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Støt den lokale avis 
 
Landet er ved lov inddelt i 10 storkredse og 92 opstillingskredse. Hensigten bag denne inddeling er bl.a., at 
alle dele af landet skal have en rimelig mulighed for at opnå lokal repræsentation på Christiansborg efter 
folketingsvalgene. Det skal vi holde fast i, som noget helt centralt i vort demokrati og folkestyre. På samme 
måde er det uhyre vigtigt for demokratiet og borgernes engagement i samfundet, at alle dele af landet er 
godt dækket af et lokalt forankret dagblad. Hvis man forestillede sig et danmarkskort med nogle få 
centraliserede dagblade, så ville der for alvor komme turbo skævvridningen af landet. Det ville også gå 
hårdt ud over borgernes mulighed for at følge med det lokale demokrati og i de kommunale 
beslutningsprocesser. En årvågen lokal avis har en vigtig rolle som borgernes vagthund – ikke mindst i 
forhold til de store og ofte uigennemsigtige offentlige systemer. Men også over for de andre dele af egnens 
liv. Tab af en selvstændig og stærk lokal avis ville også gå ud over den interessante daglige dækning af små 
og store begivenheder ude i alle kommunens lokalsamfund. En dækning, der også bidrager til at skabe 
vækst og optimisme ved at der kommer fokus på nye muligheder. En dækning, der sætter fokus på de 
mange gode aktiviteter, der dagligt skabes af de mange uundværlige frivillige ildsjæle i det mangfoldige 
foreningsliv. Og en dækning, der bidrager til at binde en kommune og en egn godt sammen. Derfor skal vi 
kæmpe for at bevare en decentral mediestruktur, hvor der er plads til den daglige lokale avis som 
supplement til gode landsdækkende aviser og de fremadstormende elektroniske medier. På denne 
baggrund vil jeg slå til lyd for kraftigt opbakning til vores uundværlige lokale, daglige avis, Viborg Stifts 
Folkeblad. Jeg håber inderligt, at de igangværende bestræbelser på at gøre VSF til en selvstændig, lokalt 
forankret og økonomisk bæredygtig avis bærer frugt. Ikke mindst i et kommunalt valgår er der god grund til 
at fokusere på betydningen af en god og årvågen lokal avis. Vi har også i fremtiden brug for et lokalt 
dagblad med masser af lokale nyheder fra land og by.  
 

Hvor der er vilje, 
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