
Er fake news journalistikkens
modgift?
EMNER: Nørre G

Den klassiske journalistik er truet som
aldrig før. Dog meldes der om et stigende
salg af aviser. Kan dette muligvis være de
falske nyheders fortjeneste?
Af: August Krarup, Oskar Giese, Jakob Thygesen og Marie
Biering, 2.d på Nørre Gymnasium

Journalistikken er døende. Fremtidsforskere har sat de
trykte avisers dødsdato til år 2019. Fake news er bøllen,
der trykker journalistikken længere ned i dyndet. Hvem
kan vi stole på efterhånden? Vores Facebook-væg
bugner med løgnehistorier, og verdens mest magtfulde
mand sværger til konceptet alternative facts.

Fake news ER et problem! Men måske bevæger
fremtiden sig ikke bare ned i dyndet.

I 1835 bragte avisen The New York Sun adskillige
artikler om opdagelsen af liv på Månen. Blå
enhjørninger og agermus-mennesker skulle efter
sigende akke rundt deroppe. Fake News-begrebet har
altid eksisteret. På trods af det er fænomenet i disse
dage mere omtalt og mere udskældt end nogensinde før.
Særligt udskældt. Medieanalytiker Jan Birkemose
beskrev for nyligt i Politiken fake news som
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informationsforurening. Han mener, at fake news
mindsker vores tillid til medierne.

Fake news er ikke længere månehistorier på trykte
avisforsider, men overalt i vores hverdag. Hver gang vi
tænder en smartphone, kan vi blive løjet for. Derfor
bliver vi opmærksomme på, at de faktuelle oplysninger
skal hentes bestemte steder. Når vi ikke kan stole på
det, vi læser, bliver vi mere bevidste om, hvem vi faktisk
kan stole på. Vi vil kunne skelne journalister fra
løgnere.

De seneste år har store amerikanske aviser som The
New York Times, Washington Post og Wall Street
Journal jublet i kor om et stigende antal af betalende
abonnenter. I 2016 k New York Times 47% ere
abonnenter digitalt, og Washington Post taler om
’eksplosiv vækst’. Dødsdatoen ser ud til at være udsat.

Vi ser en værdi i journalistik, fordi vi er bange for at
falde for de falske historier. Det er da et lyspunkt i den
klassiske journalistiks mørkere tid! Selvom fake news og
de såkaldte alternative facts er en trussel mod den
objektive sandhed, tvinger det os alligevel til at
re ektere over, hvad medier kan og bør. Aldrig før har
mediernes og journalistikkens rolle været så
omdiskuteret.

Da The New York Sun berettede om måne-enhjørninger
seks uger i træk kunne man ikke gøre meget andet end
at ryste på hovedet. Men fake news i dag skaber
diskussion og gør os bevidste om, hvem vi kan stole på,
og hvad medierne skal og bør gøre i en teknologisk
tidsalder. Måske kan fake news ses som modgift mod
journalistikkens død lige så vel som slangebiddet, der
vil dræbe den. Måske er fake news journalistikkens
redningsmand.
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