Kendelse
afsagt den 27. juni 2019

Sag nr. 2019-80-0344
[Klager]
mod
Uge-Bladet Skanderborg
[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Højreradikale samles til stor folkefest ved
Skanderborg” bragt af Uge-Bladet Skanderborg den 21. juni 2019 på hjemmesiden skanderborg.lokalavisen.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Den påklagede artikel indeholder omtale af Mosbjerg Folkefest samt de inviterede talere og
mest fremtrædende deltagere. Artiklen indeholder endvidere et interview med [Antifacisten]
fra Østjyske Antifascister, der udtaler sig kritisk om de holdninger, som højreradikale giver
udtryk for.
[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at artiklens overskrift er forudindtaget,
idet alle deltagerne til Mosbjerg Folkefest omtales som højreradikale, uden der er belæg for
denne betegnelse. [Klager] har endvidere anført, at interviewet med [Antifacisten] er meget
politisk ensidigt, og at han finder det kritisabelt, at en person fra Østjyske Antifascister får lov
at komme med en række helt grundløse, udokumenterede og faktuelt falske påstande, uden
at journalisten forholder sig kritisk til disse.
[Klager] har henvist til, at han har retlig interesse i sagen, idet han som deltager til Mosbjerg
Folkefest omtales som højreradikal i artiklen.
Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler:
Klagen angår en artikel vedrørende højreradikales deltagelse i Mosbjerg Folkefest, og klager
har oplyst, han var deltager i den omtalte folkefest.
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
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Uanset, at [Klager] deltog i den i artiklen omtalte Mosbjerg Folkefest, er [Klager] ikke selv
omtalt eller afbildet i artiklen, hvorfor han ikke har en sådan direkte og individuel retlig interesse, at han personligt kan anses for klageberettiget. Der er derfor ikke grundlag for at behandle klagen i forhold til [Klager].
Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

