PRESSEMEDDELELSE
Har vi brug for mere fokus på ytringsfrihed og fri debat uden udskamning?
Ny uafhængig medieplatform udkommer i dag på freeobserver.org. Vi ønsker at inspirere dig til
at stille spørgsmål og være med til at gøre verden til et bedre sted for kommende generationer.
Vores fokus er tv-indslag, interviews, paneldebatter m.m. Vi giver plads til saglige argumenter,
magtanalyse og magtkritik. Vi er finansieret af private donationer.
Det mener kræfterne bag den nye medieplatform, FREE OBSERVER, som udgives på
https://freeobserver.org/
Vi har været vidner til alvorlige indgreb i vores frihedsrettigheder, censur på sociale medier,
udskamning og fyring af offentligt ansatte på grund af ytringer, der ikke passer ind i regeringens
og WHO’s narrativ om coronakrisen. Vi mangler en opposition til regeringen og en fri presse, der
stiller sig kritisk. Der er alt for mange faglige og personlige stemmer, der ikke bliver hørt. Det er
da ikke det Danmark, vi kender og elsker?
Vi har følt, at vi manglede en ærlig, åbensindet og undersøgende medieplatform uden tabuer og
uden anden dagsorden end at søge sandhed, give plads til fri videnskab og fremme bevidsthed. Vi
ønsker et mangfoldigt Danmark, hvor forskellighed betyder noget positivt, og hvor vi er åbne
over for det internationale på en måde, som er gavnlig begge veje.
Vi er selvstændige iværksættere. Vi tror på, at det frie marked er kvalificeret til at afgøre vores
eksistensberettigelse. Vi er finansieret af private donationer, men økonomisk støtte giver ikke
indflydelse på det redaktionelle indhold.
Free Observer er både en medieplatform og en betegnelse for en person, der
1. analyserer årsag og virkning,
2. hylder den sunde skepsis og sund fornuft,
3. tager ansvar ved ikke at skade andre og altid stræber efter at blive klogere og handle bedre,
4. er ærlig og gennemsigtig ift. egne antagelser og fordomme,
5. er ydmyg nok til at vide, at vi altid kan gøre det bedre, men at det ikke skal hindre os i at gøre
noget nu.
Med medieplatformen Free Observer ønsker vi at inspirere dig til at stille spørgsmål, få det
bedste ud af livet og være med til at gøre verden et bedre sted for os alle sammen. Vores fokus er
tv-indslag, interviews, paneldebatter m.m. Vi inviterer gæster i studiet og bliver klogere.
Derudover er det vores målsætning at publicere artikler, som kan kommenteres og debatteres.
Medieplatformen Free Observer er ikke nødvendigvis enig i de holdninger, der udtrykkes i
interviews og artikler, men vi vil til enhver tid forsvare din ret til at ytre dig.
Vi anerkender både de hørte og uhørte stemmer. Vi ønsker at fokusere på substans. Vi ønsker at
inkludere og oplyse frem for at separere og ekskludere. Vi tilstræber en herredømmefri dialog
om menneskelige og samfundsmæssige forhold og giver plads til magtanalyse og magtkritik.
VORES MISSION
Vi er sat i verden for at skabe oplysning der leder til radikale positive forandringer: Vi er en
international forandringsbevægelse.
Vi ønsker at tilvejebringe information, spørgsmål og værktøjer, der giver mennesker inspiration
til og mulighed for at udvikle sund kritik og skepsis.
Vi ønsker at informere, uddanne og tilvejebringe flere stemmer, kilder og vinkler til
nyhedsstrømmen.

Vi har tillid til at vi kan udvikle en medieplatform baseret på integritet, gennemsigtighed og
ydmyghed.
Med Free Observer vil vi arbejde konstruktivt og magtkritisk på at forandre strukturer uden et
sundt formål og samtidig opbygge solide strukturer baseret på oplysning, frihed, ansvar,
muligheder og positive visioner for fremtiden.
BAG FREE OBSERVER
Carolina Simonsen
Cand.scient.pol., Københavns Universitet
Tidligere erfaring som selvstændig ledercoach samt som specialkonsulent i
Forsvarskommandoen med ansvar for strategi, organisation og ledelse, ansættelser i Forsvarets
Materieltjeneste, Beredskabsstyrelsen, Udenrigsministeriet og ved den danske delegation ved
NATO i Bruxelles samt forskningsassistent ved Dansk Udenrigspolitisk Institut og forfatter til en
bog og artikler om dansk sikkerheds- og forsvarspolitik efter afslutningen af den kolde krig.
”Jeg besluttede mig for at være med til at etablere Free Observer, fordi jeg ønsker en verden, hvor
vi opfordrer hinanden til at tænke selv, mærke efter og stille spørgsmål vedr. bestående
magtstrukturer og ting, som vi i øvrigt tager for givet. Jeg er skolet i magtanalyse og magtkritik,
og jeg ved, at der aldrig kun findes én sandhed. Jeg er interesseret i at undersøge mange
forskellige vinkler af en sag. Personlig frihed, herunder ytringsfrihed, er en altafgørende vigtig
værdi for mig at give videre til vores børn, børnebørn og kommende generationer.”
Martin Juncher
Cand.scient.pol., Århus Universitet
Baggrund som konsulent indenfor forretningsudvikling, direktør i et IT-firma, CIO i større
industrivirksomhed indenfor rehabiliteringsbranchen, iværksætter og medstifter af bl.a.
Marbella21 og Free Observer. Kandidatgrad i statskundskab med fokus på magtanalyse og
international politik. Kandidateksamen i grundloven.
”Som far til tre og lige dele iværksætter og idealist kæmper jeg for, at vi sætter os mål, som er
etisk funderet, så vi skaber en bedre, mere inkluderende og mere retfærdig verden for næste
generation. Free Observer er en international oplysningsbevægelse, der vil bidrage til at frigøre.
Vi har udgangspunkt i Danmark og repræsenterer den gyldne middelvej. Andres børn er ligeså
vigtige som mine. Og de betyder alt, og de skal vokse op med frihed og omsorg fra hjertet.”
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