft.dk.
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I et fremtidigt studium kunne det være interessant at undersøge disse fænomener nærmere – og i det hele
taget at diskutere den danske public service‐models demokratiske kvaliteter mere generelt, fx i relation til
det amerikanske mediesystem, for dermed at kaste lys over de strukturelle vilkår, forskellige
mediesystemer sætter for udøvelsen af demokrati i praksis.
Ejerskabskoncentration i den danske mediebranche?
Et andet interessant perspektiv, som specialet lægger op til i en dansk kontekst, handler om MDBs
problematisering af den øgede ejerskabskoncentration i mediebranchen i USA. Parallelt med public service‐
sektorens udvikling ser vi nemlig også tendenser til ejerskabskoncentration i den danske mediebranche,
hvor vi ligeledes har set en række opkøb og sammenlægninger over de seneste år, hvorved store dele af
mediemarkedet i dag – som i USA – er underlagt ganske få, store mediehuse, som fx JP/Politikens Hus,
Berlingske Media, Bonniers og SBS. Spørgsmålet er imidlertid, om denne ejerskabskoncentration har den
samme skadelige effekt på det danske marked, som den har haft i USA. I lyset af det danske mediemarkeds
relativt beskedne størrelse og den øgede konkurrence i kølvandet på globaliseringen, har det således været
anført, at danske medier simpelthen er nødt til at slå sig sammen for at overleve i kampen om
annoncekronerne, der i disse år i alarmerende grad forsvinder fra de danske medier for i stedet at gå til –
sjovt nok – amerikanske giganter som Google, Apple og Facebook89. Alternativt forsvinder måske selve
eksistensgrundlaget for de ikke‐offentlige medier, der supplerer public service‐medierne i Danmark og
udgør et væsentligt demokratisk bidrag. Dette perspektiv vender altså MDBs argument i forhold til det
amerikanske mediesystem fuldstændig på hovedet, hvilket lægger op til en mere generel diskussion af
forholdet mellem ejerskabskonsolidering og autonomi på forskellige mediemarkeder – et perspektiv, der
godt kunne tænkes at nuancere MDBs meget udprægede anti‐konsolideringsholdning.

Kina: statskapitalisme og propagandamedier
I et makroøkonomisk perspektiv er det endvidere nærliggende at rette blikket mod den anden side af
kloden og se nærmere på Kina og det kinesiske mediesystem i forhold til det amerikanske.
Mens finanskrisen ikke vil slippe sit tag i det amerikanske marked, og USAs statsgæld vokser med
rekordfart, så står det ganske anderledes til i Kina, der inden for en ganske overskuelig årrække ser ud til at
overtage pladsen som verdens største økonomi fra netop USA. Landet har oplevet en kolossal vækst og
gennemgået en rivende økonomisk udvikling i de seneste årtier, hvor det kommunistiske styres
statskapitalisme for alvor har formået at gøre Kina til en økonomisk magtfaktor og seriøs udfordrer til USA
som verdens førende supermagt i fremtiden.
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Til trods for denne udvikling er mediesystemet i den kommunistiske republik fortsat en diametral
modsætning til det amerikanske. Hvor vi har betegnet det amerikanske mediesystem som
hyperkommercielt, er det kinesiske system udelukkende statsstyret uden nogen som helst form for
(udenlandsk) kommerciel indflydelse. Al medieproduktion og nyhedsjournalistik foregår i statsligt regi og på
kommunistpartiets bud, kritiske blogs og sociale medier som Facebook er censureret, og titusindvis af
”internetpolitifolk” har som eneste arbejdsopgave at overvåge ethvert optræk til kritik af magthaverne i
Beijing (Baum 2007: 161).
Set i dette lys kunne det – i det omfang det er muligt at få adgang til – være interessant at undersøge,
hvilke mål og visioner for det kinesiske mediesystem der foreligger hos de demokratiske kræfter, der
utvivlsomt eksisterer i Kina, og som har endnu sværere betingelser for at komme til orde, end
mediedemokratiseringsbevægelsen har i USA.
Jævnfør MDBs kritik af de amerikanske mainstreammediers funktion som decideret propagandamaskine for
kapitalistiske interesser, kunne det være yderst interessant at se nærmere på disse to ekstreme
modsætninger, hvor hhv. statens og markedets bias er af altafgørende betydning for indholdet.

Andre perspektiver på det amerikanske mediesystem og
demokratiet
De observationer, diskussioner og konklusioner, som vi har foretaget i specialet, åbner desuden op for en
række andre perspektiver på det amerikanske mediesystem, som kan være relevante for den fremtidige
forskning på området. Vi vil her give et oprids af de perspektiver, som vi finder særligt interessante, og
vores håb er, at disse kan være en appetitvækker for fremtidige studier.
Fremtidsudsigter for public servicemedier i USA
En problematik, som vi har valgt ikke at fokusere synderligt på i dette speciale, omhandler de offentligt
støttede medieinstitutioner, som trods alt eksisterer i USA – på nationalt plan er det på tv‐siden PBS og på
radio NPR. Bevægelsen har et meget ambivalent forhold til disse institutioner. På den ene side
repræsenterer de noget ”godt”, der i udgangspunktet skal fungere i offentlighedens interesse, men på den
anden side er de desværre også stærkt underfinansierede i forhold til den opgave, de skal løfte, og de er
desuden ikke uafhængige af kommercielle interesser, i og med at de også modtager økonomisk støtte fra
andre end staten. Set i relation til MDBs ønske om at skabe stærke, uafhængige nyhedsmedier, er PBS og
NPR interessante, fordi de er det tætteste USA pt. er på det, som vi i en dansk kontekst forstår ved public
service‐medier. Et interessant perspektiv kunne derfor være at se nærmere på, hvilken og hvor stor en
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demokratisk rolle PBS og NPR spiller i det samlede mediesystem, og hvorledes de i fremtiden kan formodes
at spille sammen med aktørerne i MDB.
Tea Partybevægelsen
Som vi har set i specialet, bruger nogle aktører i mediedemokratiseringsbevægelsen forholdsvis mange
kræfter på at kritisere og udstille, hvor absurd og udemokratisk forskellige politikere, nyhedsværter og
aktivister på den yderste højrefløj i USA agerer i medierne. Et fænomen som Tea Party‐bevægelsen er et
yndet hadeobjekt, og et interessant perspektiv kunne derfor være at undersøge Tea Party‐bevægelsen ud
fra samme social movement‐perspektiv, som vi her har anvendt til at analysere MDB – og i forlængelse
heraf diskutere, om Tea Party‐bevægelsen fx kan tænkes at være en reaktion på den samme demokratiske
krise, som har været medvirkende til MDBs opståen – blot i en radikalt anderledes manifestation?
Alternativt kunne det være relevant at udføre en mere komparativ analyse af de to bevægelsers
bevæggrunde, hvorledes de italesætter og bekriger hinanden og det herskende ”system”, samt hvilke
bagvedliggende strategier og taktikker bevægelserne hver især arbejder ud fra.
Fokus på selve systemet
I dette specialet har vi som bekendt ikke forholdt os direkte til, hvorvidt mediesystemet i USA generelt er
demokratisk eller ej ud fra en empirisk vurdering, men kun diskuteret det indirekte og primært med
udgangspunkt i MDBs forskellige kritikpunkter. Det kunne derfor være relevant – for at yde ”systemet”
retfærdighed – at foretage en generel analyse og vurdering af mediesystemets demokratiske status som
sådan – og således bl.a. efterprøve sandfærdigheden af MDBs generelle diagnose. Herunder kunne man fx
lave en mere dybdegående analyse af den hævdede polarisering og dikotomi, som ifølge bevægelsen
præger – og skader – debatten og demokratiet i de amerikanske mainstreammedier, og se, om denne
beskrivelse nu også dækker hele det brede mediespektrum.
Internettet og sociale mediers rolle
Endelig kunne det i spørgsmålet om mediernes demokratiske rolle være spændende at fokusere mere
konkret på internettets og sociale mediers vitale funktion som kommunikativ infrastruktur og bindevæv i
bevægelsen, og på hvilken betydning dette har haft for bevægelsens opståen og virke, samt hvad det kan
siges at have af betydning for den kollektive identitetsdannelse og de fremtidige udviklingsmuligheder. I
relation til dette – eller såmænd også som et selvstændigt studie – kunne det endvidere være relevant at
studere selve internetmediets historiske, nuværende og fremtidige rolle i det amerikanske demokrati.

159

Litteratur
Aaron, C., Pickard, V., & Stearns, J. (2009). Saving the News: Toward a National Journalism Strategy.
Washington: Free Press.
Atkinson, J. D. (2010). Alternative Media and Politics of Resistance: a communication perspective. New York:
Peter Lang Publishing.
Atton, C. (2002). Alternative Media. London: SAGE Publications.
Atton, C. (2004). An Alternative Internet. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Atton, C. (2007). Alternative media in practice. In K. Coyer, T. Dowmunt, & A. Fountain, The Alternative
Media Handbook (pp. 71‐77). New York: Routledge.
Bagdikian, B. H. (1983). The media monopoly. Boston: Beacon Press.
Bagdikian, B. H. (2004). The new media monopoly. Boston: Beacon Press.
Baudrillard, J. (1994 (1981)). Simulacra and simulation. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Baum, R. (2007). Political Implications of China’s Information Revolution: The media, the Minders and Their
Message. In C. Li, China's Changing Political Landscape: Prospects for Democracy (pp. 161‐184).
Washington, DC: Brookings Institution Press.
Bitzer, L. F. (1997). Den retoriske situation. Rhetorica Scandinavica, nr. 3, 6‐17.
Blumer, H. (1951). The Field of Collective Behavior. In A. M. Lee, Principles of Sociology (pp. 167‐222). New
York: Barnes & Noble.
Boler, M. (2008). Digital media and democracy: tactics in hard times. Cambridge: MIT Press.
Bolt, M. (2005). Den situationistiske avantgarde: la quotte qui fait déborder la vase. In C. Engberg, M. Ping
Huang, & T. Ørum, En tradition af opbrud: Avantgardernes tradition og politik (pp. 155‐167).
Hellerup: Forlaget Spring.
Boyd, L. (2005). The Yes Men and Activism in the Information Age (speciale). Louisiana State University.
Bruns, A. (2005). Gatewatching. New York: Peter Lang Publishing.
Buechler, S. M. (2000). Social movements in advanced capitalism: the political economy and cultural
construction of social activism. New York: Oxford University Press.
Buechler, S. M. (2008). Critical Sociology. Boulder: Paradigm Publishers.
Calhoun, C. (1992). Habermas and the Public Sphere. Cambridge, MA: MIT Press.
Calhoun, C. (1993). 'New Social Movements' of the Nineteenth Century. Social Science History 17, 385‐427.
Canel, E. (1992). New Social Movement Theory and Resource Mobilization: The Need for Integration. In W.
K. Carroll, Organizing Dissent (pp. 22‐51). Toronto: Garamond Press.

160

Carroll, W. K., & Hackett, R. A. (2006). Democratic media activism through the lens of social movement
theory. Media, Culture & Society, Vol. 28(1), 83‐104.
Castells, M. (2010). The Power of Identity. West Sussex: Wiley‐Blackwell.
Chomsky, N. (1997). What Makes Mainstream Media Mainstream. Z Magazine.
Cohen, J. (1989). Deliberation and Democratic Legitimacy. In A. Hamlin, & P. Pettit, The Good Polity (pp. 17‐
34). Oxford: Basil Blackwell.
Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press.
Couldry, N., & Curran, J. (2003). Contesting Media Power ‐ Alternative Media in a Networked World. New
York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Critical Art Ensemble, T. (1996). Electronic Civil Disobedience & Other Unpopular Ideas. New York: Printed
Matter.
Crossley, N. (2002). Making sense of social movements. Buckingham: Open University Press.
Crossley, N. (2003). Even Newer Social Movements? Anti‐Corporate Protests, Capitalist Crises and the
Remoralization of Society. Organization, Vol. 10(2), 287‐305.
de Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. Los Angeles: University of California Press.
Debord, G. (2004 (1967)). The Society of the Spectacle. London: Rebel Press.
Dery, M. (1993). Culture jamming: Hacking, slashing and sniping in the empire of the signs. Westfield, NJ:
Open Pamphlet Series.
Dowmunt, T., & Coyer, K. (2007). Introduction. In K. Coyer, T. Dowmunt, & A. Fountain, The Alternative
Media Handbook (pp. 1‐12). New York: Routledge.
Downing, J. H. (2001). Radical Media: Rebellious communication and social movements. London: SAGE
Publications.
Downing, J. H. (2003). The Independent Media Center Movement and the Anarchist Socialist Tradition. In N.
Couldry, & J. Curran, Contesting Media Power ‐ Alternative Media in a Networked World (pp. 243‐
257). New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Fenton, N. (2010). Introduction: New Media and Democracy. In N. Fenton, New Media, Old News.
Journalism & Democracy in the Digital Age (pp. 1‐16). London: SAGE Publications.
Fireman, B., & Gamson, W. (1979). Utilitarian Logic in the Resource Mobilization Perspective. In M. N. Zald,
& J. D. McCarthy, The Dynamics of Social Movements (pp. 8‐44). Cambridge, MA: Winthrop.
Foucault, M. (2005 (1969)). Vidensarkæologien. Aarhus: Forlaget Philosophia.
Fraser, N. (1997). Justice Interruptus. Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition. New York:
Routledge.
Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.
Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. New York: Avon Books.

161

Garcia, D., & Lovink, G. (1997). The ABC of Tactical Media. ZKP4, 53.
Garner, R. (1997). Social Movement Theory and Research: An Annotated Bibliographical Guide. Salem:
Scarecrow Press.
Gladwell, M. (2000). The Tipping Point. How Little Things Can Make a Big Difference. London: Little, Brown.
Goodman, A. (2009). Breaking the Sound Barrier. Chicago: Haymarket Books.
Greimas, J. A. (1974 (1966)). Strukturel semantik. København: Borgen.
Grossman, L. (1995). Electronic Republic: Reshaping American Democracy for the Information Age. New
York: Penguin Books.
Habermas, J. (1987). Lifeworld and system: A critique of functionalist reason, vol. 2. Boston: Beacon Press.
Habermas, J. (1989 (1962)). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity Press.
Hackett, R. (2000). Taking Back The Media: Notes On The Potential For A Communicative Democracy
Movement. Studies in Political Economy, Vol. 63, 61‐86.
Halkier, B. (2002). Fokusgrupper. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. New
York: Cambridge University Press.
Hansen, M. H. (2010). Demokrati som styreform og ideologi. København: Museum Tusculanums Forlag.
Hardt, M., & Negri, A. (2003 (2000)). Imperiet. København: Informations Forlag.
Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Heath, J., & Potter, A. (2006 (2004)). Rebel ‐ Modkultur som globalt brand. Aarhus: Husets Forlag.
Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent. New York: Pantheon Books.
Hjarvard, S. (2008). En verden af medier. København: Samfundslitteratur.
Hynes, M., Sharpe, S., & Fagan, B. (2007). Laughing with the Yes Men: the Politics of Affirmation. Journal of
Media & Cultural Studies, Vol. 21, No. 1, 107‐121.
Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Jørgensen, C., & Onsberg, M. (2006). Praktisk argumentation. København: Nyt Teknisk Forlag.
Klein, N. (2000). No Logo. London: Flamingo.
Koch, H. (1945). Hvad er Demokrati? København: Gyldendal.
Kohut, A. (2011). Internet Gains on Television as Public's Main News Source. Washington, DC: The Pew
Research Center for The People & The Press.
Kuhn, T. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Kvale, S. (1997). Interview. København: Hans Reitzels Forlag.

162

Lievrouw, L. A. (2011). Alternative and Activist New Media. Cambridge: Polity Press.
Livingstone, S. (2009). On the Mediation of Everything. Journal of Communications, Vol. 59, 1‐18.
Lundby, K. (2009). Introduction: 'Mediatization' as Key. In K. Lundby, Mediatization (pp. 1‐20). New York:
Peter Lang Publishing.
Lykkeberg, R. (2008). Kampen om sandhederne. København: Gyldendal.
Lyotard, J.‐F. (1979). The Postmodern Condition. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Mazzoleni, G., & Schulz, W. (1999). 'Mediatization' of Politics: A Challenge for Democracy? Political
Communication, 16(3), 247‐261.
McAdam, D. (1982). The Political Process and the Development of Black Insurgency. Chicago: University of
Chicago Press.
McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory.
American Journal of Sociology 82, 1212‐1241.
McChesney, R. W. (1997). Corporate Media and the Threat to Democracy. New York: Seven Stories Press.
McChesney, R. W. (2008). The Political Economy of Media. New York: Monthly Review Press.
McChesney, R. W., & Nichols, J. (2010). The Death and Life of American Journalism. Philadelphia: Nation
Books.
McChesney, R. W., & Pickard, V. (. (2011). Will the last reporter please turn out the lights. The collapse of
journalism and what can be done to fix it. New York: The New Press.
McKay, D. (2009). American Politics and Society. West Sussex: Wiley‐Blackwell.
Meikle, G. (2002). Future active: media activism and the internet. London: Routledge.
Melucci, A. (1989). Nomads of the Present. Social Movements and Individual Needs in Contemporary
Society. London: Hutchinson Radius.
Melucci, A. (1996). Challenging Codes. Collective action in the information age. Cambridge: Cambridge
University Press.
Meyer, T. (2002). Media Democracy. How the Media Colonize Politics. Cambridge: Polity Press.
Moyers, B. (2008). Moyers on Democracy. New York: Anchor Books.
Negroponte, N. (1995). Being Digital. New York: Random House.
Nomai, A. (2011). The Yes Men. In J. H. Downing, Encyclopedia of social movement media (pp. 551‐552).
London: SAGE Publications.
Oberschall, A. (1973). Social Conflict and Social Movements. Upper Saddle River, NJ: Prentice‐Hall.
Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Phillips, A. (2010). Old Sources: New Bottles. In N. Fenton, New Media, Old News. Journalism & Democracy
in the Digital Age (pp. 87‐101). London: SAGE Publications.

163

Raley, R. (2009). Tactical Media. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Ray, G. (2006). Tactical media and the end of the end of history. Afterimage, 34, 1‐2, 31‐37.
Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: homesteading on the eletronic frontier. Reading: Addison‐
Wesley Publishers.
Richardson, J. (2003). The Language of Tactical Media. Sarai Reader, 346‐350.
Schwartz, M., & Paul, S. (1992). Resource Mobilization Versus Mobilization of People: Why Consensus
Movements Cannot Be Instruments of Social Change. In A. D. Morris, & C. M. Mueller, Frontiers in
Social Movement Theory (pp. 205‐223). New Haven, CT: Yale University Press.
Shukaitis, S. (2010). Overidentification and/or bust? Variant, vol. 37, 26‐29.
Silverstone, R. (2007). Media and morality. Cambridge: Polity Press.
Smelser, N. (1962). Theory of Collective Behavior. New York: Free Press.
Spradley, J. (1980). Participant Observation. New York: Harcourt Brace College Publishers.
Starr, A. (2000a). Naming the Enemy: anti‐corporate movements confront globalization. London: Pluto
Press.
Starr, J. M. (2000b). Air Wars: The Fight to Reclaim Public Broadcasting. Boston, MA: Beacon Press.
Starr, P. (2004). The Creation of the Media. Political Origins of Modern Communications. New York: Basic
Books.
Stengrim, L. A. (2005). Negotiating Postmodern Democracy, Political Activism, and Knowledge Production:
Indymedia's Grassroots and e‐Savvy Answer to Media Oligopoly. Communication and
Critical/Cultural Studies, Vol. 2, No. 4, pp. 281‐304.
The Yes Men. (2004). The True Story of the End of the World Trade Organisation. New York: The
Disinformation Company Ltd.
Thompson, J. B. (2001 (1995)). Medierne og moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag.
Tilly, C. (1978). From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison‐Wesley.
Toulmin, S. (1974 (1958)). The Uses of Argument. Cambridge: University Press.
Touraine, A. (1971). The Post‐Industrial Society. Tomorrow's Social History: Classes, Conflicts and Culture in
the Programmed Society. New York: Random House.
Touraine, A. (1985). An Introduction to the Study of Social Movements. Social Research 52(4), 749‐787.
Touraine, A. (1988). Return of the actor: Social theory in postindustrial society. Minneapolis: University of
Minnesota Press.
White, R. A. (1995). Democratization of communication as a social movement process. In P. Lee, The
democratization of communication (pp. 92‐113). Cardiff: University of Wales.
Williams, J. (2011). Muzzled. The Assault on Honest Debate. New York: Crown Publishing Group.

164

Wittgenstein, L. (1971). Filosofiske undersøgelser. København: Munksgaard.

Andre kilder
Alle links til hjemmesider, kampagnevideoer og nyhedsudsendelser er senest tilgået den 28. august 2011.
Hjemmesider
•

Democracy Now!:

democracynow.org

•

FAIR:

fair.org

•

Free Press:

conference.freepress.net

•

Free Press:

freepress.net

•

Free Press:

savetheinternet.com

•

Free Press:

savethenews.org

•

Free Press:

stopbigmedia.com

•

Indymedia NYC:

nyc.indymedia.org

•

The Indypendent:

indypendent.org

•

The Yes Men:

theyesmen.org

•

The Yes Men:

nytimes‐se.com

•

The Yes Men:

theyesmenfixtheworld.com

•

The Yes Men:

yeslab.org

Video og audio
•

Bichlbaum, Andy (2009): How The Yes Men Got Started, på LinkTV
(youtube.com/watch?v=s6fay3RNXI8)

•

Bichlbaum, Andy (2009): The Yes Men’s Andy Bichlbaum on Their Goal, på LinkTV
(youtube.com/watch?v=GUxFVD‐NGxc)

•

Free Press (2007): Is junk media making you sick? (youtube.com/watch?v=ilNLeXefmNw&NR=1)
(BILAG 10a)

•

Free Press (2009): What is Net Neutrality? (youtube.com/watch?v=L11kLmWha6o) (BILAG 10b)

•

Free Press (2010): Real vs. Fake Net Neutrality (youtube.com/watch?v=vBq7p0XhDRM) (BILAG 10c)

•

Free Press (2010): How To Save The World From Comcast (youtube.com/watch?v=OR6CmOE53tc)
(BILAG 10d)

•

Free Press (2011): Change the Channels – Expose Covert Media Consolidation Now
(youtube.com/watch?v=IMmfzQCJnlY) (BILAG 10e)

•

Free Press (2011): AT&T and T‐Mobile: New Best Friends (youtube.com/watch?v=DjjUttmv9CM)
(BILAG 10f)

165

•

National Conference for Media Reform (2011): Closing Plenary
(youtube.com/watch?v=Dn4LgfpKeac)

•

National Conference for Media Reform (2011): Following the Money: Journalism and the Economic
Crisis (conference.freepress.net/session/417/following‐money‐journalism‐and‐economic‐crisis)

•

National Conference for Media Reform (2011): Josh Silver at NCMR 2011
(youtube.com/watch?v=IYOJV02tHwI)

•

National Conference for Media Reform (2011): Journalism and Democracy: Rebuilding Media for
Our Communities (youtube.com/watch?v=uOaEL6_chyU)

•

National Conference for Media Reform (2011): Media and Corporate Power: Beating Back the K
Street Juggernaut (conference.freepress.net/sites/conference.freepress.net/
files/MediaandCorporatePower_BeatingBacktheKStreetJuggernaut.mp3)

•

National Conference for Media Reform (2011): Opening Plenary
(youtube.com/watch?v=Y9HcgNXOScc)

Dokumentarfilm
•

Bichlbaum, A. & Bonanno, M. (2009): The Yes Men Fix the World

•

Ollman, D.; Price, S.; Smith, C. (2003): The Yes Men

Nyhedsudsendelser
•

Goodman, A. (ed.): Democracy Now! The War and Peace Report, den 27. juli 2011,
(democracynow.org/2011/7/27/stream) (BILAG 9)

•

Hart, P. & Jackson, J. (eds.): CounterSpin, 3. juni 2011 (fair.org/index.php?page=4318) (BILAG 8)

Magasiner, aviser og artikler
•

Henderson, E. (ed.): The Indypendent, Issue # 157, October 20 – November 16, 2010 (BILAG 6a)

•

Henderson, E. (ed.): The Indypendent, Issue # 160, January 19 – February 15, 2011 (BILAG 6b)

•

Kolby, M.: “JP/Politiken: Fusion med Berlingske en nødvendighed”. In: Berlingske Business, den 9.
februar 2011 (business.dk/medier‐reklamer/jppolitiken‐fusion‐med‐berlingske‐en‐noedvendighed)

•

Naureckas, J. (ed.): Extra!, February 2011, Vol. 24, No. 2 (BILAG 4a)

•

Naureckas, J. (ed.): Extra!, March 2011, Vol. 24, No. 3 (BILAG 4b)

•

Singel, R.: “House Votes to Undo Net Neutrality Rules”. In: Wired, den 8. april 2011
(wired.com/epicenter/2011/04/house‐net‐neutrality‐vote)

Brochurer og konferencemateriale
•

Free Press (2008): Media Policy 101. What you need to know to change the media (BILAG 5a)

•

Free Press (2009): 10 things BIG MEDIA don’t want you to know (BILAG 5b)

•

Free Press (2011): Programme, National Conference for Media Reform 2011 (BILAG 11)

166

English abstract
The American media system represents the most comprehensive range of media channels and programs in
the world. In this media landscape of milk and honey, there should in all probability be something to
everyone’s liking and no limits to the liberty of choice and to the freedom of speech.
Still, the development in the political economy of media over the past 30‐40 years has implied that the vast
majority of content in American media is now controlled by only a handful of giant media conglomerates
who own most major TV networks, cable channels, local TV and radio stations, movie studios, newspapers,
magazines and popular Web sites. According to critics, this has resulted in a curtailed public sphere and,
more broadly, a fundamental crisis of democracy, as the media gatekeepers in general do not live up to
their ideal democratic obligations. Moreover, even the discussion of the democratic role of the media is
alarmingly absent – not to say a taboo – in the public debate.
These circumstances have led to the rise of a wide range of progressive, media‐critical, democracy‐oriented
organizations and postmodern activist groups, trying to change this unsuccessful matter by establishing
alternative media outlets, gatewatching initiatives and media research institutes, or by exercising
alternative types of media activism such as culture jamming. This phenomenon – which we term the Media
Democratization Movement (MDM) – is the subject of this thesis.
The thesis aims to conceptualize and define this trend of alternative, democracy‐oriented media activists in
the USA as a social movement, and to discuss the reasons for its emergence in its particular historical
context. It also discusses various strategic challenges that the movement faces in order to democratize the
American media system.
The analysis is based on five selected case studies. These are:
•
•
•
•
•

Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR): A media watch group, working to correct unjust bias in
the mainstream media
Democracy Now!: An independent news outlet with a daily broadcast which is aired to more than
950 TV and radio stations
The Indypendent: An alternative newspaper in New York, affiliated with the Indymedia network
Free Press: A media reform organization and campaign organizer, lobbying for a more democratic
media policy
The Yes Men: A culture jamming activist group, performing “identity correction” of big
corporations
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The thesis finds that the movement represents a new kind of political activism that differs from other and
previous social movements in two respects. First, it generally focuses on political processes rather than
particular political issues, and second, it practices a variety of alternative strategies and activities of which
most are rather novel.
MDM basically claims that the mainstream media are all biased towards capitalism, and that they neglect
their essential democratic function in society by trivializing, polarizing, sensationalizing and censuring
journalism and public debate. Hence, the whole media system practically functions as a money and PR
machine for the rich and powerful instead of a democratic tool for the American people.
The movement tries to combat this critical situation by pursuing a range of activist strategies. “Defensive”
strategies, such as efforts to build alternative media and to create more critical audiences, aim at
establishing a communicative infrastructure outside and independent from the established media system,
whereas “offensive” strategies, such as efforts to bring about state‐mandated media reform or to influence
the content of mainstream media, work to alter the overall communicative infrastructure of society.
The movement has obviously emerged as a reaction against the crisis of democracy underlying the current
media system, but it also relates to broader societal changes in the current era, which includes:
•
•

•

The general mediatization of society and the emergence of media power as a new type of social
power (which MDM tries to make democratic).
The alleged transition of society to a “post‐industrial” mode with a new “post‐material” logic of
political activism (which MDM partly corroborates, but also transcends, as the movement also
questions the political economical organization of the media system. Hence, it is better to be
understood as an “even newer social movement”).
The consolidation of neoliberal political hegemony and the crisis of progressive politics and forms
of activism in the wake of the communist collapse, as encapsulated by the infamous proclamation
of “the end of history” (which explains some of the more novel activist strategies pursued by the
movement, especially culture jamming and anarchistic alternative media).

Moreover, the emergence of the Internet has also played a significant role in facilitating the movement by
creating a communicative infrastructure that bypasses the traditional media gatekeepers and connects
oppositional voices. However, the Internet has also created new dilemmas for activists to mobilize around,
such as the fight for net neutrality and the overcoming of the digital divide.
Certain problems and dilemmas currently impede the prospects of MDM achieving its overall goal of
democratizing the American media system. These include a fragmented, decentralized and to some extent
autonomous organizational structure, insufficient funds and resources, a widespread use of conspiratorial
rhetoric, and an inauspicious conception of the “enemy” as an inherent “system”.
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For MDM to actually influence the media system and make it more democratic, the thesis concludes that
the movement should prioritize creating and sustaining independent media that constitute alternative
democratic public spheres where true deliberative democracy can thrive, but that these must diffuse into
the wider public sphere of society in order not to devaluate the entire concept of a democratic public
sphere where voices and opinions actually meet and deliberate. In this latter regard, the “offensive”
strategies of the movement that seek to influence the wider communicational infrastructure of society are
also essential.
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Bilagsoversigt
Alt bilagsmateriale er vedlagt på CD.
1) Oversigt over datamateriale
2) Eksempel på interviewguide
3) Transskriberede interviews
a. FAIR: Peter Hart; administrationschef, medieanalytiker, skribent og radiovært
b. Democracy Now!: Karen Ranucci; bestyrelsesformand
c. The Indypendent: Elizabeth Henderson; chefredaktør
d. Free Press: Josh Stearns; kampagneleder og strategiudvikler
e. The Yes Men: Mike Bonanno; aktivist og stifter af The Yes Men
f. Danny Schechter, journalist, forfatter, mediekritiker og filminstruktør
4) FAIRs magasin ”Extra!”
a. February 2011, Vol. 24, No. 2
b. March 2011, Vol. 24, No. 3
5) Brochurer fra Free Press
a. Media Policy 101 – What you need to know to change the media
b. 10 things BIG MEDIA don’t want you to know
6) Avisen ”The Indypendent”
a. Issue # 157, October 20 – November 16, 2010
b. Issue # 160, January 19 – February 15, 2011
7) Originale lydfiler med interviews
a. FAIR: Peter Hart
b. Democracy Now!: Karen Ranucci
c. The Indypendent: Elizabeth Henderson
d. Free Press: Josh Stearns
e. The Yes Men: Mike Bonanno
f. Danny Schechter
8) FAIRs ugentlige radioprogram “CounterSpin”, den 3. juni 2011
9) Nyhedsudsendelse fra Democracy Now!, den 27. juli 2011
10) Kampagnevideoer fra Free Press
a. Is junk media making you sick?
b. What is Net Neutrality?
c. Real vs. Fake Net Neutrality
d. How To Save The World From Comcast
e. Change the Channels – Expose Covert Media Consolidation Now
f. AT&T and T‐Mobile: New Best Friends
11) Program for National Conference for Media Reform i Boston
12) Feltnoter fra National Conference for Media Reform i Boston
13) Eksempel på e‐mail til case‐organisation
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