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Avisen VG hadde i lengre tid arbeidet med en artikkelserie om fremveksten av høyreekstreme miljøer i 

Norge. Det langvarige arbeidet resulterte i et tolvsiders oppslag i VGs lørdagsutgave på papir. 

Én av sakene var et intervju med en ekspert på høyreekstreme miljøer som omtalte avsløringene som «et 

alvorlig samfunnsproblem». I intervjuet sammenlignet eksperten visse ekstremisters holdning til muslimer 

med nazistenes holdning til jøder under andre verdenskrig, og det ble vist til flere urovekkende 

voldshendelser den siste tiden.  

For å illustrere denne artikkelen hadde VG brukt et arkivfoto fra en demonstrasjon i Oslo sentrum to år 

tidligere. Demonstrasjonen bildet var fra var en fredelig markering for motstandere av hijab hos personer 

med offentlige stillinger. Underveis i demonstrasjonen hadde flere ytterliggående demonstranter «kuppet» 

demonstrasjonen til å dreie seg om motstand mot islam, innvandring og muslimer generelt.  Bildets VG 

hadde brukt fra denne demonstrasjonen var av en kvinne med et banner som lød «Nei til hijab i politiet». 

Kvinnen var zoomet inn slik at hovedmotivet var henne og plakaten hun holdt. I bakgrunnen av bildet 

kunne man se flere av de mer ekstreme demonstrantene, men disse var ikke hovedfokus i bildet og var noe 

uklare i bildet. Bildet kom aldri på trykk i forbindelse med den opprinnelige demonstrasjonen.  

Kvinnen var ikke klar over at hun hadde blitt avbildet i VG før hun ble nedringt av venner og kjente som 

hadde sett bildet av henne. Kvinnen var ikke klar over at hun hadde blitt fotografert tilbake i 2013 da 

demonstrasjonen fant sted, så dette kom som et sjokk for henne.  Hun syntes det hele var svært 

ubehagelig, og ønsket ikke å være avbildet sammen med ekspertens uttalelser om «et alvorlig 

samfunnsproblem» eller sammenligningen til nazismen. Selv tilhørte hun nemlig Arbeiderpartiet, hadde 

deltatt i en fredelig og lovlig demonstrasjon, og var ikke en del av den gruppen av mennesker som kuppet 

demonstrasjonen slik at den utviklet seg til å bli noe helt annet. Spesielt ille syntes hun at leserne ikke ble 

opplyst om konteksten hvor bildet ble tatt, eller hva demonstrasjonen opprinnelig hadde dreid seg om. VG 

på sin side mente at det måtte ligge innenfor deres pressefrihet å bruke bildene de hadde i arkivet, spesielt 

når det var såpass tett sammenheng mellom demonstrasjonen og høyreekstreme miljøer som i dette 

tilfellet.   

Spørsmål 1: Kunne VG bruke bildet av kvinnen uten å innhente hennes samtykke?  

En av de største avsløringene i VGs artikkelserie var hvordan en høytstående polititjenestemann var 

medlem av en voldelig, høyreekstrem gruppe. Politiet hadde angivelig dysset ned forholdene for å unngå 

offentlig skandale. VG oppga at disse opplysningene kom fra anonyme kilder.  
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I etterkant av avsløringene innledet politiet etterforskning for brudd på taushetsplikten. Opplysningene 

kunne bare ha kommet fra en liten sirkel av polititjenestemenn som kjente til polititjenestemannens 

deltakelse i den ekstreme gruppa. Det viste seg at polititjenestemannen som var omtalt arbeidet 

«undercover» i gruppa for å avsløre en mulig terroraksjon. Nå var alle klare over at vedkommende var 

politimann, og aksjonen gikk i vasken. Dette fikk store konsekvenser for politiet som hadde brukt mye 

ressurser på etterforskningen og ville vite hvem som stod bak lekkasjen.  

I denne forbindelse ville politiet pålegge VGs journalist å oppgi navnet på sin kilde. Journalisten nektet, og 

viste til kildevernet. Det måtte være en sentral del av pressefriheten å kunne verne om sine kilder i en slik 

sak, mente journalisten. Politiet på sin side viste til at det var snakk om straffbare brudd på taushetsplikt, 

og at det neppe ville være mulig å oppklare saken på noen annen måte.  

Spørsmål 2: Må VG-journalisten oppgi sin kilde?  

Spørsmål 3: Hva er de viktigste elementene i pressefriheten, og hvorfor er dette ansett som en særlig viktig 

del av ytringsfriheten?  

Alle spørsmål skal besvares.  

 

Vedlegg! 

 

********* 

 

Sensur faller onsdag 24. juni 2015. 

Oslo, 03.06.2015 


