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Kendelse 

afsagt den 27. juli 2021 

 

 

Sag nr. 2021-80-0678 

 

[Klager] 

 

mod  

   

TV 2 

 

[Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i nyhedsudsendelsen ”Store demonstrati-

oner i Cuba”, som blev bragt den 13. juli 2021 i TV 2 Nyhederne, idet han mener, at god pres-

seskik er tilsidesat   
 

 

 

Sagsfremstilling  

Det påklagede nyhedsindslag, der blev bragt på TV 2 i Nyhederne kl. 19 og er ca. 3 minutters 

varighed, indeholder omtale af demonstrationerne i Cuba mod manglen på bl.a. mad, folkets 

manglende frihed under det kommunistiske styre samt de cubanske myndigheders håndte-

ring af Covid-19.  

 

Af den påklagede nyhedsudsendelse fremgår blandt andet:  

 

”Nyhedsværten: I Cuba fortsætter folk med at protestere mod regeringen. Se bare 

billederne her. [Der vises tre billeder fra demonstrationerne i Cuba]. De mangler 

mad og det, de kan få af mad, er for dyrt, lyder det i gaderne. Og dertil kommer der 

også en utilfredshed med myndighedernes håndtering af coronapandemien. Det er 

de største demonstrationer i 27 år i den kommunistiske østat.  

[Der klippes til optagelser fra Cuba] 

Speak: I flere dage har tusindvis over hele Cuba i et sjældent stort opbud luftet deres 

frustrationer over at leve i et land, hvor der er mangel på nærmest alt. Det er ikke set 

siden 1994.  

Indbygger i Havana (undertekster): Vi er her, fordi folket undertrykkes. De sulter os 

ihjel. Havana er ved at falde sammen. Vi har ingen boliger, ingenting.    

Speak: Manglen på de mest nødvendige ting skyldes bl.a. den blokade, som USA 

strammede under præsident Trump. Den betyder, at lande, der handler med Cuba, 

bliver sanktioneret af USA.  
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Speak: Folket er ikke kun utilfredse med at mangle det meste til dagligdagen. De 

mangler også friheden under det kommunistiske styre, der kører landet med hård 

hånd og ikke tåler kritik og modstand. Det hele er forstærket af en mild sagt util-

strækkelig håndtering af coronapandemien og mangel på vacciner. 

Nyhedsværten: De sociale medier har været lukket i lange perioder under urolighe-

derne i Cuba.” 

 

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at indslaget var tendentiøst. [Klager] har 

særligt klaget over indslagets afslutning, hvor speaken udtaler, at befolkningen var frustreret 

over ”myndighedernes mildt sagt utilstrækkelige coronahåndtering”.  

 

[Klager] har endvidere henvist til, at Cuba hele vejen har haft langt lavere smitte og antal 

døde end f.eks. Danmark. Deres befolkningstal er over dobbelt så stort, og de har en øko-

nomi, hvor de er meget afhængige af tilrejsende turister. Således fortæller TV 2 ikke hele 

sandheden. 

 

TV 2 har den 19. juli 2021 afvist [Klager]s klage.  

 

 

Pressenævnets formand, Jens Kruse Mikkelsen, udtaler: 

Klagen angår et nyhedsindslag med omtale af demonstrationerne i Cuba mod det kommuni-

stiske styre. 

 

Det er som udgangspunkt en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig 

interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, orga-

nisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. 

Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.  

 

[Klager] er ikke selv omtalt eller afbildet i nyhedsudsendelsen. [Klager] har derfor ikke en så-

dan direkte og individuel retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen i forhold 

til ham. 

 

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. 
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