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Del er blill en Iii dcls blomslrende induslri lor uke- og dagspresse ,i Skri\T om
vanskclige sosialpoliLiskc saker I,,'or n1\"ndighelene sliller st'g nlorslt,end" "1I,,r
avvisende O\-crlor svakslille mennesker som ikke kan klare seg s"h', Pressen har
her gilt seg sclv en rolle som har slalt goch an, Denne lvpen sosialpolilisk s1011"l,(r
ofIe Slore overskriflCf og mye billedmaleriale, og rell som dt'l ,.,- ()rplalllt'r dt'l Sl'~
videre Iii andre ,wiser og inn i andre media, SLufTt'1 pITst'nlert's pt, en slik malt' al
del cngasjcrcr, en len vi n;l veigel'
ta avstand fi"a de IllCtlIH'sk<'nc sonl beskri\'('s
eller vi gir dem var sympali og lever med ide problemcr de slrir mt'd, For IIU"II a\'
avisleserne blir gjenkjennclsesmomenlel del vikligsle, men lill' lllangT blir del ug-s:i
el innblikk i en verden de kjenner lile IiI. Del blir el slags mOISlvkkl' Iii
kjendisreportasjer som ogsa gir pikanle delaljer som far aile oss <<I1onnall'» Iii :;
grlilsse lilt, Innsikt i sa vel del sme luksusliv som i falligdolllml'nS gd' sicll'r S('ltt.,var egen hverdag i rcliefT, pa godl og ondl. Vi lr'ckkes ul av likegyldigh,'ll'lI
gjennom dramaliseringen av slofTel. Kjendisreportasjer og sosialpornograli, SOIll
del sosialpoliliske stofTel ofIe kalles, er VOkSl fi'am side 0111 sidt' cle sem'sle ,irt'ne, og
gjennom avislesningen kan vi som i fOlballkamper ultrykke v,ire felclsl'l' h,ick
gjennom slerke lag og svake lag som likevcl kjemper.
Om del er akkural slik clellesende publikum feler, vel vi lile om, Mell vi vel ill
avisene salser mye pa denne lypen stofTfordi del syncs" v,ere slor lIok inleresSl' fi,r
deL til a pavirke salgslallenc, Mens kjendisslofkl er inlernilsjonall ogst, i dt'n
farstand al vi !inner del i mange land, syncs del sosialpoliliske slOrkl ii V'I'IT
sa-:regenl for Skandinavia, Dette har sclvfelgclig sammcnhcng mt'd al d,'
skandinaviske land er velferdsslaler og som s"danne har p;ill borp;el'lle sosia11'0liliske reltigheler som del kan gj",'es krav pa, Men en slik forklaring IT
ulilslrekkclig, Dels !inner vi i andre vcl ulviklede velferdsslaler i lilen grad dell
lype sosialpoliliske reportasjer vi her snakker om, Del sosinlpoliliskc slOfTel rr
heller om lrygdemisbrukere og snyllere som prever sladig nye maier ;'i lure
sosialelalen pa, Dels lar de sosialpoliLiske reportasjene i den skandinaviskc
pressen ikke bare opp mangler i forhold Iii eksisLerende sosiale rellip;heler, ml'lI
prlilver ogsa a vise hvilke behov del er for a ulvide sosiallovgivninfien og Irckk" ny"
grupper inn under velferdsslalens beskyllclse, En oppfiave vi skulk 11'0 clel var
bruk for ogsa ulenfor Skandinavia,
Deler av pressen sLar her fram som de svakes farsvarere 014 som forsvar<:re itv
velferdsstalen, Del pekes pil skjevheler og urellfcrdigheler b,lde innen lovgivningen og i del organisaloriske apparal som er bygd opp, l3yr'ikraliets "/4

a

f)

profesjoncnes maktul<.welse - og mangel pa makt - avslares, politikernes
likegyldighet med svaktslillC velgere pavises, lilbakeholdenhet med bruk av
nflcntligc rcssurser til seJsiale formal sa vel sam slasing med penger eksponeres, etc.
Prcssen star fram SOm voktere av en sosialpolitisk moral, men den indre
sammenhengcn i moralcn er del vanskelig a fa !'lye pa, bade i den enkelte avis og
inncn del sosialpoliliske stoff. Del legner seg ikke en egen sosialpolilisk prolil om
(eJr c:ksempcl hvilke endringer som burde finne sled pa den sosialpoliliske arena.
DCI blir heller mange enkcllreportasjer som hver for seg har el poeng, men som
samlcl ikke ul~0r noe m<.mSler.
Den sosialplJlitiske moral gir pressen legilimilel bade til a selge stoffel og Iii a
vise fram svakstille mennesker og deres problemer. Om del er de akonomiske
mOlivene som leder Iii de humanilicre interesser eller omvendl, er kanskje ikke so.
inleressant. Del som er interessant er pressens pas land om at deres reportasjer
virkclig bidrar til a hjclpe vanskcligstille mennesker og pavirke ulformingen av
den norske sosialpolilikk.
Delle var en av de paslandene som vakle vilr nysgjerrighet. Vi hadde lenge v~rt
opplall av IlUoifor folk er villige Iii it la sine problcmer henge pa Ulslilling i avisenes
spaller mecl bilde og navns nevnelse, ofIe ispedd delaljer som de flesle vii kvie seg
for a nevne sclv i venners pahar. Er del virkclig so. vanskclig a fa forstaclse for sine
problcmer i vclferclsslaten, og Iwor mye kosler del folk i sosial anseclse a eksponere
scg pa denne malen? l-lvordan kommer folk i kontakt med pressen, og hjclper del a
avisene lil a skrive om problcmene? l-l vordan viI deres siluasjon v<ere' nar de
igjen kommer i konlakl med de sosiale myndigheler de har anklagel, og hvordan
ser de sosiale myndigheler sclv po. den malen deres avgjarclser blir beskrevel i
pressen? Er saksframslillingen korrekl cllcr lar pressen seg friheler som ikke kan
lilbakevises pa firunn av laushelspliklen?
I del helc lall, vi haclcle Iyst til ga bakom de sosialreportasjer som i noen fa
dagcr fikk oppmerksomhet i pressen og dereller blc glemt. Vi ville bade lilbake til
ulgangspunktel og snakke med «klienlene»,journalislene og de sosialc myndigheleI' som hadde behandlel sakene, og vi ville f"lge sakene videre for a se hvilken
ulgan/-( de likk lor aile de parter som hadde v<ert inne i bildel.
Del j",lgencie handler om hvordan vi gikk fram for a fa IiI et slikl prosjekl og
hvilkc resultalCT vi kom IiI.
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