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Gota Media och Sveriges Radio överens om kreddningspolicy
Gota Media och Sveriges Radio har enats om en ny gemensam policy hur kreddning av varandras texter ska gå ll. Grunden är en generös hållning.

Diskussionen om hur olika mediehus citerar varandra och förhåller sig till varandras material har pågått under lång tid. Nu har utgivarna på
Gota Media och Sveriges Radio antagit en gemensam policy för hur företagen ska kredda varandra framöver.

– Ett resultat av en bra dialog som har skapat en respekt och förståelse för våra olika roller i det svenska medielandskapet, säger Stefan
Eklund, chefredaktör på Borås Tidning som är en av tidningarna i Gota Media.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö är glad över den nya överenskommelsen.

– Den lokala närvaron och den lokala journalistiken blir viktigare och viktigare. Det gäller inte bara rena nyheter utan den lokala debatten och
dialogen. De lokala tidningarna och Sveriges Radios lokala kanaler är de enda medieföretagen i Sverige med en riktigt stark lokal närvaro. Så
jag är både nöjd och glad att vi gemensamt har jobbat fram denna överenskommelse som handlar om att hjälpa och inte stjälpa varandra.,
säger Cilla Benkö.

En sund konkurrens mellan Sveriges Radio och Gota Medias tidningar på våra olika orter gynnar medborgarna och deras möjlighet att ta del
av kvalificerad journalistik. Det är mycket viktigt i den polariserade tid vi lever i. En sådan här överenskommelse visar på en gemensam
viljeinriktning att bedriva professionell journalistik på alla plan som är mycket värdefull, säger Stefan Eklund.

Viljeinriktning mellan Sveriges Radio och Gota Media om hur vi kreddar varandra:

Grundprincip är att alltid vara generös.
 
Kredd med blålänk direkt in till artikeln, oavsett om den är öppen eller bakom betalvägg.
 
Kredd redan i ingress. Kan vara blålänk, men inte som standard.
 
Egen nyhet som bygger på annans nyhet ska innehålla kredd av originalkälla och ska inte tas bort i efterhand, exempelvis kan man
skriva ”först att berätta var…”
 
Kredda tidningsnamn. Vid osäkerhet om vilken tidning som var originalet, kredda en av dem. Detsamma gäller Sveriges Radios olika
varumärken, kredda P4 Kristianstad, Ekot, P4 Extra mm.
 
Citaträtten är generös, vi kan gärna citera varandra men kredda igen i samband med citat.
 
Kredd i pushar kan förekomma, men inte som regel. (Sveriges Radios pushar går alltid mot ljud i pågående direktsändning.)
 
Kredda även i FM-radio och i papperstidningarna.
 
Bädda gärna in Sveriges Radios spelare.

De tidningar inom Gota Media som berörs av den nya policyn är förutom Borås Tidning också Barometern, Smålandsposten, Blekinge Läns
Tidning, Kristianstadsbladet, Sydöstran, Trelleborgs Allehanda, Ystads Allehanda, Ulricehamns Tidning, Östra Småland, Ölandsbladet.
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För mer information:

Gota Media: Stefan Eklund: 033-700 07 08 eller stefan.eklund@bt.se

Sveriges Radio:
Cilla Benkö nås via Claes Bertilson, presschef, 070-327 78 07 eller claes.bertilson@sverigesradio.se

Björn Löfdahl, programdirektör: 070-583 36 94 eller bjorn.lofdahl@sverigesradio.se


