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Klage til PFU
Mandag 12. mai 2014 hadde VG en underleder om Melodi Gran Prix-vinneren
Conchita Wurst. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener underlederen
bryter med god presseskikk og klager den derfor inn til Pressens faglige utvalg
(PFU).
I lederen skriver VG at “Den skjeggete dame vant Melodi Grand Prix. Utfordrere
neste år er kjempeapen fra Borneo og den syngende kamel”.
Vi mener lederen bryter med punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten, som sier at
redaksjoner skal vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv,
etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan
virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er
saken uvedkommende.
Conchita Wurst tilhører en av de mest stigmatiserte gruppene i samfunnet vårt.
Folk opplever i stor grad å bli hetset og trakassert ansikt til ansikt, i sosiale
medier, på gata og på andre arenaer for sitt kjønnsuttrykk. Ombudet er kjent
med at trakasseringen bidrar til å begrense menneskers reelle bevegelses- og
ytringsfrihet.
VGs leder må sees i sammenheng med den konteksten den kommuniseres i. Det
er vanskelig å se forskjellen på denne lederen og den reelle trakasseringen som
gruppen utsettes for. Ordlyden og bruken av metaforer er lik den man finner på
nettsteder og i sosiale medier, der transpersoner utsettes for hatefulle ytringer.
VG bør være godt kjent med den omfattende diskrimineringen denne gruppen
utsettes for og formen denne trakasseringen tar.
En leder som ligger så tett opp til reell trakassering, står i fare for å legitimere
slike ytringer og inspirerer de som står for slike holdninger. Det er alvorlig.
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Pressen har selv ønsket å ta et større ansvar for at deres fremstilling av ulike
grupper ikke skal bidra til stigmatisering, ved å tydeliggjøre punkt 4.3 i Vær
Varsom-plakaten. Vi mener at VG i lederen ikke viser tilstrekkelig varsomhet
når de bruker ord og uttrykk til forveksling lik hetsen folk daglig blir utsatt for
pga sitt kjønnsuttrykk. Vi mener derfor at PFU bør komme med en uttalelse der
dere sier at VG har brutt god presseskikk. Det er viktig for å signalisere til andre
medier at pressen tar et særskilt ansvar som beskrevet i Vær Varsom-plakatens
punkt 4.3.
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