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svar i folkerepublikkene Do-
netsk og Lugansk. Vi kjem-
per mot falske nyheter hver 
dag, men situasjonen er un-
der kontroll. 95–98 prosent 
av nyhetsmaterialet som 
kommer ut fra våre territori-
er, er korrekte, anslår Putko-
nen.

Til fronten annenhver uke
Mediekrigen begrenser seg 
ikke til de krigførende parte-
ne i Øst-Ukraina, men har an-
tatt storpolitiske dimensjoner. 
For eksempel har EU med ini-
tiativet East Stratcom satt seg 
som mål å bekjempe russisk 
feilinformasjon om blant an-
net konflikten i Ukraina. 

Tiltaket ble umiddelbart 
beskyldt for å være et nytt ele-
ment i krigen om informasjon 

mellom Vesten og Russland. 
Janus Putkonen har proble-
met med medieobjektivitet 
tett på livet:

– Journalistene bør ha rett 
til å kommentere og vise sine 
egne holdninger for å hjelpe 
lesere til å forstå sannheten. 
Men samtidig må journalister 
alltid kunne legge fram mate-
riale og dokumentasjon, slik 
at leserne kan se hvor hold-
ningene kommer fra.

Store kart over Øst-Ukraina 
henger på veggen, slik at Do-
nis’ grunnlegger raskt kan få 
et inntrykk av hvordan kam-
pene skrider fram.

– Jeg forsøker å dra ut til 
fronten annenhver uke. Hvis 
det er en ny utvikling, vil jeg 
gjerne se den med mine egne 
øyne. Jeg har vært på alle 

frontavsnitt fra Shyrokyne i 
sør til Lugansk i nordøst, sier 
han og tegner en linje med 
fingeren.

Måtte reise fra Finland
Men hva får Putkonen, som 
har en bakgrunn fra teater og 
har arbeidet i 15 år som regis-
sør i den finske byen Porvoo, 
til å dra til slagmarken i Don-
bass? 

Sjefredaktøren har en for-
tid som aktiv i det finske Uav-
hengighetspartiet, som vil ha 
Finland ut av EU og eurosam-
arbeidet. Institusjonene er 
ifølge Putkonen drevet av 
«baksters» – et ordspill som 
på engelsk forbinder bank-
folk med gangstere. EU og 
Nato styres av globalister – en 
nedsettende betegnelse for 

dem som høster de økonomis-
ke fordelene av globaliserin-
gen. 

Han drev tidligere nettste-
det verkkomedia.org, som 
blant annet var kritisk til Fin-
lands etablerte mediesystem. 
Det arbeidet skaffet ham 
mange motstandere.

– Finland er et ganske fi-
endtlig land for personer som 
utfordrer fortellingen som 
mainstreammediene beveger 
seg innenfor. Det kan være 
ubehagelig å oppholde seg i et 
slikt fiendtlig miljø, der man 
møter alle mulige former for 
press – fra politiet, fra vanlige 
folk på restauranter. Reaksjo-
nene er ofte helt uforutsig-
bare. Jeg har blitt overfalt et 
par ganger, sier Putkonen.

Utbruddet av krig i Øst-

Ukraina satte i gang flere tan-
ker hos den landflyktige fin-
nen:

– Jeg spurte meg selv alle-
rede i mars 2015 hva som måt-
te gjøres. Hvordan kunne jeg 
bidra med mine kunnskaper 
og min erfaring? Doni var sva-
ret på de spørsmålene.

Han legger til:
– Man kan være med på å 

skape endringer der hvor end-
ringene skapes. Det er van-
skelig for meg å være aktiv i 
det okkuperte Finland, fordi 
baksters og globalister via EU 
og avtalene med Nato styrer 
alle nivåer i samfunnet. Der-
med er Finland allerede et 
tapt land. Men her er det fort-
satt håp.
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Oversatt av Lars Nygaard 

Janus Putkonen spiller en sentral rolle i mediekrigen mellom Russland og Vesten med sitt nyhetsbyrå i Øst-Ukraina:

Finsk infokriger i Donetsk


