Pressemeddelelse:
Når medierne sætter dagsordenen
Hvad sker der, når medierne sætter dagsorden? Denne antologi viser,
hvordan mediedækning kan få både positive og negative konsekvenser.
På baggrund af konkrete mediehistorier, som har sat tydelige aftryk på
samfundsudviklingen, analyseres mediernes forvaltning af deres
muligheder for at sætte dagsordenen og de særlige medieetiske
problemstillinger, der kan opstå i et demokratisk samfund med respekt for
ytringsfrihed.
Bogen undersøger de samfundsmæssige konsekvenser af eksempelvis
tv-dokumentarserien Moskeerne bag sløret, De vaccinerede piger, sagerne
om Gyllegate, Ventetidssagen og dækningen efter terrorangrebene i
København i februar 2015. Ligeledes undersøges mediernes prioritering af
finansstoffet for sager såsom afsløringen af hvidvask i Danske Banks
estiske afdeling.
På den baggrund rejser bogens bidragsydere spørgsmål om
sammenhængen mellem mediernes dækning og miljø-, sundheds-, finansog integrationspolitikken.
Hvilke konsekvenser har det, når medierne i særlig grad fokuserer på
negative og sensationelle sider af de historier, de dækker? Hvilken
betydning for demokratisk holdningsdannelse har den udbredte
journalistiske anvendelse af enkelthistorier og cases, såsom eksempelvis
»Dovne Robert«?
Er mediernes negative fokus på etniske minoriteter med til at skabe
etniske misforståelser hos befolkningen? Hvad sker der, når medierne selv
sættes på dagsordenen og omtales som ”fake news”? Hvad betyder det for
mediernes indhold og position, at de i stigende grad må konkurrere med
sociale medier og kendisser om medieforbrugernes opmærksomhed?
Bogen giver et forskningsbaseret bidrag til en faglig debat om
mediernes dagsordensættende rolle og om, hvorvidt der bør stilles særlige
presseetiske krav til journalistik, som har et dagsordensættende formål
eller potentiale.
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