
 

 

   

Kendelse 

afsagt den 30. januar 2019 

 

 

Sag nr. 2019-80-0249 

 

[Klager] 

 

mod  

   

Berlingske 

 

[Klager] har klaget til Pressenævnet over debatindlægget ”Kathrine Lilleør: Vi er alle homo-

seksuelle” bragt i Berlingske den 13. januar 2019, idet han mener, at god presseskik er tilside-

sat. 

 

[Klager] har endvidere påklaget, at Berlingske ikke har bragt hans læserbrev til debatindlæg-

get. 

 

 

Det påklagede debatindlæg omhandler Kathrine Lilleørs betragtninger om den franske bevæ-

gelse ”De Gule Veste” og særligt deres ønske om folkeafstemning om ophævelse af homosek-

suelles ret til at indgå ægteskab.  

 

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at artiklen mangler lødighed og alsidig-

hed, og at den har en subjektiv og manipulerende form. 

 

Derudover anfører [Klager], at det er i strid med god presseskik, når Berlingske ikke bringer 

hans kommentar til debatindlægget samt ikke besvarer hans henvendelser herom. 

 

Af læserbrevet fremgår: 

 

 ”Vi er alle homoseksuelle. 

Under Opinion (Den offentlige mening) d. 13. januar 2019 sætter sognepræst Kath-

rine Lilleør lighedstegn mellem seksualitet og kærlighed og stiller spørgsmålet: 

”Hvordan kan to menneskers kærlighedsliv, der ikke generer andre, være så afgø-

rende, at man ligefrem har det som et punkt i sine revolutionære planer?” – og kon-

kluderer generaliserende: ”Vi er alle homoseksuelle”.  

Nej Kathrine. Lad mig besvare dit spørgsmål med at slå fast, at vi alle ikke er homo-

seksuelle, men at vi alle er ligeværdige mennesker med forskellig, men ligeværdig, 

seksuel orientering.” 
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Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler: 

En del af klagen angår en artikel bragt i Berlingske om den franske bevægelse ”De Gule Ve-

ste”. [Klager] er ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen. 

 

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det for-

hold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lig-

nende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke til-

strækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet. 

 

Henset til, at [Klager] ikke selv er omtalt eller afbildet i artiklen, har han ikke en sådan di-

rekte væsentlig og individuel retlig interesse, at han personligt kan anses for klageberettiget. 

 

Der er derfor ikke grundlag for at behandle denne del af klagen i forhold til [Klager], hvorfor 

denne del af klagen afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. 

 

[Klager] har desuden klaget over, at Berlingske ikke har bragt hans læserbrev.  

 

Det er Pressenævnets opfattelse, at der gælder et almindeligt princip om, at redaktøren som 

udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe i avisen. 

Det bemærkes dog generelt, at en avis (redaktøren) på baggrund af sin egen eller sine medar-

bejderes adfærd kan have forpligtet sig til at bringe en given omtale.  

 

Pressenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Berlingske har forpligtet sig til at bringe 

[Klager]s læserbrev.  

 

Denne del af klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 

2, nr. 1. 

 


