
Dagbladet Informations praktikanter på studietur til Polen (december 2021) 

Vi var otte praktikanter og en journalist fra Dagbladet Information på studietur i Warszawa. Vi 

havde tre hele dage, hvor vi fik et indblik i den polske mediekultur og polsk politik, som vi senere 

hen kunne lave journalistik ud fra. 

Onsdag den 1. december: Mediebesøg og demonstration  

Den første dag begyndte med et mediebesøg hos netmediet Oko Press, som har kontor i Warszawa. 

Netmediet har cirka 50 journalister ansat og har over 1 million læsere om måneden. De er særligt 

kendt for deres undersøgende journalistik og afsløringer, som fagbladet Journalisten blandt andet har 

beskrevet. Vi mødte journalist Anna Wójcik og tre andre journalister, som var villige til at svare på 

vores mange nysgerrige spørgsmål.  

Vi hørte om alt fra, hvordan det praktisk talt er umuligt at få de polske politikere til at stille op til 

interview til, hvordan der bliver kastet søgsmål efter søgsmål efter dem, når de afdækker historier om 

magtfulde aktører. Det var enormt interessant at få indsigt i, hvordan man som et lille medie laver 

journalistik, når pressefriheden i Polen er blevet så indskrænket, efter PiS kom til magten. Det satte 

mange ting i perspektiv, selv når danske politikere kan være umådeligt svære at få i tale, eller når det 

at få aktindsigter trækker ud. 

 

Senere på aftenen tog vi alle til en fri-abort-

demonstration ude foran det polske parlament. På 

den ene side var demonstranter, som var mødt op 

for at støtte op om kvindernes ret til abort, og lige 

på den anden side stod demonstranter imod abort 

og afspillede lyde af grædende babyer på 

højtalere med fuld volumen.  

 

https://journalisten.dk/polsk-pressefrihed-er-i-frit-fald-journalister-og-medier-daemoniseres/
https://journalisten.dk/polsk-pressefrihed-er-i-frit-fald-journalister-og-medier-daemoniseres/


Nogle af os foretog interviews med nogle af 

demonstranterne, der var mødt op for at støtte op om 

kvindernes rettigheder. Desuden fik vi talt med 

demonstranter fra moddemonstrationen.   

Torsdag den 2. december: LGBT og fri abort 

Torsdag gik nogle af os på opdagelse i Warszawa by for 

blandt andet at se den gamle bydel. Til frokost var vi 

også på en autentisk polsk restaurant for at få en 

smagsprøve af det polske køkken.  

 

Denne dag var det også planlagt, at nogle af os også 

skulle tale med en NGO for LGBT+-rettigheder, men grundet coronasituationen i Polen, kunne 

dette desværre ikke lade sig gøre. Vi er dog sikre på, at det havde været givtigt med et historisk 

indblik i, hvordan LGBT-personers rettigheder er blevet undertrykt siden PiS' indtog.   

Til gengæld hørte vi mere om LGBT-personers 

rettigheder fra førstehåndskilder, da to af os tog ud 

til en forstad til Warszawa for at tale med en 

regnbuefamilie. Vi var på besøg hos Karolina og 

Alexandra, som har sønnen Olek. Vi havde en meget 

informativ snak om, hvordan deres familie bliver 

berørt af regeringens love, og hvordan de prøver at 

leve et normalt liv trods den alvorlige situation i 

landet. 

 

 

 

 



Fredag den 3. december: Retssikkerhed i Polen og tiltænkt mediebesøg 

 

For at opleve polske juletraditioner var vi alle til et julemarked, som blandt andet bød på særlig 

polsk julepynt og en masse sjove julekugler. 

Til julemarkedet oplevede vi også, hvordan vi pludselig stod midt i den journalistiske mediemølle, 

da den franske, nationalpopulistiske højrefløjspolitiker Marine Le Pen dukkede op til julemarkedet, 

hvilket skabte et større presseopbud. Det var både interessant og lidt morsomt pludselig at se, 

hvordan journalistik blev produceret for øjne af os. Nogle af os fik da også lige et billede. 

 



På dagen havde to af os et interview med Piotr Gąciarek, der for nyligt er blevet suspenderet fra sin 

plads som dommer ved retten i Warszawa, efter at han ved flere lejligheder har udtalt sig kritisk om 

udviklingen for retssikkerheden i Polen. 

Gąciarek er et fremtrædende medlem af 

dommerforeningen Iustitia, der arrangerer 

protester og demonstrationer. Vi havde 

desuden et interview med Lukasz Mrozek, 

som er en anden dommer fra foreningen 

Iustitia. Interviewene gjorde os klogere på 

retssikkerheden i Polen og suspenderingen 

af en dommer, som med ret går imod 

regeringspartiet. 

Det var tiltænkt, at vi denne dag skulle på mediebesøg hos den uafhængige og regeringskritiske tv-

station TVN, som befinder sig i en decideret konflikt med PiS, som truer tv-stationens eksistens. 

Dog meddelte tv-stationen i sidste øjeblik, at det ikke var muligt at have os på besøg på grund af 

skrappe coronaretningslinjer på stationen. Det er vi kede af, da det med garanti havde været 

interessant at høre om medievirkeligheden i Polen fra et medie som TVN, der for alvor kender til 

regeringspartiet PiS' indskrænkning af pressefriheden. 

På trods af et par aflyste mediebesøg, har det været en spændende tur, hvor vi er kommet vidt 

omkring polsk kultur og politik. Mange tak til Kreds 1 for støtten!  


