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Folkets Journalistpris styrker demokratiet og giver en særlig stemme til unge  

Medier og journalister har et vigtigt ansvar for den demokratiske samtale. Nu kan du være med til at 
pege på dem, der løfter det særligt godt. Har du læst, set eller lyttet til særlig god journalistik, der har 
inspireret dig, og som har styrket den demokratiske samtale, så er det nu, du skal indstille. Alle kan 
indstille kandidater fra 9. januar til 8. marts.  

Læs mere og indstil din kandidat på www.frirummet.org 

Vores demokrati afhænger af, at vi opsøger nuanceret viden, der får os til at reflektere, og som inspirerer 
os til at finde løsninger på samfundets udfordringer. Det forudsætter først og fremmest medier og 
journalistik, der reflekterer befolkningens sammensætning og engagerer os i det fælles. Folkets 
Journalistpris hylder journalistik, der på konstruktive måder skaber en bedre og mere demokratisk samtale, 
og som tager ansvar for, at flere stemmer giver deres mening til kende i debatten. Prisen uddeles efter fire 
journalistiske kriterier: Fællesskab, Inspiration, Nuancer og Tillid.  

Om prisen 
Prisen overrækkes på demokratifestivallen i Ollerup den 5. juni og består af et kunstværk og 50.000 kroner. 
Alle kan indstille kandidater mellem den 9. januar og den 8. marts. Journalistikken, der indstilles, skal være 
publiceret mellem 20.april 2022 og 8. marts 2023.  
Prisen blev uddelt første gang i 2022, hvor vinderen blev TV2 Fyn, Fyns Amtsavis og Fyens Stiftstidende for 
deres samarbejde om valgfolkefester op til kommunalvalget 2021.  
 
Unge i spil 
Folkets Journalistpris er indstiftet af Frirummet, som er et samarbejde mellem Friskolerne, Efterskolerne og 
Højskolerne. Med prisen stiller de frie skoler skarpt på mediernes ansvar for at medtænke unge i 
præsentationen og udformningen af journalistikken. Det går nemlig den forkerte vej med unges interesse 
for nyheder og særligt for unges engagement i offentlige debatter. Reuters Institute Digital News Report fra 
2022 viser, at unge under 35 vælger nyhedsmedier fra, fordi det påvirker dem negativt, og fordi de føler, de 
alligevel ikke kan gøre noget ved problemerne. Den samlede andel af danskere, der undgår nyhedsmedier, 
er faldet med 6 procent siden 2017.  

Dertil kommer, at mange unge føler sig afkoblet fra den offentlige samtale. Ifølge Reuters undersøgelsen 
Journalism, media and technology trends and predictions 2022 mener unge, at tonen i debatten er for hård, 
og de føler, at deres holdning ikke er tilstrækkelig legitim. Det er et stort demokratisk problem.   

- En samtale er kun demokratisk, hvis alle føler sig inkluderet i debatten og inspireret til at bidrage. Der er 
desværre en tendens til, at unge melder sig ud, fordi de ikke føler sig repræsenteret, og fordi medier 
polariserer, når en konflikt præsenteres, som noget man kun kan være for eller i mod. Vi har i den grad 
brug for medier, der inspirerer unge til at pege på løsninger, og medier som engagerer dem i at forme den 

http://www.frirummet.org/


fremtid, der er deres, siger formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, som repræsenterer 
de frie skoler i juryen for Folkets Journalistpris i 2023.  

Ungepanelet  
For at give unge en særlig stemme har Frirummet etableret et Ungepanel, der forholder sig til de fem 
medier eller journalistiske produkter, der nomineres til Folkets Journalistpris 2023. Ungepanelet består af 
unge mellem 14 og 30 år, som alle er elever på de frie skoler. Ungepanelet kommer til at arbejde intensivt 
med den nominerede journalistik i et døgn i april, hvor de samles på Ungdomsøen ud for København. 
Herefter præsenterer de deres synspunkter og anbefalinger for juryen. De fem medier, der nomineres, 
inviteres også med, så de får mulighed for at bruge de unges indsigter i udviklingen af journalistikken.   

Det er særligt vigtigt, at mediebranchen får de unges feedback, mener professor i journalistik ved Syddansk 
Universitet og formand for prisens jury, Peter Bro.  
 
- Der findes mange journalistpriser, men de fleste er uddelt af branchen selv. Det kan være med til at 
fastholde journalistiske metoder frem for at udvikle. Vi har brug for at tænke medier og journalistik på nye 
måder, hvis vi skal undgå at unge og andre grupper i befolkningen, vælger medierne fra. Hvis det sker, kan 
medierne ikke længere legitimere deres demokratiske funktion. Derfor har vi behov for, at mediebrugerne 
inkluderes og stiller nye krav til, hvordan medier og journalister arbejder. Det er noget af det, vi kan med 
Folkets Journalistpris, siger han.  

Alle kan indstille kandidater frem til 8. marts 2023 på https://frirummet.org/folkets-journalistpris- 

Folkets Journalistpris blev uddelt første gang i 2022 og er støttet af Samfonden. 
 
Juryen består af: 

Gerd Maria May, journalist og udvikler af FINT-modellen  
Peter Bro, professor i journalistik ved Syddansk universitet  
Ulrik Haagerup, Direktør for Constructive Institute  
Cathrine Gyldensted, Journalist og forfatter til bogen “Blev du klogere?”  
Mads Brandstrup, repræsentant for Danske Medier,  
Signe Aarestrup, repræsentant for Dansk Journalistforbund  
Torben Wind Rasmussen, repræsentant for de frie skoler. 

For yderligere oplysninger og kontaktinformation, kontakt: 
Kommunikationsmedarbejder i Frirummet Signe Damkjær: Tlf.: 22603481, signe@frirummet.org 
Projektkonsulent Gerd Maria May på: tlf: 24642516, gerd@roomofsolutions.dk 
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