Om The Epoch Times
Vor Opgave
The Epoch Times er en uafhængig stemme på tryk og på internettet. Vi rapporterer ansvarligt og
sandfærdigt for at give læseren mulighed for at forbedre sit liv samt at øge sin forståelse og sin
respekt for sine medmennesker, såvel naboen som alle mennesker på jorden. I vor måde at arbejde
på og i vore rapporter står vi for universelle menneskelige vurderinger, rettigheder og friheder. Vi er
en virksomhed som i første række tilgodeser læsernes interesse.
Hvem er vi
The Epoch Times er en privatejet medievirksomhed. Hovedkontoret ligger i New York, men vort
netværk af lokale rapportører verden rundt skriver artikler som er lokale, men også globalt
relevante. Vor uafhængighed gør at vi kan rapportere med et bredt perspektiv og præsentere en bred
skala af synspunkter.
Vor hensigt
I en tid hvor verden forandres stadig hurtigere behøver menneskene troværdig information for at
forstå hændelser og tendenser. Vi stræber efter at påvirke menneskers liv positivt ved at hjælpe dem
til at forstå verden og sig selv samt at respektere og sætte pris på hinanden. Vi rapporterer om
hændelser og fremhæver synspunkter som der ikke skrives om andre steder.
Et hovedtema for Epoch Times er overvågningen af Kina. I dag er verdens blik mere
og mere vendt mod denne urolige gigant som gennemgår enorme forandringer. Virksomhedsledere,
politikere og verdens medborgere ønsker en bedre forståelse af det som sker i Kina. Gennem de
rapporter som udarbejdes den kinesiske udgave af Epoch Times har vi mulighed for at bidrage med
veldokumenterede artikler som ingen andre har mulighed for.
Vore vurderinger
Et menneskes grundlæggende ret er retten til at blive hørt. Vi står for og forsvarer pressefrihed,
ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Vi er også stærke fortalere for trosfrihed og for alle
menneskerettigheder for alle mennesker.
Vi forsøge at tale for dem som er undertrykte og på grund heraf ikke kan tale for sig
selv. Vi taler til dem som står i konflikt og forsøger at påvise deres menneskelige fællestræk og den
medfølelse som kan hjælpe dem til grundlæggende at respektere andre menneskers rettigheder.
Vi arbejder for at kunne berette hverdagshistorier fra vor tid, ikke fordi de e
sensationelle i øjeblikket, men fordi de har en betydning for al fremtid.
Vor historie
Den engelske udgave af Epoch Times lanceredes september 2003 på internettet og august 2004 som
trykt avis i NewYork. Den imødekommer et voksende behov for uafhængige rapporterede og
publicerede nyheder samt afslører historier som har dyb mening for mennesker. På engelsk, fransk
og tysk tjener den en bred international læserkreds.
Den kinesiske udgave af Epoch Times publiceredes som svar på det voksende behov
for ucensureret overvågning af hændelser i Kina. Den første avisudgave publiceredes i New York i
august 2000. Lokale udgaver publiceredes af regionale kontorer voksede snart frem og gjorde The
Epoch Times til den største kinesiske avis uden for Kina og Taiwan.
The Epoch Times fortsætter med at forøge sin nyhedsovervågning og sin
avisdistribution i flere regioner og med udgaver på endnu flere sprog. Vi ser lyst på fremtiden. Vær
med og se os vokse.

