Praktikanter fra Metroxpress i New York

ProPublica
Vi har besøgt det journalistisk undersøgende medie, ProPublica, der har vundet
Pulitzer-prisen flere gange, blandt andet ved at afsløre politiets brug af misvisende
narkotests i 2010 (første online medie, der har vundet Pulitzeren). Derudover rydder
de ofte flere nationale forsider blandt andet hos The New York Times.
Vi valgte at besøge ProPublica, da det er et spændende og fremadstormende
medie, der i en til tider click-orienteret mediebranche tager sig tid til at fordybe sig i
den undersøgende journalistik. Det fandt vi meget interessant, da det er meget
anderledes for det metroxpress, som vi har vores daglige arbejdsgang hos. Vi var
derfor nysgerrige på deres arbejdsmetoder, struktur, økonomi og visioner - der viste
sig at være langt fra vores på godt og ondt.
Vi gik derfra med en masse læring, vi kan bidrage med ved fremtidige newsdesks
tilbage i Danmark.
Columbia University
Vi besøgte en kollegas ven, Christian Erin-Madsen, som studerer en master i
journalistik på Columbia University. Han gav os en rundvisning og fortalte, hvordan
det er at læse vores fag på en af verdens mest prestigefyldte uddannelser.
Vi er nogle, der overvejer at læse videre i udlandet, så det var en rigtig god
øjenåbner for, hvad det vil sige at rive rødderne op og tage to år til USA og studere
journalistik.

Rundvisningen fik os ind i bygningen, hvor journalisterne holder til og derefter op på
de historiske gange, hvor Pulitzer-juryen hvert år diskuterer, voterer og uddeler
Pulitzer-prisen til vinderen/vinderne.
Efter rundvisningen følte vi os mere klædt på til at vælge en potentiel journalistisk
videreuddannelse i USA senere hen.

Journalism Review
Turen bød også på besøg hos magasinet ‘Columbia Journalism Review’, som lidt
svarer til det danske ‘Journalisten’. Magasinets mission er at være den intellektuelle
leder i en hurtigt udviklende journalistisk branche. Det fik vi i den grad bekræftet af
redaktionen, der gav en introduktion til deres arbejde og visioner med bladet - både
online og på tryk.
World Trade Center Memorial/National September 11 Memorial & Museum
Et punkt på rejsen, som vi alle så meget frem til. Mange af os praktikanter er vokset
op og påvirket af en ‘post 9/11’ verden, så vi var meget interesseret i at få et indblik i
amerikanernes måde at håndtere episoden - såvel dengang som nu.
Det var en intens oplevelse, som har sat sine indtryk. Specielt interessant - og noget,
der satte et definitivt punktum for, om det blev et punkt på rejsen eller ej - var
museets udstilling om mediernes dækning af terrorangrebet både før, under og efter.
Udstillingen viser med gru og historisk betydning, hvordan medierne dækkede
terrorangrebet fra første sekund til flere år efter. Udstillingen viser også, hvordan

mediebranchen var nødsaget til at tage nogle til tider groteske etiske beslutninger på
splitsekunder, og hvordan branchen har måtte ændre sig i årene efter.
Specielt interessant var også udstillingens fokus på internationale mediers dækning
af terrorangrebet.

Diverse
Turen bød på mange interessante besøg. Blandt andet et besøg på Museum of
Modern Art og American Museum of Natural History, som gav de kultur- og
historieinteresserede praktikanter et spændende indblik i, hvad der rører sig i
amerikanernes og new yorkernes umiddelbare og nuværende selvforståelse.
Vi var desuden i New York på Inauguration Day, hvilket førte os til Trump Tower
sammen med en masse lokale medier, hvor vi fulgte demonstrationerne og deltog i
et pressemøde med et byrådsmedlem - der så blev anholdt for at protestere på
gaden.

Flere af praktikanterne fik taget reportagenoter og billeder, der blev sendt hjem til
newsdesk i København og endte med en artikel.

Derudover fik vi på programmet også krydset ture til blandt andet Brooklyn Bridge,
Rockefeller og Frihedsgudinden af.
Vi har været stærkt tilfredse med turen, som har givet os masser af læring til vores
videre uddannelsesforløb og fremtidige karriere i både ud- og indland. Derudover
blev vi som praktikanter godt rystet sammen og har lært hinanden bedre at kende som vi allerede nu kan mærke, giver et bedre og mere produktivt samarbejde på det
nyligt oprettede BTMX.

