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Stillingsbetegnelse Arbejdsgiver I avisen 1. gang Ansøgningsfrist
Sundheds- og samfundsreporter Kristeligt Dagblad 4. april 25. april 2014

Journalist til k.dk Kristeligt Dagblad 4. april 25. april 2014

Sognemedhjælper Christians Sogn 4. april 28. april 2014

Konsulent KFUM og KFUK i Danmark 16. april 2. maj 2014

Administrationschef KFUM og KFUK i Danmark 16. april 9. maj 2014

Børne- og ungemedarbejder Værløse Sogn 16. april 12. maj 2014

Kirketjener, deltid Vor Frue Kirke 4. april 14. juli 2014

Administrationschef 
til KFUM og KFUK i 
Danmark 
Vi har brug for en administrationschef, 
der har en hjerne til tal og et hjerte for 
frivillige.

Í  Du har lyst og evner til at lede vores landskontor, og 
uddannelse og erfaring inden for administration og 
økonomi

Í  Du har kendskab til frivilligt organisatorisk arbejde 

KFUM og KFUK arbejder for, at børn og unge skal vide de kan tro 
på Gud – og at Gud tror på dem. Det gør vi gennem børneklubber, 
teenklubber, festivals, Ten Sing-grupper, familiearbejde, stævner og 
sommerlejre. Vi er 10.000 medlemmer i Danmark fordelt på over 
100 foreninger. KFUM og KFUK er en del af verdens største 
ungdomsbevægelse, YMCA og YWCA.

Se stillingsopslag og arbejdsbeskrivelse på www.kfum-kfuk.dk

Vil du arbejde og 
udvikle sammen 
med frivillige i 
KFUM og KFUK?
Í  Er du vild med at arbejde med unge? 
Í  Kan du være den gode forstyrrelse?
Í  Kan du motivere frivillige?
Í  Kan du skabe engagement?

Så er du måske vores nye konsulent for KFUM og KFUK 
i Distrikt Syd og Distrikt Trekanten

Så kik lige nærmere på vores stillingsopslag på 
www.syd.kfum-kfuk.dk og www.trekanten.kfum-kfuk.dk 

KFUM og KFUK – vi gør det, vi tror på. Vi er en kristen børne- og 
ungdomsorganisation med internationalt udsyn, og vi tilbyder 
børne-, teen- og familieklubber, festivaler, musik, sommerlejre, 
internationale oplevelser og meget mere. Vi er 10.000 medlem-
mer i Danmark, fordelt på over 100 foreninger. KFUM og KFUK er 
en del af verdens største ungdomsbevægelse, YMCA og YWCA.

Se mere på www.kfum-kfuk.dk

Børne- og ungemedarbejder 
Værløse Sogn

Vil du hjælpe os med at levendegøre det kristne bud-
skab for børn og unge i Værløse?

Værløse sogn er et levende sogn med mange ak-
tiviteter. Vi prioriterer arbejdet med børn og unge 
højt, og søger 2 børne- og ungemedarbejdere på 
deltid. For ansøgere der kvalifi cerer sig til begge 
stillinger, vil der være mulighed for at lave det til 
en fuldtidsstilling. 

Læs mere om stillingerne på www.vaerloesesogn.dk.

 Rubrikannoncer
  Officielle stillinger

Annonce-service 
tlf. 3348 0500

e-mail: annonce@k.dk

JENS MALLING
SKRIVER FRA TYSKLAND
udland@k.dk

Selvom han afslørede, hvor-
dan den amerikanske sikker-
hedstjeneste NSA samler og 
gemmer data om millioner af 
tyske statsborgere, er whist-
lebloweren Edward Snowden 
ikke nogen helt blandt leden-
de tyske politikere. Snarere 
tvært imod. Han skaber frygt. 

Politikere fra regeringspar-
tierne CDU og SPD i den kom-
mission, der er i færd med 
undersøge NSA-skandalen, 
vægrer sig mod at invitere 
Snowden til Berlin, så han 
kan aflægge vidneudsagn, 
skriver Spiegel Online. 

Forud for sit besøg i USA i 

starten af maj prøver for-
bundskansler Angela Merkel 
og hendes regering at forhin-
dre, at Snowden dukker op i 
den tyske hovedstad. Merkel 
er ellers selv offer for NSA og 
tjenestens metoder, idet hen-
des telefon er blevet aflyttet. 

Men regeringen vil ikke til-
lade, at en afhøring af Snow-
den finder sted på tysk jord. 
Holdningen udtrykkes bedst 
af chefen for det tyske efter-
retningsvæsen BfV, Hans- 
Georg Maassen, der ifølge 
avisen Süddeutsche Zeitung 
kalder Snowden for ”en for-
ræder, der har plyndret NSA”. 
For Maassen er Snowden ikke 
en kilde, der kan bidrage 
med oplysninger, men en 
”tvivlsom figur”. Tilsynela-

dende er det Tysklands nære 
forhold til USA, som står på 
spil. Myndighederne frygter, 
at amerikanerne vil begræn-
se udveksling af information 
med forbundsrepublikkens 
efterretningstjenester, hvis 
regeringen imødekommer 
Snowden, skriver avisen. 

Andre steder end blandt  
toneangivende politikere og 
embedsmænd hersker der 
dog respekt om det, Snowden 
har gjort. For eksempel vil et 
universitet i Rostock snart 
udnævne ham til æresdoktor, 
fordi han opfattes som en 
foregangsmand og har ofret 
sin egen borgerlige eksistens 
for at gøre opmærksom på et 
alvorligt samfundsproblem. 

”Det er fuldstændig uan-

svarligt af efterforskerne, 
hvis de ikke gør alt for at kun-
ne udspørge Snowden per-
sonligt. Hvis de ikke gør det, 
vil der komme store huller i 
deres undersøgelse,” sagde 
journalisten Glenn Green-
wald, der bor i Berlin og er en 
af Snowdens nære samar-
bejdspartnere, til Frankfurter 
Allgemeine Zeitung forleden. 

Der har været forslag om, 
at Snowden kan aflægge sit 
vidneudsagn til den tyske 
NSA-kommission i Moskva, 
hvor han befinder sig, men 
det kan angiveligt sætte rus-
serne i et gunstigt lys. Det op-
fattes i Tyskland som uønsk-
værdigt i den givne geopoliti-
ske situation med omdrej-
ningspunkt i Ukraine.

Tysk frygt for Snowden-besøg

AF JENS MALLING
udland@k.dk

I konflikten om Ukraine op-
trappes informationskrigen, 
og ifølge ekspert i russiske 
medier Anna Sjarogradskaja 
sker der en tilbagevenden til 
retorikken fra den kolde krig. 
Som forkæmper for ytrings-
frihed i Putins Rusland er 
hun vant til lidt af hvert. Alli-
gevel er hun chokeret over 
mediernes fremstilling af be-
givenhederne i Ukraine, som 
hun følger tæt. 

”Naturligvis er alle aviser, 
der tilhører staten, ude på at 
overbevise læserne om, at 
den russiske fremfærd er lov-
lig og ærværdig. Men flere 
medier, end jeg havde regnet 
med, støtter helt ukritisk Pu-
tins politik,” siger Sjarograd-
skaja, der er professor i jour-
nalistik og direktør for Det 
Regionale Presseinstitut i 
Sankt Petersborg. 

Hun tøver ikke med at kal-
de desinformationen i de  
russiske medier for propa-
ganda:

”Den er værre og mere ef-
fektiv end i Sovjetunionen. 
Dengang vidste alle, hvad de 
havde med at gøre, for medi-
ernes erklærede formål var 
netop propaganda. Derfor var 
den mere harmløs. Nu om da-
ge fremstilles det, som om 
pressen er fri, og som om ny-
heder rapporteres objektivt 
og neutralt. I forhold til Ukra-
ine får russerne nu via stats-
ligt tv at vide, at landet er de-
res, og at Putin nu bare tager 
tilbage, hvad der altid har til-
hørt dem.”

Det kraftigt ensrettede me-
diebillede i Rusland gør, at 
størstedelen af indbyggerne 
får et bestemt billede af  
Ukraine-konflikten serveret  
– særligt via tv, som er langt 

den mest udbredte kilde til 
nyheder. Præmissen i de 
statskontrollerede tv-kana-
lers dækning af Ukraine er 
typisk, at der ikke er nogen 
legitim regering i Kiev, at den 
kontrolleres af fascister og 
antisemitter, som tog magten 
ved et kup og nu terroriserer 
det store russiske mindretal i 
landet. 

På grund af regeringens 
kontrol over medierne bliver 
Kremls udlægning af Ukrai-
ne-konflikten ifølge Sjaro-
gradskaja fremstillet som 
sandheden.

”Fra statsligt tv får seerne 
kun ét perspektiv på situatio-
nen i Ukraine, som de i vidt 
omfang tror fuldt og fast på. 
De bliver snydt af fjernsynet, 
for at sige det mildt.”

Hun peger på, at de fleste 
russere har travlt med at for-
sørge deres familie og ude-
lukkende beskæftiger sig 
med, hvad der sker i deres 
egen lille verden. De gør sig 
ikke klart, at en informati-
onskrig mellem Vesten og 
Rusland er i fuld gang, mener 
hun.

”Mange formår ikke at tæn-
ke selv og tænker i stedet, 
hvad regeringen vil have dem 

til at tænke. Kun få forstår, at 
det, vi foretager os i Ukraine, 
er kriminelt,” siger direktø-
ren for presseinstituttet. 

Symptomatisk for udviklin-
gen i det russiske mediebille-
de er de problemer, som tv-
stationen Dozjd er havnet i. 
Kanalen er den eneste i Rus-
land, der rapporterede direk-
te fra protesterne i Ukraine 
de forgangne måneder, men  
trues nu på sin eksistens.  
Dozjd er den sidste tv-kanal i 
landet, der ikke styres fra 
Kreml. 

Tv-stationens stedfortræ-
dende chefredaktør, Tikhon 
Dzjadko, deler Sjarograd-
skajas vurdering af medier-
nes muligheder i Rusland:

”Som den nuværende rus-
siske ledelse forstår det, bør 
mediernes vigtigste formål 
være propaganda. Denne 
propaganda skal dirigeres i 
retning af at forklare kompli-
cerede begivenheder såsom 
situationen i Ukraine,” skrev 
han for nylig i den britisk avis 
The Guardian. 

”I dette system er der ikke 
plads til uafhængige medi-
er,” fortsatte han. 

TV Dozjd kom for alvor i 
vanskeligheder i januar, hvor 
en bestemt udsendelse udlø-
ste alvorlige repressalier. Ef-
ter pres fra Kreml fik kanalen 
kraftigt indskrænket mulig-
hed for at sende og mistede i 
løbet af en måned 90 procent 
af sine seere. Ejeren af byg-
ningen, hvor tv-stationen har 
hjemme, meddelte pludselig, 
at han ikke var interesseret i 
at forlænge lejemålet. Men 
det alvorligste slag var ifølge 
Dsjadko, at Dozjd mistede si-
ne reklameindtægter. Nogle 
annoncører flygtede på grund 
af det stærkt dalende seertal, 
andre var bekymrede for at 

blive sat i forbindelse med en 
tv-kanal, der er havnet i pro-
blemer med regeringen. TV 
Dozjd har udelukkende over-
levet de seneste måneder 
gennem økonomiske bidrag 
fra seerne. 

Også den populære inter-
netside Lenta.ru samt den  
liberale radiokanal Ekho Mo-
skvy har været truet på deres 
redaktionelle integritet i 
2014. Begge medier har været 
ramt af afskedigelser, der har 
med det journalistiske ind-
hold at gøre. 

Anna Sjarogradskaja beskæf-
tiger sig i sit arbejde ikke 
med, hvordan mediesystemet 
i Vesten fungerer; om der 
eventuelt også her sker en 
forenkling og dæmonisering 
bare med modsat fortegn – 
nemlig af Rusland – efter op-
trapningen af striden om 
Ukraine. Men ifølge Sjaro-
gradskaja har blandt andre 
tidligere justitsminister Lene 
Espersen (K) pustet til ilden 
med et krav om dansk mili-

tær oprustning uden at kom-
me ind på, om Nato og Dan-
mark de seneste år har gjort 
sig skyldige i noget af det, de 
nu anklager Putin og Rus-
land for – eksempelvis brud 
på folkeretten og invasion af 
andre lande.

”For mig er der nok at 
skamme sig over her i lan-
det,” forklarer Sjarogradska-
ja dog og uddyber:

”Hvordan Nato retfærdig-
gør sin indblanding i Ukrai-
ne, og hvordan det præsen-
teres i vestlige medier, kan  
ikke undskylde Ruslands 
handlinger.” 

Den seneste udvikling giver 
anledning til dyb bekymring 
hos den russiske medieeks-
pert. Hun har arbejdet ihær-
digt for pressefrihed i landet, 
siden Sovjetunionens sidste 
generalsekretær, Mikhail 
Gorbatjov, indførte omfatten-
de reformer på området i 
1980’erne. I takt med knæg-
telsen af de uafhængige me-
dier ser Sjarogradskaja det, 
hun har arbejdet ihærdigt for 

i mere end 20 år, løbe ud i 
sandet. 

Det gør hende fortvivlet, 
men også afklaret. Ligesom 
lignende organisationer er 
Det Regionale Presseinstitut i 
Sankt Petersborg blevet ud-
sat for forskellige former for 
chikane fra myndighedernes 
side. 

”Vi er blevet kaldt ’forræ-
dere’ og ’udenlandske agen-
ter’, men vi vil ikke stoppe 
vores arbejde. Vi vil fortsætte 
uden forbehold med at for-
tælle hvad der sker. Vi er fast 
besluttede på at kæmpe for  
vores organisation,” siger 
Sjarogradskaja. 

Protester mod ensretnin-
gen af medierne tog form i 
Moskvas gader så sent som 
sidste søndag, hvor mere end 
10.000 russere protesterede 
for større pressefrihed og i 
sympati med TV Dozjd. Flere 
bar gule og blå flag for at vise 
deres støtte til Ukraine og op-
fordrede på bannere præsi-
dent Vladimir Putin til ”at 
holde op med at lyve”. 

Putin strammer grebet om  
de russiske medier
Propagandakrigen om Ukraine kører i højeste gear. Den sidste uafhængige tv-station i Rusland trues af lukning

0 Det kraftigt ensrettede mediebillede i Rusland gør, at størstedelen af indbyggerne får et bestemt billede af Ukraine-konflikten. Anna Sjarogradskaja, der er direktør for Det Regionale Presseinstitut i 
Sankt Petersborg, tøver ikke med at kalde nyhedsdækningen for ”propaganda”. – Foto: Aleksander Nemenov/AFP/Scanpix.

0 Tv-stationen Dozjd, der er den eneste russiske tv-kanal, der 
ikke styres fra Kreml, er truet af lukning. Her er det tv-stationens 
grundlægger og direktør Natalia Sindejeva. – Foto: Tatjana 
Makejeva/Reuters/Scanpix.

WWMange formår 
ikke at tænke selv og 
tænker i stedet, hvad 
regeringen vil have 
dem til at tænke.  
Kun få forstår, at det, 
vi foretager os i 
Ukraine, er kriminelt.

AnnA SjArOgrADSkAjA, 
prOfeSSOr i jOurnAliSTik Og 
DirekTør fOr DeT regiOnAle 
preSSeinSTiTuT i SAnkT 
peTerSbOrg

WWSom den 
nuværende russiske 
ledelse forstår det, 
bør mediernes  
vigtigste formål være 
propaganda. 

TikhOn DzjADkO, 
STeDfOrTræDenDe 
chefreDAkTør fOr Den 
ruSSiSke Tv-STATiOn DOzjD


