
KLASSEKAMPENKULTUR&MEDIER

I mangel på en 
etablert kritisk 
offentlighet har 
blogging blitt et 
innflytelsesrikt, 
opposisjonelt feno-
men i Russland, 
sier forsker.

MEDIER
Av Astrid Hygen Meyer

– Internett utgjør en egen, 
viktig offentlighet i Russland 
i dag og erstatter langt på vei 
de vanlige medienes oppga-
ver i landet, sier Russlandfor-
sker og lingvist Martin Paul-
sen.

I dag innledes Foreningen 
Petrusjkas Russlandsdager i 
Oslo, som arrangeres for tred-
je år på rad, med et seminar 
om den russiske bloggverde-
nen. Martin Paulsen er møte-
leder.

Korrupsjonsavsløringer
En blogg i Russland assosier-
es ikke med det sam-
me som den gjør i 
Norge, påpeker Paul-
sen.

– Mens vi i Norge 
ofte snakker om blog-
ging som et livsstils-
fenomen for unge 
mennesker, har blog-
ging en helt annen 
posisjon i Russland. 
Det er særlig blant 
ganske voksne grupper at 
blogging har fått gjennom-
slag. Den typiske russiske 
bloggeren er en voksen mann 
i 30-40-årene som har gjort 
karriere innen finans, media 
eller politikk, sier Paulsen. 

En av dem er Aleksej Na-
valnyj, som gjennom bloggen 
sin også er blitt kjent i den 
større offentligheten. Naval-
nyj er en mindre aksjeholder i 
flere store, statseide russiske 
selskap, og posisjonen som 
aksjonær har han brukt til å 
skaffe seg informasjon. På 
bloggen sin kunne Navalnyj 
avsløre at det foregikk kor-
rupsjon på toppnivå i russisk 
samfunnsliv.

Det er nemlig i bloggoffent-
ligheten at den fjerde stats-
makts idealer i størst grad 
oppfylles i Russland–blogger-
ne setter dagsorden og driver 
langt på vei undersøkende 
journalistikk, hevder Paul-
sen. Avisene og TV er i større 
grad underordnet sensur.

– Hvor mange russere er det 
som leser og følger disse blog-
gene?

– De store bloggene har ti-
tusenvis av lesere hver dag. 
Men internett er i utgangs-
punktet et storbyfenomen i 
Russland. Det er 45 prosent av 
den russiske befolkningen 
som bruker internett på må-
nedlig basis. I Moskva og i de 
store byene er blogging om-
trent like utbredt som Face-
book er i Norge, spesielt for 
voksne, godt utdannede rus-
sere.

Nettverksbygging
Et særtrekk ved den russiske 
bloggosfæren er at bloggene 

er samlet på plattfor-
men LiveJournal, 
som var populær in-
ternasjonalt tidlig på 
2000-tallet, forteller 
Paulsen. 

– LiveJournal har 
flere sosiale funksjo-
ner enn plattformer 
som Wordpress, som 
er blant de mest popu-
lære i Norge. Dermed 

er blogging også mer sosialt 
enn i Norge. Det handler i stor 
grad om å knytte seg kontakt 
til andre bloggere.  

– Er det som avdekkes i rus-
sisk bloggosfære først og fremst 
informasjon som holder seg på 

internett, eller får det gjen-
nomslag i mer etablerte medi-
er?

Bloggere er sentrale i russisk protestbevegelse. I dag diskuteres blogging i Russland på et seminar i Oslo:

Blogging og gatemakt

MAKTA GÅR ETTER: Russisk president Dmitrij Medvedev har skaffet 
videoblogg.  FOTO: AFP/SCANPIX
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Innbyggere i Egersund kan glede seg over at de har tilgang til 
ei prisbelønt lokalavis. Under Landslaget for lokalavisers 
årsmøte i Kristiansand denne helga, ble nemlig Dalane 
Tidende kåret til Årets lokalavis. Avisa har et godkjent 
opplag på 8160, og utkommer mandager, onsdager og 
fredager. Juryen la blant annet vekt på at redaktør Gunnar 
Kvassheim og resten av medarbeiderne lager ei moderne og 
framtidsrettet avis med ung profil. Hederlig omtale gikk til 
Askøyværingen og Solabladet.   Astrid Hygen Meyer

NOTERT:

Årets lokalavis

I forrige uke ble det kjent at den 
danske regissøren Thomas Vinterberg 
er plukket ut til hovedkonkurransen 
under Filmfestivalen i Cannes, med 
filmen «Jagten» – en film som etter 
alt å dømme tegner seg inn i en 
allerede etablert dansk tradisjon: de 
kompromissløst psykologiske filmene 
som innstuderer familiers og fellesska-
pets langsomme oppløsning. Hoved-
rolleinnehaver Mads Mikkelsen spiller 
en nyskilt 40-åring som prøver å 
gjenopprette kontakt med tenårings-
sønnen sin, men en liten, tilfeldig 
løgn som faller kommer i veien.

I 2003 kom Susanne Biers dogmefilm 
«Elsker deg for evig», om fem 
personer i en krisesituasjon. En 
bilulykke fører et ungt par og en 
familie sammen, og grenser tråkkes 
over. Et glimrende skuespillerlag gjør 
denne filmen god.

Det er sagt om Per Flys Danmarkstri-
logi at den har gjenopplivet sosialrea-
lismen i dansk film. Trilogien tar for 
seg samfunnsklassene, og aller mest 
nådeløs er Fly kanskje mot overklas-
sen, som i «Arven» fra 2003 represen-
teres av et fabrikkeiende familieimpe-
rium som brått står på konkursens 
rand. Når pater familias begår 
selvmord, gjelder den sterkestes rett.

Astrid Hygen Meyer

DE UTVALGTE:

Dansk oppløsning

INTERNASJONALEN: Nok et 
maleri fra nazistenes tyvegods under 
andre verdenskrig er levert tilbake til 
dets rettmessige eiere, melder BBC. 
Et 500 år gammelt Kristusbilde av 
Girolamo Romano ble nylig levert 
tilbake til en italiensk-jødisk kunstsamlers arvinger. Familie-
medlemmene har siden 1997 jobbet for å få maleriet tilbake. 
Det anslås at nazistene under andre verdenskrig stjal rundt 
650.000 kunstverk fra europeiske jøder.  AHM

FAKTA

Blogging i Russland:
n I dag åpner Russlandsuke 
2012, som avholdes på 
Litteraturhuset og Fritt Ords 
lokaler i Oslo.
n Foreningen Petrusjka, som 
arbeider for å fremme 
kjennskap til russisk samtidslit-
teratur i Norge, står bak 
arrangementet.
n Fra klokka 12 til 16 i dag 
avholdes seminar som tar for 
seg bloggingens betydning i 
dagens Russland. Seminaret 
avholdes i Fritt Ords lokaler i 
Oslo. 

Martin Paulsen
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– Først og fremst er det i 
bloggosfæren det foregår. 
Men ved Dumavalget var det 
oppsiktsvekkende at tv-me-
diene også begynte å vise bil-
der fra demonstrasjonene. 
Det var blitt et så viktig tema 
i bloggosfæren at det ikke 
kunne unngås at man rap-
porterte fra dem. Samtidig 
har myndighetene blitt klar 
over innflytelsen. Medvedev 
har blant annet åpnet en 
egen videoblogg, og har bedt 
politikere og byråkrater om å 
åpne demokratiske prosesser 
for folket. Baksiden av med-
aljen er at de forsøker å ut-
likne den opposisjonelle 
stemmen bloggerne utgjør.

Mobiliserte etter valget
En protestbølge av Putinmot-
standere toget ut i gatene over 
store deler av Russland etter 

Dumavalget 4. desember i 
fjor. En rekke dokumenterte 
eksempler på valgfusk skapte 
for første gang en synlig frus-
trasjon i den russiske befolk-
ningen. Blant dem som deltok 
i demonstrasjonene, og som 
ble arrestert for det, var blog-
ger Aleksej Navalnyj. 

Paulsen mener det er liten 
tvil om at bloggosfæren virket 
mobiliserende for demonstra-
sjonene. 

– Årets Dumavalg viste et 
markant skille i aktivitet og 
engasjement i den russiske 
befolkningen. Mens unge 
voksne russere tidligere har 
vært kjennetegnet av at de 
har trukket seg tilbake fra po-
litikken og har vist lite enga-
sjement, så man i bloggosfæ-
ren og i sosiale medier at folk 
ble engasjerte. Det ble eta-
blert et inntrykk av at man 

kunne være med og spille en 
rolle.

astridhm@klassekampen.no 

Bloggere er sentrale i russisk protestbevegelse. I dag diskuteres blogging i Russland på et seminar i Oslo:

Blogging og gatemakt

INNFLYTELSE: Blogger Aleksej Navalnyj er blant de viktigste 
opposisjonelle stemmene i Russland, og spilte en avgjørende rolle i 
protestene etter Dumavalget i desember i fjor.   FOTO: AFP/SCANPIX
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