Sextio år i smutsen - Kultur & Nöjen - Sydsvenskan-Nyheter Dygnet Runt

7/4/12 4:02 PM

ONSDAG 4 JULI 2012

TIPSA

Malmö 22°C

Malmö
Böcker

Lund
Film

Omkretsen
Musik

Sport

Konsert

Ekonomi

Konst

Scen

BIL & TRAFIK

BOSTAD

RESOR

MERA JOBB

SÖK UTBILDNING

Kontakt Kundservice Om oss

Opinion
Spel

Kultur & Nöjen

Kultur för unga

Sverige

Världen

Allt innehåll

Eurovision Song Contest

KULTUR & NÖJEN

KÖP BILJE
SE TRAILE

Biopr

Sextio år i smutsen
Den tyska tidningen Bild är knappast känd för att vara lågmäld. Därför är
det inte förvånande att förlaget vill skicka ut 41 miljoner gratisexemplar när
tidningen nu i juni fyller 60 år.

Författare: Carl Undéhn

Med närmre tre miljoner sålda lösnummer per dag är det Europas största
tidning – men också en av kontinentens mest kontroversiella.
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I stil och uttryck kan den liknas vid den ökända brittiska boulevardpressen.
Målgruppen har alltid varit ”massan, inte de intellektuella”.
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Ida Skovmand

Tidningen ges ut av förlaget Axel Springer AG och till dess försvar kan
sägas att Bild, till skillnad från förlagets prestigetidning Die Welt, i alla fall
är tydlig med sina åsikter. Med stora rubriker och färgsprakande sidor
skrivs de snarast i pannan på läsaren.
Budskapet i de korta texterna är alltid det samma: vi har rätt. För det
handlar ofta om just ett ”vi” som är det sunda förnuftet mot alla
vansinnigheter som utförs av kriminella och politiker.
Med teman som ”Det måste man väl ändå få säga” om invandrare och
”Grekerna vill ha våra pengar” till bisarra rubriker som ”Hitler byggde
UFO” skulle Bild kunna avfärdas som enbart sensationssökande och
provokativ. Men med tolv miljoner läsare är det inte möjligt.
Veckotidningen Der Spiegel menar till och med att Bild bidragit till att
Tyskland idag är ett av få länder i Europa utan högerpopulister i
parlamentet. Bild gör nämligen jobbet bättre än vad något parti skulle
kunna göra.
Retoriken och spridningen gör att tidningen kan driva opinion som ingen
annan i Tyskland. Något förre presidenten Christian Wulff fick erfara i
början på året. Hans försök att stoppa artiklar om sin privatekonomi blev
en affär som slutade med hans avgång. Politiker som får tidningens stöd
kan däremot räkna med ökad popularitet.
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Mycket av förklaringen till Bilds unika ställning hittas i dess historia.
Grundaren Axel Springer föraktade politisk totalitarism och vägrade
acceptera Östtyskland som alltid skrevs inom citationstecken i hans
tidningar. I en symbolisk handling flyttade han huvudkontoret till ett
höghus precis utmed Berlinmuren – en ”Frihetens fyr” mot kommunismen
på andra sidan.
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På 1960-talet liknade Bild studentrörelsens demonstrationer vid
nazistmarscher och ”Springerpressen” blev ett rött skynke för vänstern.
Oavsett politisk åsikt är det dock många tyskar som förfärats över
tidningens smutsiga journalistik. Redan 1977 arbetade Günter Walraff
under falskt namn på Bild för att avslöja dess metoder. Någon ändring
verkar det däremot inte ha lett till. Senast 2010 dömdes en medarbetare för
att ha tvingat en skådespelare till intervju genom hot om utpressning.
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Det är alltså långt ifrån alla tyskar som vill vara med på 60-årskalaset.
Kampanjen med gratistidningar kritiseras av andra tidningar som liknar
det vid en propagandaaktion från Nordkorea. Frågan är bara hur kritikerna
ska stoppa aktionen. Med största sannolikhet kommer Bild gå segrande
även ur den här striden.
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