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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 181, stk. 3) i forbindelse med 
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Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister 
i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 
1966, særlig artikel 19,

– der henviser til FN's Menneskerettighedskomités generelle bemærkning nr. 34 om 
artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder 
(Menings- og ytringsfrihed),

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, der giver frihed til at have meninger og til at modtage og meddele 
oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlige myndigheder og uden hensyn til 
landegrænser, og som fastsætter, at mediefrihed og mediernes pluralisme skal 
respekteres,

– der henviser til Kommissionens handlingsplan mod desinformation af 5. december 
2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0205/2020),

A. der henviser til, at mediefrihed, mediepluralismen, mediernes uafhængighed og 
journalisters sikkerhed er en vigtig del af retten til ytringsfrihed og informationsfrihed; 
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der henviser til, at mainstreammedierne i nogle medlemsstater kun viderebringer et 
subjektivt, venstreorienteret narrativ;

B. der henviser til, at offentligt ejede medier har udvidet deres aktiviteter og nu er aktive 
på internettet og på sociale medieplatforme og ofte formidler et narrativ, som ikke er 
kritisk over for regeringens handlinger;

C. der henviser til, at sociale medieplatforme som Twitter og Facebook på den ene side er 
blevet underlagt statslig regulering, og på den anden side er begyndt at gennemføre en 
selvcensurpolitik, hvor indlæg fra brugere af sociale medier, herunder USA's præsident, 
er blevet censureret eller fjernet, og hvor brugere af sociale medier endda er blevet 
blokeret fra at bruge disse platforme, efter at deres indlæg er blevet erklæret falske af de 
såkaldte "faktatjekkere", som er ansat af de samme sociale medieplatforme;

D. der henviser til, at Kina var kendt for at have spredt desinformation i forbindelse med 
covid-19-udbruddet i december 2019; der henviser til, at der blev dækket over dette 
forhold, og det blev nedprioriteret af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten);

E. der henviser til, at en dokumentserie med titlen "Estonia: The Discovery That Changes 
Everything" (Estonia, Opdagelsen, der ændrer alting) blev frigivet, som undersøgte 
forliset af MS Estonia i 1994 og afslørede, at der var et tidligere uopdaget og 
uregistreret hul på fire meter i skibets skrog; der henviser til, at denne nye 
dokumentation er i modstrid med den officielle forklaring på forliset; der henviser til, at 
Estoniaaftalen i 1995 blev undertegnet af Sverige, Finland, Estland, Letland, Polen, 
Danmark, Rusland og Det Forenede Kongerige, hvori disse lande erklærede stedet for 
forliset for ukrænkeligt og forbød deres borgere at nærme sig skibsvraget; der henviser 
til, at journalisten Henrik Evertsson og hans kameraoperatør Linus Andersson siden er 
blevet anholdt og anklaget for at "krænke en gravplads" og risikerer at blive idømt to års 
fængsel, hvis de kendes skyldige under deres retssag, som efter planen skal begynde i 
Göteborg i januar 2021;

F. der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har udtrykt bekymring over den 
trussel, som desinformation udgør; der henviser til, at oppositionspartier er blevet 
uforholdsmæssigt og uretfærdigt anklaget for at bruge og nyde gavn af sådan 
desinformation;

G. der henviser til, at Europa-Parlamentet brugte 36,3 mio. EUR af de europæiske 
skatteyderes penge på sin kampagne for kommunikationspropaganda i forbindelse med 
valget til Europa-Parlamentet i 2019, og at ikke alle politiske retninger i Europa og 
visioner for Europa blev repræsenteret ligeligt;

1. anser retten til ytringsfrihed for at være en af de grundlæggende borgerlige 
frihedsrettigheder, der har været kendetegnende for vores vestlige demokratier gennem 
historien;

2. understreger, at regeringer og offentlige myndigheder, idet der ikke er nogen klar 
mulighed for at skelne mellem bekæmpelse af desinformation og censur, bør afholde sig 
fra at bekæmpe desinformation; bemærker, at det er umuligt at afgøre, hvad der udgør 
desinformation, og at regeringerne ikke bør begynde at foretage sådanne vurderinger;
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3. mener, at en for generel og upræcis definition af "hadefuld tale" kan være ineffektiv og 
føre til en uforholdsmæssig og vilkårlig anvendelse, der skader ytringsfriheden og 
undergraver de oprindelige hensigter;

4. understreger, at medlemsstaterne er i stand til at håndtere problemer vedrørende 
ytringsfrihed og pressefrihed, desinformation og propaganda i deres respektive lande, 
og at EU's indblanding er i strid med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage effektiv og klar lovgivning, som sikrer 
gennemsigtighed i ejerforholdene i mediesektoren, og til at være særligt opmærksom på 
mainstreammedieforetagenders finansiering, gennemsigtighed og målsætninger;

6. understreger behovet for at respektere mediernes uafhængighed og afholde sig fra at 
sætte deres dagsorden for dem; mener, at public service radio- og tv-selskaber har en 
særlig forpligtelse til at give neutrale oplysninger og til at afstå fra at sætte en politisk 
dagsorden;

7. respekterer private virksomheders ret til at fastlægge deres egne forretningsmodeller; 
tilskynder sociale medieplatforme til at fremme lige vilkår for alle politiske, filosofiske 
og religiøse overbevisninger i overensstemmelse med retten til ytringsfrihed; 
fordømmer de sociale medieplatformes selvcensurpraksis, der nedprioriterer, forbyder 
eller devaloriserer deres brugere udelukkende fordi, de giver udtryk for deres mening; 
mener, at fastlæggelsen af de retlige rammer for ytringsfrihed og regulering af 
platformenes indhold fortsat skal være en national beføjelse, herunder ethvert forsøg på 
at kontrollere disse sociale medieplatformes monopol eller kvasimonopol med henblik 
på at beskytte det frie marked og demokratiet;

8. understreger, at enhver indblanding fra den udøvende magt med hensyn til at slette, 
ændre eller påvirke den enkeltes mening eller den offentlige mening kan krænke 
princippet om ytringsfrihed, som har til formål at beskytte ytringsfriheden uden 
indblanding fra regeringens side; understreger, at enhver direkte eller indirekte statslig 
handling, f.eks. når sociale medieplatforme er forpligtet til at regulere indhold, skal 
kunne prøves af de nationale domstole for at undgå censur fra den udøvende magts side 
og for at sikre magtens tredeling;

9. minder om, at EU bør undgå at pålægge borgerne selvcensur ved at skabe frygt for, at 
enhver form for kritik af EU vil blive bragt til tavshed og/eller sanktioneret; 
understreger, at strategierne mod desinformation og propaganda ikke må blive brugt 
som et redskab til at undgå eller hæmme kritik af EU;

10. bemærker, at Kina bevidst tilbageholdt oplysninger vedrørende covid-19-pandemien og 
spredte desinformation under udbruddet, mens EU-Udenrigstjenesten bøjede sig for 
kinesisk pres i stedet for at give et sandfærdigt billede af omfanget af Kinas handlinger;

11. insisterer på, at påstande om indblanding i valg bør være baseret på solide og 
samstemmende beviser og ikke på ubegrundede påstande, således som det kom frem 
efter brexit-folkeafstemningen; bemærker, at der sandsynligvis vil blive iværksat 
desinformationskampagner, når der ikke er solid dokumentation for udenlandsk 
indblanding i valg;
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12. bemærker, at der findes talrige historiske eksempler på, at regeringer er de vigtigste 
formidlere af falske oplysninger, såsom påstandene om, at alle økonomiske migranter er 
flygtninge, at migration ikke er knyttet til terrorisme, eller at Irak havde 
masseødelæggelsesvåben;

13. udtrykker bekymring over anholdelsen af Evertsson og Andersson efter udgivelsen af 
dokumentarfilmen om MS Estonias forlis, ikke mindst fordi deres anholdelse synes at 
være en direkte krænkelse af retten til at dele information og menings- og 
pressefriheden og udgør en handling, som man forventer eksisterer i et diktatur i den 
tredje verden; udtrykker tvivl om lovligheden af Estoniaaftalen fra 1995, som 
kriminaliserer at nærme sig vraget af MS Estonia; mener i denne forbindelse, at 
Kommissionen, efter tidligere at have været yderst åben om betydningen af at beskytte 
journalister mod angreb og retsforfølgelse, navnlig i tredjelande, også bør indtage 
samme holdning i denne sag, hvor et liberalt EU-land retsforfølger journalister for at 
udføre værdifuldt efterforskningsarbejde, som klart er i offentlighedens interesse;

14. bemærker, at den bevidste udbredelse af desinformation mod de såkaldte højrepolitiske 
partier har en alvorlig indvirkning på valgresultaterne og dermed undergraver de lige 
politiske spilleregler og selve demokratiets struktur; understreger, at alle former for 
desinformation bør imødegås, selv hvis det er rettet mod såkaldte højrefløjspartier, i 
overensstemmelse med de europæiske værdier om lighed, retsstatsprincippet og 
demokratiet;

15. advarer imod, at EU bliver et selvudråbt "sandhedsministerium" og derved begrænser 
ytringsfriheden og retten til at videregive oplysninger og tanker uden indblanding fra 
offentlige myndigheder; opfordrer EU til at sikre sig, at det undgås, at EU bliver en 
(mod-)propagandamaskine, som bringer alle former for modstand mod narrativet om en 
stadig tættere union til tavshed;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Or. en


