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Politieke voorkeur van journalisten 
03-10-2008 14:25:30 

Op het Knack Forum startte iemand op 26 september een discussie over de 
politieke voorkeur van journalisten. Dit is de intro: 
Wat iedereen al lang aanvoelt, is ook vastgesteld bij een onderzoek naar het 
stemgedrag van Vlaamse journalisten. 
Zo is de volgende politieke voorkeur gebleken bij de verkiezingen in 2007 : 
SP.A/Spirit : 34 %  
VLD : 20 % 
Groen : 20 % 
Kartel 18 % 
LDD : 2 % 
VB : 1 % 
Is het normaal dat 74 % van de journalisten Paars-Groen zijn, terwijl het 
kiespubliek slechts iets meer dan 40 % Paars-groen is. Vooral het abnormaal 
hoge percentage van SP.A en Groen vallen op, evenals het abnormaal lage 
percentage van Vlaams Belang ( 1 % tegenover 18 % kiezers). 
Is deze wanverhouding gezond voor de democratie ? Is er geen beïnvloeding van 
de publieke opinie door "progressieve" journalisten waardoor hun vaak "politiek-
correcte" opvattingen als alleenzaligmakend worden beschouwd door 
goedmenende burgers, waardoor het stemmenaantal van de Paars-groenen 
verhoogt ? Lees de reacties op het Knack Forum >> 

Reacties: 1 

VAN BELLE Jean Marc  
maandag 6 oktober 2008 @ 00:30 

Zeer raar! Als ondervoorzitter van de VJV (Vlaamse Journalistenvereniging) 
plaatste ik dit punt meteen op de agenda van onze volgende bestuursraad. 
 
Een paar van onze leden zijn uitermate actief met BLOG's (zonder namen te 
noemen), en als ik zou ontdekken dat onze leden toevallig WEL 
representatief zouden zijn met het kiesgedrag van de (voornamelijk rechts 
stemmende) Vlaming, zou ik mij wellicht iets meer op mijn gemak voelen, 
dan met bovenstaande resultaten. 
 
Als ik dezelfde resultaten als hierboven zou krijgen, zou ik mij zorgen maken 
dat onze journalisten onvoldoende hun eigen vooringenomenheid relativeren 
om... objectief te blijven. 
 
Onze voormalige voorzitster reageerde in elk geval al vlijmscherp en vond het 
niet kunnen dat zoiets als koren op de molen voor de oppositie werd 
geworpen.  
 
We ontvingen meteen van leden ook de Vlaams Belang Nieuwsbrief die 
erover melding maakte op: http://www.vlaamsbelang.be/19/330/no/330/ 
 
Ik citeer uit deze pagina: 
 
"O ja, het Vlaams Belang tenslotte, is goed voor welgeteld 1% van de door 
de Vlaamse journalisten uitgebrachte stemmen. Maar ook dat is niet bepaald 
een verrassing te noemen. " 
 
Wat moeten we daarop zeggen? Dat met dezer het Cordon Sanitaire 
doorbroken is? Het lijkt me eigenlijk van... wel! 
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