Begejstring & Fællesskaber
Manifest for Hovedstadens Mediehus

Det er de små og store fællesskaber, der bringer mennesker sammen og skaber liv.
Det er fællesskaberne, der former og definerer, det vi er sammen om lokalt.
Det er fællesskaberne, der giver mening over alt i byen.
Vores lokalaviser er en del af fællesskabet.
Vi er med til at skabe den lokalpatriotiske begejstring, fordi vi dyrker og deler den.
Vi vil være med til at bringe folk sammen, ved at støtte fællesskaber der forener
og samler livet i byen. Vi vil være en aktiv del af det lokale liv, og vi vil skildre
og beskrive det liv, der betyder noget. Både festen og hverdagen.
Både gode gamle Vagn på 1. sal, og de nye ovre i nummer 17.
Vi vil skabe anledninger til, at vi som borgere mødes og taler med hinanden, mens vi ser
hinanden i øjnene - og netop af kærlighed til byen vil vi fordomsfrit og med åbent sind
diskutere det, der ind i mellem udfordrer fællesskaberne, og vi vil give et bud på,
hvad det lokale fællesskab har brug for – og handle på det.
Vi er med på det, der rykker for de fleste, men vi tør også tage det
stille og upopulære standpunkt. Vi skal være alles lokalavis.
Vi vil vise vores begejstring, støtte og tillid, til dem vi laver lokalavis sammen med og til,
og tilbyde os som hele bydelens forsamlingshus, hvor mennesker mødes,
og fællesskaber opstår. Vi lader vejen fra idé til spalter være
kort for vores læsere, og vi giver plads til det nære,
og det der betyder noget nu og her.
Som journalister tør vi vise begejstring, og vi tør slippe den løs. Vi er deltagende,
og vi er med. Vi vil få ting til at ske, og vi vil gøre en forskel.
Hvis ikke vi som lokalavis skulle, hvem skulle så?

