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Mytetjek : DRs røde lejesvende Lars Bjørknæs Hent PDF Det er et af de faste diskussionsemner, når
politikere og politisk interesserede diskutere Danmarks Radio : Om der sker favorisering af de røde partier på
bekostning af de blå. Siden 1960erne har højrefløjen løbende kritiseret Danmarks Radio for, at public service-
stationens medarbejdere fast har givet en håndsrækning til venstrefløjens politikere og partier. En udbredt

holdning der har gjort, at journalisterne ofte omtales som ”røde lejesvende”.

Men er det faktisk sådan, at det er venstrefløjen der sidder tungt på dækningen? Og betyder det at der er hold
i beskyldningerne om, at den statslige stations medarbejdere lever op til myten om at de er så

venstreorienterede at det også smitter af på programfladen?

Det analyserer Lars Bjørknæs i bogen ”Mytetjek : DRs røde lejesvende”, som bygger på opgørelser over 100
dages TV Aviser i perioden mellem september og december 2014. Fokus har bl.a. været på at fastslå, hvilke

politikere der udtaler sig mest og i hvilke sammenhænge det sker.

Lad det være sagt med det samme : De 100 dages TV Aviser viser, at der er noget om snakken – og at
Danmarks Radio i meget høj grad giver taletid til venstrefløjen på bekostning af den modsatte side af

Folketingssalen.
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