Indstilling til Cavling-prisen:

David Wedege
For nichemediet ”Tabt Tråd”, der via sin behandling af diskussionen om 5G sætter fokus på et
demokratisk og journalistisk problem i mediernes dækning af kontroversielle emner.
Vi vil gerne indstille David Wedege med Tabt Tråd til Cavlingprisen - eller i det mindste til mere
opmærksomhed og respekt. For det er vigtigt og nødvendigt.
David Wedege har med sit arbejde sat fokus på et fundamentalt demokratisk problem i de
danske mediers behandling af kontroversielle emner, nemlig kildevalg og kildekritik.
Et aktuelt eksempel er den internationale, sundhedsfaglige diskussion om 5G. David Wedege
har kastet sig over en af de allervanskeligste opgaver, nemlig journalistisk at forsøge at
afdække, hvad der er sandt og falsk omkring den radiofrekvente elektromagnetiske stråling.
Mediedækningen er næsten 100 procent ensidig, idet man kun refererer synspunkter fra de
fagfolk, som er fortalere for 5G. Medierne nævner, at der findes andre synspunkter, men de
placeres elegant i en skraldespand med etiketten misinformation, fake news eller
konspirationsteorier. Dermed kan man undlade at referere den journalistiske dokumentation,
som modsiger myndighedernes narrativ.
Medierne fortier, at der findes reelle og videnskabeligt begrundede sundhedsbekymringer om
mobiltelefoni hos strålingshygiejniske råd og myndigheder i både Danmark og i udlandet.
Ny 5G-teknologi bør ikke tages i brug, før grundig forskning har fundet sted. Det siger de
samme internationale forskere, som staten og teleindustrien normalt rådfører sig med. Den
danske stat vil ikke svare på, hvordan man forholder sig til sådan en anbefaling, Når David
Wedege og Tabt Tråd spørger. Statens Institut for Strålebeskyttelse i Danmark kan heller ikke
vurdere, om 5G kan udgøre en sundhedsrisiko og opfordrer til forsigtig brug af mobiltelefoner.
Mediedækningen har generelt været ukritisk og ofte fjendtlig over for den bekymring for vores
sundhed, der findes blandt borgerne. Kildekritik og alsidighed har været fraværende i
massemedierne.
David Wedege står med sit nichemedie Tabt Tråd bag et stort og modigt initiativ til at sætte
fokus på ovennævnte problem - ved at udfordre og efterprøve mediernes behandling af de
informationer, som kommer fra myndigheder og teleindustri.
En så principiel udfordring af den herskende fortælling i de danske medier har vi ikke set
længe. Og det vedrører ikke kun vores egen lille medieverden. Med mediernes handlemåde
kan det ukritiske 5G-syn have konsekvenser for folkesundheden.
Derfor.
Link til Tabt Tråd: http://tabttraad.info/
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