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Helsingborgs Dagblad har tagit 1 987 108 kr av

skattebetalarna detta år (2012)

Helsingborgs Dagblad stjäl dina pengar och tystar dig samtidigt!

Dina åsikter och kommentarer censureras av HD/Helsingborgs Dagblad. Tidningens

journalister vill inte stöta sig med polisen och vissa politiker, och därför skrivs

ensidiga och falska artiklar i HD dagligen. Regeringens mutor (Presstöd) till svensk

media har pågått sedan 1965.

.

Regler för kommentarer på hd.se

På hd.se vill vi att våra besökare ska kunna säga vad de tycker om det som finns på

sajten, och sådant som engagerar dem i nyheter och reportage.

MenyMeny ++



« Föregående Nästa »

Kommentera
E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

september 20, 2012 Lämna ett svar

Läsarnas hd.se. Du kan göra din röst hörd på hd.se genom att skriva lämna en

kommentar till vissa av sajtens artiklar. Huvudregeln för all sorts medverkan på vår

sajt är enkel: visa respekt för personer som förekommer i artiklarna och om andra

som kommenterar eller deltar i diskussionen. Vi kontrollerar inläggen och gör sedan

ett urval bland de godkända kommentarerna innan de publiceras.

Tre dagar efter en artikels publicering stänger vi ner kommentarsfälten och anser

diskussionen vara avslutad.

Så övervakas kommentarerna:

Vi strävar efter att kommentarstrådarna på hd.se ska vara intressanta att ta del av

för den som läser dem, och tillföra nya dimensioner till själva artikeln. Däremot är

det ingen rättighet att få sitt inlägg publicerat – redaktionen gör ett urval.

Kommentarsfunktionen på hd.se har grundlagsskydd, det vill säga omfattas av

skrivningarna i tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Det betyder till exempel att hd.se:s ansvarige utgivare också tar fullt ansvar för de

kommentarer som publiceras, samt att de som skriver kommentarer på hd.se

omfattas av meddelarskyddet och anonymitetsskyddet i grundlagen.

Vill du vara helt anonym?

Det är svårt att vara helt anonym i kommentarstrådarna. Dessutom vill vi helst att

de som kommenterar i våra trådar är identifierbara personer som vågar stå för sina

åsikter.

Vill du tipsa oss helt anonymt så gör du det lättast vi mejl på tipsa@hd.se eller ring

oss på 020 – 100 180.

hd.se-redaktionen

One blogger likes this.
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Skicka kommentarSkicka kommentar

Meddela mig om vidare kommentarer via e-post.
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