Altingets etiske retningslinjer
Altinget er en privatejet, public service-medievirksomhed uden idelogisk
ståsted.
Altinget er tilmeldt Pressenævnet og er derfor omfattet af Medieansvarsloven,
ligesom vi følger de Vejledende regler for god presseskik. De fælles
brancheregler suppleres med nedenstående etiske retningslinjer.
1. Journalistik
Altingets journalistik skal være uafhængig, kritisk, korrekt og fair.
Læserne skal tydeligt kunne skelne mellem annonce-indhold og journalistik.
Inden for journalistikken skelner vi mellem nyhedsgenrerne (nyhed, reportage,
portræt, analyse og baggrund) og holdningsgenrerne (debat, klumme,
kommentar).
I nyhedsgenrerne tilstræber vi at være objektive, at være kritiske over for alle
parter og at fremlægge relevante fakta. Desuden tilstræber vi at være
transparente, således at læserne så vidt muligt kan se, hvor fakta, holdninger
og andre informationer kommer fra.
I holdningsgenrerne markeres tydeligt, hvem der er afsenderen, ligesom det
så vidt muligt gøres klart i teksterne, hvad der er fakta, og hvad der er
holdning.
2. Kilder
Kilder skal kunne stole på Altingets journalister. Det er journalistens ansvar, at
kilder så vidt muligt ved, i hvilken sammenhæng deres oplysninger og citater
skal bruges.
Kilder kan se egne citater inden publicering. Dette er ikke at betragte som en
godkendelse, men som en orientering, hvor faktuelle fejl eller misforståelser
kan blive opdaget og rettet. Det er journalistens ansvar, at kilder citeres
korrekt og dækkende.
Altinget foretrækker at bruge navngivne kilder, men i politisk journalistik kan
det være både nødvendigt og nyttigt at bruge anonyme kilder for at kunne
give læserne så præcist at billede af den politiske situation som muligt. Hvis
der bruges anonyme kilder, skal journalisten være ekstra kritisk over for
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kildernes motiver og interesser, ligesom oplysninger fra anonyme kilder så vidt
muligt skal efterprøves.
Oplysninger fra sociale medier kan på linje med andre kilder bruges
journalistisk, hvis man er sikker på kildens (profilens) ægthed.
Altinget betaler ikke kilder for tip og lignende.
3. Foto og video
Foto og video skal – ligesom Altingets tekster – være fair og troværdige.
Bruges et ældre foto, bør det markeres som ’arkivfoto’. Undtaget herfor er
almindelige portrætbilleder.
4. Fejl og rettelser
Altinget ønsker at rette fejl så hurtigt som muligt. Derfor skal både fastansatte
og freelancere bidrage til, at fejl rettes.
Vi skelner mellem tre typer af rettelser:
1) Hvis der er tale om stavefejl, slåfejl m.m., så retter vi fejlene umiddelbart i
teksten.
2) Ved større fejl og misforståelser rettes artiklen, samtidig med at det i
bunden af artiklen vil fremgå, hvordan teksten er blevet rettet.
3) Ved store fejl, der afgørende ændrer en artikels vinkel, laves en ny artikel
med oplysninger om fejlen.
Hvis store fejl er blevet udbredt på sociale medier og i andre medier, må det i
samarbejde med redaktionsledelsen overvejes, om fejlene også skal rettes
med opslag på sociale medier mm.
Altinget sletter som hovedregel ikke artikler.
5. Habilitet og integritet
Journalister på Altinget skal optræde på en sådan måde, at deres
uafhængighed og integritet ikke kan drages i tvivl.
Det indebærer, at man skal undgå at sammenblande journalistiske opgaver og
private forhold. Derfor kan medlemskab af partier, foreninger og
organisationer, samt visse privatøkonomiske investeringer, være uforeneligt
med nogle arbejdsopgaver på Altinget.
Journalister har pligt til at informere redaktionsledelsen i tvivlstilfælde.
Ansatte på Altinget må ikke udnytte deres position til at opnå private fordele.
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6. Sociale medier
Sociale medier er både en naturlig del af de flestes privatliv og arbejdsliv, og
det kan være svært at skelne, hvornår man optræder som hhv. journalist og
privatperson. Journalister på Altinget bør derfor altid optræde på de sociale
medier med omtanke, således at det ikke skader muligheden for udføre
arbejdet som politisk neutral journalist.
7. Gaver
Ansatte på Altinget kan af hensyn til habiliteten ikke modtage gaver,
tjenesteydelser eller lignede fra kilder, samarbejdspartnere og andre.
Undtagen herfor er gaver i bagatel-størrelse og gaver af et naturligt omfang i
forbindelse med fødselsdage, jubilæer mm.
Hvis Altinget deltager på reportagerejser, der er helt eller delvist betalt af
andre, skal det oplyses i artiklerne.
8. Freelancere
De etiske retningslinjer omfatter også faste freelancere, som derfor skal gøres
bekendt med reglerne.
9. Tvivlsspørgsmål
Journalister har pligt til at orientere redaktionsledelsen om etiske dilemmaer
og tvivlsspørgsmål i forbindelse med arbejdet på Altinget.
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