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1. Inledning: Medier i demokratier

Medierna kallas ofta ”den offentliga vakthunden” eller ”den fjärde statsmakten” i 
demokratier: de kallas ”den offentliga väktaren” eftersom de hjälper medborgare med 
granskningen av de som har makten - oavsett om det är staten, regeringen, riksdagen eller 
partier. Men medierna granskar också ekonomiska och sociala aktörer, genom att ge 
medborgarna grundläggande information för att de ska kunna bedöma och fatta välgrundade 
beslut i samband med folkomröstningar. Medierna beskrivs också som ”den 
fjärde statsmakten”, eftersom de spelar en viktig offentlig opinionsbildande roll, som kan 
missbrukas och utnyttjas i en viss grupps intressen, oftast de som innehar makten. Denna 
dikotomi visar de viktigaste positiva och negativa roller som medierna kan spela i en 
demokrati. 

Totalitära och diktatoriska regimer håller rutinmässigt medierna i ett hårt grepp för att tysta 
kritiska röster, upphäva yttrande- och informationsfriheten samt mediernas frihet, och 
omvandla dem till regimens ”megafoner”. Lockelsen i att kontrollera medierna för att 
propagera för makthavarnas verksamhet och försvaga utrymmet för kritiska röster är väl känt 
även i demokratier.

Icke-statliga organisationer (NGO) som övervakar mediefriheten, Europarådet och OSSE, 
samt Europaparlamentets undersökningar och resolutioner, har utförligt rapporterat om de hot 
som riktas mot medierna av olika länders regeringar, även inom Europeiska unionen, 
bland i form av direkt och indirekt kontroll och inflytande som utövas genom att regeringar 
eller den parlamentariska majoriteten tillsätter mediechefer eller tillsynsorgan, hinder eller 
inskränkningar av vissa mediers tillgång till marknaden genom att införa krav på 
sändningstillstånd, missbruk av bestämmelserna för den nationella eller militära säkerheten 
och lag och ordning eller moral för att införa censur och förhindra tillgång till handlingar och 
information1kränkning av principen om källskydd, avsaknad av lagar om mediekoncentration 
och intressekonflikter samt användning av reklam för att påverka den redaktionella policyn. 

Dessa kränkningar av fria medier sker även i EU: s medlemsstater, vilket återspeglas i 
medborgarorganisationers rapporter som publicerats 2012: enligt Reportrar utan gränsers 
pressfrihetsindex2 hamnar Bulgarien på 80:e plats , Grekland på 70:e , Italien på 61:a , Ungern 
på 40:e, Frankrike 38:e, Storbritannien på 28:e och Litauen och Lettland har fallit till 
30:e respektive 50:e plats. Freedom House-rapporten om pressfrihet3klassar mediasituationen 
som ”delvis fri” i Italien (70:e plats), Bulgarien, Ungern (78:e plats) och Rumänien 
(86:e plats). OSSE:s medierepresentant rapporterar årligen om sina insatser för att försvara 
mediernas frihet: 2012 års rapport visar att åtgärder fortfarande behövs i en hel del 
EU-medlemsstater4.

                                               
1Denna process är ännu mer relevant i dag, eftersom media lämnar ut information som regeringarna försöker 
gömma undan från allmänhetens insyn (Wikileaks uppgifter som återges i offentliga medier, journalistiska 
undersökningar som avslöjar CIA:s märkliga överlämnanden och hemliga fängelser på europeisk mark, etc.)
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
4Se http://www.osce.org/fom
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Bilden visar att mediernas frihet fortfarande står på spel i Europa och att gemensamma 
normer och åtgärder bör utvecklas för att garantera mediernas frihet.

2. Från yttrandefrihet och information till mediefrihet

Internationell och europeisk lagstiftning om mänskliga rättigheter skyddar åsiktsfriheten, 
yttrandefriheten och informationsfriheten. Artikel 19 i den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, artikel 19 i internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter och artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna är de viktigaste referenserna inom området. 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tar ytterligare ett steg 
genom att i artikel 11(2) förklara att ”mediernas frihet och mångfald ska respekteras”, 
vilket är en nyhet jämfört med tidigare fördrag om mänskliga rättigheter. I och med att 
Lissabonfördraget trädde i kraft har stadgan blir bindande och EU:s förpliktelse att respektera 
mediernas frihet och mångfald ska ses i ett nytt perspektiv, särskilt när det gäller artikel 2 
(EU:s värden och principer), artikel 7 och artiklarna 9–12 (om demokrati och medborgarskap) 
i EU-fördraget. 

Det är först och främst en skyldighet för medlemsstaterna att skydda åsikts-, yttrande-, 
informations- och mediefrihet, eftersom de är principer som även garanteras i deras egna 
konstitutioner och lagar. Mot denna bakgrund gäller följande: Om en allvarlig risk eller 
kränkning av mediernas frihet och mångfald sker i en medlemsstat, bör Europeiska unionen ta 
initiativ på grundval av fördragen och EU-stadgan och ingripa för att skydda det 
europeiska demokratiska och pluralistiska systemet och medborgarnas rättigheter.
Europaparlamentet har hela tiden gett sitt stöd till denna tolkning av fördragen och 
EU-stadgan, medan doktrinen har beskrivit detta tillvägagångssätt som ”omvänd Solange” 
som syftar till att se till att kärnan i de grundläggande rättigheterna – och det europeiska 
medborgarskapet – som föreskrivs i artikel 2 i EU-fördraget för hela EU:s rättsliga utrymme 
skyddas mot de EU-medlemsstater som bryter mot dem både på europeisk nivå och internt1.

Mediernas frihet har varit ett av de områden där kommissionens, Europaparlamentets och 
medlemsstaternas olika tolkningar har kolliderat. Gränserna för EU:s ingripanden för 
mediefrihet, den rättsliga grund som gör det möjligt för EU att genom lagstiftningsinitiativ 
reglera mediefriheten och mediemångfalden liksom den politiska möjligheten till ett sådant 
ingripande har varit föremål för diskussioner under drygt ett årtionde nu. 

3. EU och mediefriheten

Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt oro rörande mediefrihet och 
mediemångfald och uppmanat kommissionen att agera, bland annat genom att föreslå ett 
lagstiftningsinitiativ om mediefrihet och mediemångfald. Det beror på att Europaparlamentet 
ständigt stött tanken om att det är nödvändigt och lämpligt att EU gör en juridisk och politisk 
intervention för mediernas frihet och mångfald, samt ansett att det finns en rättslig grund i 

                                               
1Doktrinen har stött denna uppfattning i sak, 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, nr 2, s. 489–519.
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fördragen för att genomföra denna1. Boogerd Quaak-betänkandet2är grundläggande i detta 
beredningsområde. Parlamentet upprepade nyligen sin ständiga uppmaning i resolutionen av 
den 10 mars 2011 om en medielag i Ungern (punkt 6).

När EU har ingripit i fråga om mediefrihet och mediemångfald genom att anta en rättsakt bör 
kommissionen som ”fördragens väktare” ha odiskutabel behörighet att kontrollera 
genomförandet av EU-lagstiftningen i medlemsstaterna. Detta skulle utvidga möjligheterna 
för EU att ingripa för att avvärja hot inom detta område, samt se till att stadgans föreskrift om 
respekt för mediernas frihet och mångfald tillämpas i hela EU.

Europeiska kommissionen har alltid haft en mer ”moderat” inställning till frågan och har 
inte följt upp Europaparlamentets önskemål. Kommissionen hade förberett ett utkast till 
direktiv om skydd för mångfalden (Monti–Bangemann-initiativet 1996/7), men beslöt 1997 
att upphäva förslaget eftersom det mötte politiskt både internt och externt motstånd. 
Kommissionen har senare förklarat att det råder tvivel om huruvida det fanns en tillräcklig 
rättslig grund3. 

Efter upprepade uppmaningar från Europaparlamentet inledde kommissionen den 
16 januari 2007 den så kallade ”3-stegs-metoden” som innehöll följande: 1) utfärdande av 
kommissionens arbetsdokument om mediemångfald som publicerades 2007, där det angavs 
att ”det inte vore lämpligt att lägga fram ett gemenskapsinitiativ om mångfald”, 2) inledande 
av en oberoende studie om mediemångfald i EU:s medlemsstater för att ta fram indikatorer 
för en bedömning av mediemångfalden i EU:s medlemsstater – studien publicerades 2009, 
3) ett kommissionsmeddelande om indikatorerna för mediemångfald i EU:s medlemsstater –
som aldrig utarbetades – följt av ett offentligt samråd – som aldrig ägde rum4. Den så kallade
Media Pluralism Monitor (MPM), ett riskbaserat övervakningsverktyg som utvecklats av den 
oberoende studien, har heller aldrig tillämpats i praktiken. I huvudsak har kommissionen 
avbrutit ”3-stegs-metoden” som offentliggjordes av kommissionärerna Reding och Wallström 
genom att släppa steg 3 och hela initiativet. 

Den nuvarande kommissionen har tagit ett steg framåt för att möta hotet om statlig 
kontroll av offentliga och privata medier, med utgångspunkt i krisen i Ungern. 
Kommissionen uppmanade de ungerska myndigheterna att se över sin lagstiftning på 
mediaområdet så att den överensstämmer med EU-rätten, direktivet om audiovisuella 

                                               
1Resolutioner av den 20 november 2002 om mediakoncentration, EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 205; av den 
4 september 2003 om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU, EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 412; av den 
4 september 2003 om direktivet Television utan gränser, EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 453; av den 6 september 
2005 om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG (Television utan gränser), enligt ändringarna 
i direktiv 97/36/EG för perioden 2001–2002, EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 117, av den 22 april 2004 om riskerna 
för kränkning av yttrande- och informationsfriheten i EU, i synnerhet i Italien (artikel 11.2 i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna (Boogerd Quaak-betänkandet), EUT 104 E, 30.4.2004, s. 1026; av den 25 september 
2008 om koncentration och mångfald i medierna i EU, EUT C 8 E, 14.1.2010, s.75; av den 10 mars 2011 om 
medierna i Ungern, P7_TA(2011)0094.   
2 EUT 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
3Se motiveringen i Boogerd Quaak-betänkandet. Hittills har kommissionen inte begärt något yttrande från 
rättstjänsten för att ta reda på om det föreligger någon rättslig grund i EU-lagstiftningen för ett 
lagstiftningsinitiativ. Kommissionen funderar fortfarande kring den här frågan.
4 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
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medietjänster och med Europarådets normer, i synnerhet rekommendationerna från 
kommissionsledamoten med ansvar för mänskliga rättigheter och Venedigkommissionen.  

Samtidigt och i syfte att lösa dessa problem, skapade kommissionsledamot Neelie Kroes en 
högnivågrupp för mediernas frihet och mångfald, vars mål är att analysera medier och 
pressfrihet, inklusive den nuvarande rättsliga ramen och ... bedöma behovet av åtgärder, 
föreslå konkreta sätt att hantera hoten mot mångfald och frihet i medierna1. Högnivågruppen 
kommer att lämna rekommendationer för att säkerställa press- och mediefriheten i 
Internetvärlden och ange hur och på vilken nivå riskerna bör hanteras, bland annat genom 
lagstiftning, bättre tillsyn och andra åtgärder. Resultaten av högnivågruppens arbete förväntas 
före utgången av året. 

Gruppen kommer att samarbeta med EU:s forum om mediernas framtid - vars uppgift är att 
reflektera kring effekterna av den digitala revolutionen för den europeiska medieindustrin, 
vilka risker och möjligheter denna innebär samt framväxande nya affärsmodeller2- samt med 
European University Institute i Florens Center for Media pluralism and Media Freedom, 
som kommer att publicera arbetsdokument om EU: s befogenheter i fråga om mediernas frihet 
och mångfald, och förväntas utkomma i slutet av juli.

Parallellt med detta har flera icke-statliga organisationer fortsatt att kräva EU-initiativ för 
mediefrihet och mediemångfald. Ett europeisk medborgarinitiativ för mediemångfald 
diskuteras inför lanseringen, med en uppmaning till kommissionen att utfärda ett 
lagstiftningsinitiativ för att harmonisera nationella regler om ägande av medier, för att skydda 
mångfald och en välfungerande inre marknad, antingen genom ett nytt direktiv eller en 
ändring av direktivet om audiovisuella mediatjänster. Huvudsaken är att diskussionerna om 
mediefrihet och mediemångfald, och om hur de ska skyddas och främjas i medlemsstaterna 
och i EU, har fått ny kraft, något som detta betänkande om ”EU-stadgan: standarder för 
mediefrihet i EU” ska bidra till.

                                               
1Se behörighetsregler för högnivågruppen HLGMFP 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
2Se pressmeddelande 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en


