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1. Indledning: medier i demokratier

Medier benævnes ofte "offentlig vagthund" eller "fjerde magt" i demokratier: "offentlig 
vagthund" da de bidrager til, at borgerne kan granske de foranstaltninger, der træffes af 
magthaverne – det være sig staten, regeringen, parlamentet, partier, men også økonomiske og 
sociale aktører – ved at give borgerne oplysninger, der er afgørende for, at de kan vurdere og 
træffe velinformerede afgørelser i forbindelse med valghandlinger. Medier benævnes også 
"fjerde magt", da de spiller en vigtig rolle i den offentlige meningsdannelse; denne rolle kan 
dog misbruges for at fremme en vis gruppes, normalt magthavernes, interesser. Denne 
tvedeling viser i det væsentlige den positive og negative rolle, som medier kan spille i et 
demokrati.

Totalitære og diktatoriske regimer overtager rutinemæssigt kontrollen med 
medierne for at bringe kritiske røster til tavshed og ophæve ytrings- og informationsfriheden 
og friheden for medierne, som omdannes til talerør for regimet. Fristelsen til at kontrollere 
medierne for at fremme magthavernes foranstaltninger og svække mulighederne for at 
fremføre kritik er velkendt også i demokratier.

Ngo'er, sammenslutninger, der overvåger mediefriheden, Europarådet og OSCE samt 
undersøgelser iværksat af og beslutninger vedtaget af Europa-Parlamentet har udførligt 
rapporteret om de trusler, som staters regeringer udgør for medierne, bl.a. i Den 
Europæiske Union: herunder direkte eller indirekte politisk kontrol og påvirkning ved, at 
regeringen eller det parlamentariske flertal udpeger mediernes ledere eller 
tilsynsmyndighederne med medierne, forhindring eller begrænsning af visse mediers adgang 
til markedet gennem sendetilladelser, misbrug af reglerne om national eller militær sikkerhed 
og offentlig orden eller moral for at indføre censur og forhindre adgangen til dokumenter og 
information1, krænkelse af princippet om beskyttelse af kilder, fraværet af lovgivning om 
mediekoncentration og interessekonflikter i medierne og anvendelse af reklame for at påvirke 
den redaktionelle linje.

Disse krænkelser af mediefriheden finder også sted i EU's medlemsstater, hvilket 
fremgår af rapporter, som ngo'er har offentliggjort i 2012: ifølge Journalister uden Grænsers 
pressefrihedsindeks2 figurerer Bulgarien som nr. 80, Grækenland som nr. 70, Italien som nr. 
61, Ungarn som nr. 40, Frankrig som nr. 38, Det Forenede Kongerige som nr. 28, og Litauen 
og Letland er gået tilbage til pladserne som henholdsvis nr. 30 og 50 i indeksen. I 
pressefrihedsrapporten fra Freedom House3 betegnes mediesituationen i Italien (70.), 
Bulgarien og Ungarn (78.) og Rumænien (86.) som "delvis fri". OSCE's repræsentant for 
mediefrihed rapporterer årligt om sin virksomhed for at forsvare mediefriheden: rapporten for 
2012 viser, at der stadig er behov for en indsats i en lang række af EU's medlemsstater4.

                                               
1 Dette er endnu mere relevant i dag, da medierne fremlægger oplysninger, som regeringerne forsøger at skjule 
for offentligheden (Oplysninger fra Wikileaks bragt i offentlige medier, journalistiske undersøgelser, der har 
afsløret CIA's ekstraordinære overdragelser og hemmelige fængsler i EU osv.).
2 Se http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html 
3 Se http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf
4 Se http://www.osce.org/fom 
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Dette billede viser, at mediefriheden stadig er truet i Europa, og at der bør udvikles 
fælles standarder og foranstaltninger for at sikre mediefriheden.

2. Fra ytrings- og informationsfrihed til mediefrihed

International og europæisk menneskerettighedslovgivning beskytter menings-, 
ytrings- og informationsfriheden. Artikel 19 i verdenserklæringen om 
menneskerettighederne, artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder og artikel 10 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder 
er de vigtigste referencer på området. EU's charter om grundlæggende rettigheder går et 
skridt videre, idet det i chartrets artikel 11, stk. 2, er fastsat, at mediefrihed og mediernes 
pluralisme respekteres, hvilket er en nyskabelse i forhold til tidligere 
menneskerettighedstraktater. Med Lissabontraktatens ikrafttræden er chartret blevet bindende, 
og forpligtelsen i EU til at respektere mediefrihed og mediernes pluralisme skal ses i et nyt 
perspektiv, navnlig sammenholdt med artikel 2 (EU's værdier og principper), artikel 7 og
artikel 9-12 i TEU om demokrati og statsborgerskab.

Det er primært en national opgave at beskytte menings-, ytrings- og 
informationsfriheden samt mediefriheden, da disse principper også er sikret i 
medlemsstaternes forfatninger og lovgivning. Hvis der er alvorlig fare for eller sker en 
alvorlig krænkelse af mediefriheden og mediernes pluralisme i en medlemsstat, bør Den 
Europæiske Union dog tage initiativ til og gribe ind for at beskytte den europæiske 
demokratiske og pluralistiske orden og borgernes rettigheder. Europa-Parlamentet har 
hele tiden støttet denne fortolkning af traktaterne og chartret, mens doktrinen beskrev denne 
tilgang som "omvendt Solange" med henblik på at beskytte de vigtigste grundlæggende 
rettigheder – og unionsborgerskabet – i artikel 2 i TEU i hele EU's retlige område mod de 
medlemsstater, der krænker disse rettigheder på europæisk og nationalt plan1.

Mediefriheden har været et af de områder, hvor disse forskellige fortolkninger fra 
Kommissionens, Europa-Parlamentets og medlemsstaternes side er stødt sammen. Grænserne 
for indgreb fra EU's side i forhold til mediefriheden, eksistensen af et retligt grundlag for EU 
til at regulere mediefriheden og mediernes pluralisme med lovgivningsmæssige initiativer og 
det politisk betimelige i sådanne indgreb har været drøftet i over et årti nu.

3. EU og mediefriheden

Europa-Parlamentet har gentagne gange udtrykt bekymring over mediefriheden og 
mediernes pluralisme og opfordret Kommissionen til at handle, bl.a. ved at foreslå et 
lovgivningsmæssigt initiativ om mediefrihed og mediernes pluralisme, og Parlamentet har 
også til stadighed støttet behovet for og betimeligheden af et retligt og politisk indgreb fra 
EU's side for mediefrihed og mediernes pluralisme og givet udtryk for, at der findes et retligt 
grundlag i traktaterne for et sådant indgreb2. Betænkningen af Boogerd Quaak1 er 
                                               
1 Doktrinen har i det væsentlige støttet denne opfattelse, se Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, Johanna 
Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, 'Reverse Solange–Protecting the essence of 
fundamental rights against EU Member States' (2012) 49 Common Market Law Review, Issue 2, s. 489–519.
2 Beslutninger af 20. november 2002 om mediekoncentration, EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 205, af 4. september 
2003 om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU, EUT C 76 E, 25.3.2004, s.412, af 4. september 
2003 om fjernsyn uden grænser, EUT C 76 E, 25.3.2004, s.453, af 6. september 2005 om anvendelsen af artikel 
4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser", som ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden 2001-2002, 
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grundlæggende i denne forbindelse. Europa-Parlamentet gentog for nylig sit konstante krav i 
beslutningen af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn (punkt 6).

Når først EU har grebet ind på området mediefrihed og mediernes pluralisme gennem 
vedtagelse af en retsakt, ville Kommissionen have ubestridt kompetence som "traktaternes 
vogter" til at kontrollere gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne: dette ville 
øge EU's muligheder for at gribe ind med henblik på at modvirke trusler på dette område og 
sikre, at chartrets forpligtelser om at respektere mediefriheden og mediernes pluralisme 
opfyldes i hele EU.

Kommissionen har altid indtaget en mere "moderat" holdning til spørgsmålet og har 
ikke fulgt op på Parlamentets anmodninger. Kommissionens tjenestegrene havde udarbejdet et 
forslag til direktiv om beskyttelse af pluralisme (Monti-Bangemann-initiativet fra 1996/7), 
men besluttede så i 1997 at stille forslaget i bero, da det internt og ekstern mødte politisk 
modstand, og senere gav Kommissionen udtryk for, at den tvivlede på, hvorvidt der fandtes et 
tilstrækkeligt retsgrundlag2.

Efter gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet iværksatte Kommissionen den 16. 
januar 2007 den såkaldte "trefasede strategi", der omfattede: 1) udsendelse af et internt 
kommissionsarbejdsdokument om mediepluralisme i 2007, hvori det hedder, at "det vil ikke 
være hensigtsmæssigt at forelægge et EU-initiativ om pluralisme" 2) iværksættelse af en 
uafhængig undersøgelse af mediepluralisme i EU's medlemsstater for at fastlægge indikatorer 
til vurdering af mediepluralismen i EU's medlemsstater: resultaterne af undersøgelsen 
udsendtes i 2009 3) en kommissionsmeddelelse om indikatorerne for mediepluralisme i EU's 
medlemsstater – aldrig udsendt – efterfulgt af en offentlig høring – som ikke fandt sted3. Det 
risikobaserede overvågningsværktøj til evaluering af mediepluralismen, der blev udviklet i 
den uafhængige undersøgelse, blev heller aldrig anvendt i praksis. I det væsentlige afbrød 
Kommissionen den trefasede strategi, som kommissionsmedlemmerne Reding og Wallström 
havde bekendtgjort, ved at opgive den tredje fase og hele initiativet.

Den nuværende Kommission har taget et skridt fremad for at imødegå truslen om 
statslig kontrol med offentlige og private medier med udgangspunkt i krisen i Ungarn: den 
har opfordret de ungarske myndigheder til at revidere medieloven for at bringe den i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, direktivet om audiovisuelle medietjenester og 
Europarådets standarder, navnlig henstillingerne fra menneskerettighedskommissæren og 
Venedigkommissionen.

Samtidig og for at tackle disse problemer oprettede kommissionsmedlem Kroes en 
højtstående gruppe om mediefrihed og -pluralisme, der har til opgave at "analysere medie-

                                                                                                                                                  
EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 117, af 22. april 2004 om risikoen for krænkelse af ytrings- og informationsfriheden 
(artikel 11, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder) i EU og navnlig i Italien (betænkning af Boogerd 
Quaak) (EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 1026), af 25. september 2008 om mediekoncentration og -pluralisme i 
Den Europæiske Union, EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 75 og af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn, 
P7_TA(2011)0094.
1 EFT C 104 E af 30.4.2004, s. 1026.
2 Se begrundelsen i betænkningen af Boogerd Quaak. Hidtil har Kommissionen ikke anmodet om en udtalelse fra 
den juridiske tjeneste for at kontrollere, om der findes et retsgrundlag i EU-retten for et lovgivningsmæssigt 
initiativ eller ej, og overvejer stadig spørgsmålet.
3 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
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og pressefriheden, herunder de nuværende retlige rammer, og ... vurdere behovet for 
handling samt foreslå konkrete måder, hvorpå man kan tackle risiciene for mediernes 
pluralisme og mediefriheden"1. Den højtstående gruppe vil fremsætte henstillinger for at sikre 
presse- og mediefriheden i en internetverden og fastlægge, hvordan risici bør imødegås, 
herunder via lovgivning, bedre håndhævelse og andre foranstaltninger, og på hvilket niveau.
Resultaterne af den højtstående gruppes arbejde forventes at foreligge inden årets udgang.

Den højtstående gruppe vil samarbejde med EU's Media Futures Forum (forum for 
mediernes fremtid) – der har til opgave at gøre sig overvejelser om den digitale revolutions 
konsekvenser for den europæiske mediebranche, heraf følgende risici og muligheder og nye 
forretningsmodeller2 – og med centret for mediernes pluralisme og mediefrihed under Det 
Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Dette center vil i slutningen af juli offentliggøre 
arbejdsdokumenter, bl.a. om spørgsmålet om EU's beføjelser med hensyn til mediefrihed og -
pluralisme.

Sideløbende hermed har ngo'er til stadighed efterlyst et EU-initiativ om mediefrihed 
og -pluralisme. Der drøftes et europæisk borgerinitiativ om mediepluralisme med henblik 
på at iværksætte et sådant initiativ; hermed ville Kommissionen blive opfordret til at 
forelægge et lovgivningsmæssigt initiativ for at harmonisere de nationale bestemmelser om 
mediernes ejerskabsforhold med henblik på at beskytte pluralismen og det indre markeds 
korrekte funktion, enten via et nyt direktiv eller en ændring af direktivet om audiovisuelle 
medietjenester. I det væsentlige har drøftelserne om mediefrihed og -pluralisme og hvordan 
man skal beskytte og fremme disse rettigheder i medlemsstaterne og EU fået ny fremdrift, og 
formålet med den nuværende betænkning om et EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU 
er at bidrage hertil.

                                               
1 Se den højtstående gruppes kommissorium:
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
2 Se pressemeddelelse 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en


