
Fra: Mediestøtte - Kulturstyrelsen mediestotte@slks.dk
Emne: SV: Medenævnet og mediestøtte til Netavisen Pio
Dato: 20. december 2021 kl. 12.49

Til: kontakt@danmarksfremtid.dk
Cc: Mediestøtte - Kulturstyrelsen mediestotte@slks.dk

Kære Finne Edtwodth
 
Tak for din henvendelse.
 
Det er korrekt, at det er Medienævnet, som træffer afgørelser i forhold til ansøgninger
om mediestøtte. Medienævnets afgørelser tager udgangspunkt i hhv. lov om
mediestøtte og bekendtgørelse om mediestøtte. For at opnå mediestøtte, i dette
tilfælde redaktionel produktionsstøtte, er der en række kriterier, som et medie skal
opfylde. Dertil fører Medienævnet tilsyn med medier, som får mediestøtte, både ved
ansøgning, på stikprøveniveau og for projektansøgninger også i form af forskellige
afrapporteringer.
 
I forhold til dit første spørgsmål er det korrekt, at det er en betingelse for at opnå
tilskud efter mediestøtteloven, at mediet henvender sig til en bred kreds af brugere og
ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af
arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i
offentlige institutioner m.v. Ved en bred kreds af brugere, forstås, at nyhedsmediet er
af almen interesse og ikke alene er af interesse for en nærmere bestemt gruppe i
samfundet. Det beror således på en konkret vurdering, hvorvidt mediet henvender sig
til en bred kreds af brugere.
 
I forlængelse heraf fremgår det af forarbejderne til loven om et nyhedsmedies
ejerforhold, at ”For at skærpe kravene til nyhedsmediernes uafhængighed og øge
sikkerheden for, at støtten ikke gives til fremme af særinteresser, foreslås det
endvidere, at offentlige institutioner ikke må være ejere af et støttet nyhedsmedie,
samt at arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer ikke må eje mere end
to tredjedele af nyhedsmediet, hvis mediet skal kunne støttes. Disse typer af
nyhedsmedier kan også publicere meriteret indhold om faglige emner, der er af
relevans for den brede offentlighed, men hensynet til at mediet har en vis
uafhængighed af bl.a. enkelte gruppers særinteresser, har vejet tungest. Til gengæld
er det ikke vurderingen, at der er grund til at udelukke nyhedsmedier ejet af politiske
partier fra støtte. Der har i Danmark været tradition for, at dagblade var ejet af
politiske partier. Det ses som en fordel for pluralismen og mangfoldigheden, at det
politisk ejede medie kan eksistere side om side med andre typer af nyhedsmedier”.
 
Jf. dit andet spørgsmål så fremgår det af mediestøttelovens § 3, stk. 2, nr. 8 at mediet
skal have ”et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt
journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende
nyhedsmedie”. Det er Medienævnets vurdering af mediet, at dette kriterie er opfyldt.
 
I forhold til dit tredje spørgsmål, så er det et krav, at mediet har en ansvarshavende
redaktør og en redaktion med redaktionelle medarbejdere. Der er ikke noget i
lovgivningen der i øvrigt regulerer, hvem som skriver for mediet. Dog er det i
lovforarbejderne fremhævet, at ”Særligt internetbaserede nyhedsmedier benytter sig
af brugergenereret indhold, herunder blogindlæg, som også kan være skrevet af
læsere, der kommenterer nyhedsmediets indhold eller debatterer mere frit”. Dertil er
det almindeligt med læserbreve mm i diverse medier.
 
Der skal bemærkes, at nyhedsmedier som modtager mediestøtte automatisk bliver
anmeldt hos Pressenævnet.
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anmeldt hos Pressenævnet.
 
 
På vegne af Medienævnet
 
Eva Sønderstrup-Andersen
Specialkonsulent
Sekretariat for Medienævnet
Medier
 
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14
1611 København V

T 33 95 42 00
M 33 73 33 59
esa@slks.dk
slks.dk
 

 
 
Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven.
Sådan håndterer vi dine personoplysninger.
 
 
 
 
Fra: Danmarks Fremtid <kontakt@danmarksfremtid.dk> 
Sendt: 17. december 2021 14:06
Til: SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>
Emne: Medenævnet og mediestøtte til Netavisen Pio
 
Hej,
 
Nedenstående er sendt til kulturministeren samt folketingets medieordførere.
 
Men det er medienævnet, der står for tildelingen af mediestøtte, og noget kunne tyde på,
at nævnet ikke lever op til deres forpligtigelser.
 
Hvad er medienævnets begrundelse for, at Netavisen Pio forsat modtager mediestøtte?
 
Da nævnet ikke har nogen kontakt mulighed bedes denne mail videresendes til rette
personer
 
På forhånd tak 
 
Med venlig hilsen / Best regards,

Finne Edtwodth, 
Chefredaktør Danmarks Fremtid
 
 
---
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Hej

Jeg skriver til alle medieordfører i Folketinget, samt kulturministeren, for at få en
forklaring på, hvorfor den socialdemokratiske partiavis Netavisen Pio forsat modtager
mediestøtte. En mediestøtte der lyder på ca. 500.000 skattekroner om året.

Jeg håber at I vil tage jer tid til at svare på følgende spørgsmål, da det må være i alles
interesse, at mediestøtten bliver tildelt seriøse, uafhængige medier. Det er trods alt
skattemidler, vi taler om.

Spørgsmål 1: Mediestøtte tildelt på forkert grundlag

Læser man bekendtgørelse om mediestøtte, så står der følgende i paragraf 3, stykke 3:

“henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene er rettet mod bestemte
erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller
brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.”

Som en socialdemokratisk de facto partiavis, så overtræder mediet de gældende regler. 

Hvordan kan du som medieordfører / kulturminister forsvare at gældende regler
overtrædes?

Spørgsmål 2: Kopierer bevidst andres indhold

For nyligt blev det afsløret, at netavisen Pio havde kopieret flere mediers indhold, noget
de i første omgang hårdnakket benægtede. Mediet kaldte det en enkelt journalist's
fejltagelse, men den pågældnede medarbejder var faktisk en del af ledelsen.

Hvordan kan du som medieordfører / kulturminister forsvare, at mediestøtte bliver tildelt
et medie, der har det meget svært med at kende forskel på dit og mit? Et medie der ingen
problemer har med at tyvstjæle indhold fra andre.

Er det hvad man kan kalde originalt indhold?

Spørgsmål 3: Lader fake profiler leverer indhold

Nu har Radio Loud så afsløret, at den socialdemokratiske partiavis Netavisen Pio har
brugt falske profiler til at levere indhold til mediet.

Hvordan kan du som medieordfører / kulturminister forsvarer at mediestøtte bliver brugt
til at levere fake news, bragt af falske profiler?

Afslutning

Jeg vil se frem til at modtage uddybende svar på ovenstående spørgsmål.

Det er muligt at få mere info omkring Netavisen Pio’s ageren, der blandt andet også
indebærer trusler mod socialdemokratiets politiske modstandere, her i vores
tema: https://danmarksfremtid.dk/tema/netavisen-pio/
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tema: https://danmarksfremtid.dk/tema/netavisen-pio/

Du/I ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen / Best regards,

Finne Edtwodth, 
Chefredaktør Danmarks Fremtid
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