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Til Pressenævnet,
Foreningen Far skal hermed klage over Poli6ken 6l pressenævnet for meget grove og usande
udtalelser, som nemt kunne være blevet a;ræ<et ved kontakt 6l eller check hos Foreningen Far.
Foreningen Far kan ved mail den 4. oktober 2016 fra Poli6ken konstatere at journalisten, som skrev
pågældende Tweet har en central og ledende rolle hos Poli6ken. Det fremgår på kontoen at der er
tale om Poli6kens kulturredaktør samt er tale om en mail samt links 6l Poli6ken. Kontoen må derfor
betragtes som Poli6kens i lighed med Poli6kens blogs og sagen ønskes derfor påklaget og registreret
hos pressenævnet af principielle hensyn.
Det er fra kontoen udtalt ”foreningen far må juble” i forbindelse med et tragisk drab på et barn med
henvisning 6l hLp://www.dagens.dk/nyheder/uhyggelige-detaljer-fra-reLen-8-aarig-daLer-varraedselsslagen-sin-far. Det er naturligvis på ingen måde 6lfældet og Foreningen Far er, som alle
andre sociale organisa6oner på familieområdet, dybt berørt, når sådanne tragiske hændelser sker.
Foreningen Far blev ikke kontaktet, men forsøgte e<erfølgende kort at fortælle, at det naturligvis
ikke var 6lfældet samt at pågældende forælder selv oplyste, at denne var blevet rådgivet af
Statsforvaltningen og den private virksomhed hver 3. barn. Der skete ikke en beklagelse af fejlen.
Foreningen Far har mellem 100.000 og 200.000 besøgende om året, som bruger Foreningen Fars
vejledninger, bruger-6l-bruger grupper eller rådgivningscentre. Rig6g mange fædre, mødre,
bedsteforældre og pårørende får hur6g hjælp 24/7. Vi har ingen holdning 6l mænd eller kvinder, og
tager ikke s6lling 6l enkeltsager, selv om det jo 6l 6der kan lyde som om at vi er ansvarlig for hvem
mor eller far vælger at få barn med. Vi anbefaler at myndighederne behandler de mest alvorlige
børnesager i Danmark. Vi skal gøre pressenævnet og Poli6ken opmærksom på, at der o<e opleves
falske oplysninger før og under lovændringer på familieområdet. Det er naturligvis vig6gt at
behandle oplysninger på børneområdet i alvorlige sager med sund fornu< og omhu samt checke
oplysningerne grundigt og hos ﬂere parter på god journalis6sk vis.
Falske oplysninger
hLp://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/101839
Stalking eller ikke stalking – det er spørgsmålet!
hLp://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/102152
Med venlig hilsen
Jesper Lohse
Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
www.foreningenfar.dk

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast an6virusso<ware.
www.avast.com

www.avast.com

