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02-10-2010 - Løgn og latin ? og socialdemokrater
I gamle dage havde præsterne patent på at udlægge teksten i Bibelen, fordi den var
skrevet i latin, som kun kleresiet og få andre kunne tale og tyde.
I dag kan flertallet af befolkningen ikke læse EU-dokumenter, og det betyder, at
nutidens EU-kyndige har et stort ansvar.
Det ansvar lever Socialdemokraterne ikke op til, når de sender falske fakta ud i
pressemeddelelser, mener EU ZOO.
Socialdemokraterne har fire medlemmer af EU-Parlamentet og har derfor gode
ressourcer i sekretariatet til at give pressen en god og anstændig behandling. Med
deres sekretariatspenge kan de ansætte dygtige pressefolk, der er i stand til at
servicere danske journalister på bedste vis. Det har Socialdemokraterne i øvrigt god
tradition for.
Dan Axél, der tidligere var hos DR's Christiansborgredaktion, fik den første oktober
jobbet som Socialdemokraternes pressechef i Bruxelles. Socialdemokraterne har
efter sigende mere fokus på at komme i tv-mediet efter hans ankomst.
Kedelige eksempler
Et grelt eksempel på fejlinformation er en pressemeddelelse, som
Socialdemokraterne sendte til udvalgte medier onsdag den 22. september.
"Det lykkedes i sidste øjeblik de Konservative i Europa-Parlamentet at
få flertal for nye regler for fildeling på nettet, som bryder med
borgernes helt fundamentale rettigheder. Dagens afstemning skuffer
Socialdemokraterne, der havde stillet alternativt forslag," stod der i
pressemeddelelsen.
Det var faktuelt forkert.
En mere korrekt tekst kunne have lydt : "Flertal for et forslag om at få nye
fildelingsregler, som tillader brud med borgernes helt fundamentale rettigheder."
Der er blot tale om en initiativbetænkning, som altså ikke har juridisk effekt. Men
hvor sexet er det? Ikke nok, har Socialdemokraterne sikkert tænkt. At der kun er en
hypotetisk risiko for brud på borgernes rettigheder, men ikke noget, der ligner en
reel krænkelse, er også blevet strammet væk.
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Socialdemokraterne udsendte tidligere i år endnu et kedeligt eksempel på
fejlinformation. Den 24. marts udsendte Socialdemokraternes pressetjeneste i
Bruxelles en mail under overskriften: "EU tvinger Danmark til fattigdomsgrænse".
Selve pressemeddelelsen uddyber:
"Næstformanden for den socialdemokratiske delegation i Europa-parlamentet,
Christel Schaldemose og socialdemokraternes EU-ordfører i Folketinget, Kim
Mortensen glæder sig over, at det langt om længe er lykkedes ? med EU som stærk
medspiller ? at få regeringen til at akceptere, at Danmark skal indføre en
fattigdomsgrænse. Det sker, når statsminister Lars Løkke Rasmussen torsdag og
fredag sætter sin underskrift på EUs store 2020 plan, der sætter rammerne for, hvor
EU skal bevæge sig hen de næste ti år."
Problemet for Socialdemokraterne var, at EU's stats- og regeringschefer et par dage
senere satte deres underskrift på rådskonklusioner, der ikke tvang Danmark til at
vedtage en fattigdomsgrænse. Det var luget ud af konklusionerne inden
vedtagelsen. I realiteten var det ifølge EU ZOO's oplysninger allerede luget ud, da
Socialdemokraterne sendte pressemeddelelsen ud. Det vidste
korrespondentkorpset i Bruxelles også godt. Det sker for øvrigt tit, at udkast til
rådskonklusioner bliver ændret op til et topmøde. Socialdemokraterne burde derfor
have haft nogle stærke forbehold med i deres pressemeddelelse.
Om Socialdemokraterne blot var uvidende i disse to sager eller bevidst peppede
deres pressemeddelelser op med fejlinformationer, vil EU ZOO ikke spekulere i.
Lige meget hvad er det to kedelige eksempler, og journalister må have in mente, at
de altid bør dobbelttjekke informationer fra Socialdemokraterne i Bruxelles. Eller
enhver anden pressetjeneste, naturligvis.
EU ZOO anbefaler i øvrigt, at danske EU-politikere altid tilbyder links i rigt mål med
relevant, faktuel information, når de sender mails til pressen, eftersom de færreste
danske journalister har styr på, hvordan de skal dobbelttjekke informationer og selv
lave research på EU-stoffet.
EU ZOO har kontaktet Socialdemokraternes pressetjeneste, og vi giver dem
naturligvis mulighed for at komme til genmæle, når de svarer på vores mail.

