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20. april 2016 

Folketingets Kulturudvalg har den 29. marts 2016, efter ønske fra Søren Søndergaard 

(EL), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 113 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

 

Ministeren bedes indhente Danmarks Radios egen vurdering af, om de leverer 

en alsidig og nuanceret dækning af den løbende EU-debat i Danmark, herunder 

om dækningen af Folkebevægelsens landsmøde den 12. - 13. marts 

2016 skete ud fra normale journalistiske kriterier. 

 

Svar: 

 

Jeg har, som ønsket, indhentet bidrag fra DR til besvarelse af spørgsmålet.  

 

DR oplyser følgende: 

 

"DR mener at have en alsidig og nuanceret dækning af den løbende EU-debat i 

Danmark såvel som i udlandet. DR Nyheder har et hold i Bruxelles for at følge 

dagsordenen tæt, men har derudover også gjort en række tiltag for at være til stede i 

hele Europa og dække debatten om EU – også den, der ikke er direkte afledt af, hvad 

der foregår i Bruxelles. Således har EU været central i dækningen af større 

sagskomplekser i både ind- og udland; f.eks. hvad angår Eurokrise, Brexit og strømmen 

af flygtninge og migranter, samt reaktionerne på denne. Desuden har DR haft en 

grundig dækning af afstemningen om retsforbeholdet i hele 2015, og DR har fulgt 

holdninger og strømninger i forhold til EU i hele Europa tæt. Op til afstemningen om 

retsforbeholdet havde DR fokus på alle politiske partier og holdninger til EU i det hele 

taget. Her var Folkebevægelsen mod EU på lige fod med de øvrige partier repræsenteret 

i programmer og debatter. 

 

DR dækker opstillingsberettigede partiers landsmøder. Niveauet for hvordan og hvor 

meget DR Nyheder dækker, vil dog fra gang til gang være afhængig af en konkret 

redaktionel vurdering foretaget på baggrund af normale journalistiske nyhedskriterier 
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og prioriteringer. Der er derfor ikke defineret en fast format for, hvordan de enkelte 

landsmøder dækkes.  

 

For så vidt angår dækningen af det konkrete landsmøde hos Folkebevægelsen mod EU 

den 12.-13. marts 2016 skete der desværre en meget beklagelig fejl i DRs interne 

planlægning, der betød, at DR ikke udkom fra landsmødet. DR har efterfølgende været i 

kontakt med Folkebevægelsen mod EU og har beklaget denne fejl. 

 

DRs politiske redaktion har efterfølgende været i dialog med Folkebevægelsen mod EU 

om, hvordan det fremover kan undgås, at en lignende fejl opstår. Herudover er DRs 

praksis i forhold til politiske landsmøder blevet indskærpet internt i DR." 
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