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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, 
desinformation og platformenes rolle
(2020/2009(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK),

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis,

– der henviser til det arbejde, som Europarådet har udført for at fremme beskyttelse af og 
sikkerhed for journalister, herunder henstilling CM/Rec (2018)1 [1] fra 
Ministerkomitéen til medlemsstaterne om mediepluralisme og gennemsigtighed med 
hensyn til ejerskab af medierne og erklæringen fra Ministerkomitéen om den 
økonomiske bæredygtighed af journalistik af høj kvalitet i den digitale tidsalder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. januar 2020, der indeholder 
Kommissionens arbejdsprogram 2020 (COM(2020)0027),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. juli 2019 med titlen "Styrkelse af 
retsstatsprincippet inden for Unionen: En handlingsplan" (COM(2019)0343),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. april 2018 med titlen "Bekæmpelse af 
desinformation på internettet: en europæisk tilgang" (COM(2018)0236),

– der henviser til Kommissionens anbefaling af 1. marts 2018 om foranstaltninger til at 
bekæmpe ulovligt indhold online (C(2018)1177,

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

– der henviser til Kommissionens adfærdskodeks for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale 
online, der blev lanceret i maj 2016, og til dens fjerde evalueringsrunde, som resulterede 
i dokumentet "Factsheet - 4th monitoring round of the Code of Conduct", (Faktablad — 
4. overvågningsrunde af adfærdskodeksen),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 
om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om 
udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)1,

1 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
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– der henviser til Rådets konklusioner af 14. november 2018 om styrkelse af europæisk 
indhold i den digitale økonomi,

– der henviser til EU-Udenrigstjenestens særberetning af 24. april 2020 med titlen "Short 
Assessment of Narratives and Disinformation around the COVID-19/Coronavirus 
Pandemic" (kort vurdering af narrativer og desinformation i forbindelse med covid-
19/Coronavirus-pandemien",

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser2,

– der henviser til sin beslutning af 9. januar 2020 om igangværende høringer inden for 
rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn3,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af 
og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder4,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om retsstatsprincippet i Malta efter 
de seneste afsløringer om mordet på Daphne Caruana Galizia5,

– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om udenlandsk indblanding i valg og 
desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer6,

– der henviser til sin beslutning af 19. september 2019 om betydningen af europæisk 
historiebevidsthed for Europas fremtid7,

– der henviser til sin beslutning af 28. marts 2019 om retsstatsprincippet og bekæmpelse 
af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet8,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for de grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union i 20179,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om ligestilling inden for mediesektoren i 
EU10,

– der henviser til sin beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-
mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder11,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om Cambridge Analyticas anvendelse 

2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0014.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0101.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0103.
6 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0031.
7 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0021.
8 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0328.
9 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.
10 EUT C 390 af 18.11.2019, s. 19.
11 EUT C 238 af 6.7.2018, s. 57.
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af Facebook-brugeres personlige oplysninger og indvirkningen på databeskyttelse12,

– der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om mediekoncentration og 
mediepluralisme i Den Europæiske Union13,

– der henviser til sin beslutning af 19. april 2018 om beskyttelse af undersøgende 
journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina 
Kušnírová14,

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2017 om 2017-rapporten om 
unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske 
forandringer15,

– der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2017 om bekæmpelse af IT-kriminalitet16,

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 2017 om onlineplatforme og det digitale indre 
marked17,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2017 om big datas indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, 
sikkerhed og retshåndhævelse18,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om retssikkerhed i Malta19,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen 
om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder20,

– der henviser til undersøgelsen af 28. februar 2019 fra Parlamentets Temaafdeling for 
Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender med titlen "Disinformation and 
propaganda - impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member 
States’" (Desinformation og propaganda" — indvirkning på retsstaten i EU og dets 
medlemsstater),

– 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 (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at mediefrihed, -pluralisme og -uafhængighed er afgørende elementer i 

12 EUT C 324 af 27.9.2019, s. 392.
13 EUT C 41 af 6.2.2020, s. 64.
14 EUT C 390 af 18.11.2019, s. 111.
15 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 11.
16 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 29.
17 EUT C 331 af 18.9.2018, s. 135.
18 EUT C 263 af 25.7.2018, s. 82.
19 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 5.
20 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162.
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ytringsfriheden og er afgørende for EU's og medlemsstaternes demokratiske 
funktionsmåde;

B. der henviser til, at overtagelse af medier, hadefuld tale og desinformation i stigende 
grad anvendes som redskaber til at forstærke den sociale polarisering, som derefter 
udnyttes til politiske formål; der henviser til, at bekæmpelse af disse fænomener ikke 
kun er relevant for menneskerettighederne, men også er en grundlæggende faktor 
vedrørende forsvaret af retsstatsprincippet og demokratiet i EU;

C. der henviser til, at covid-19-pandemien ifølge det internationale pressefrihedsindeks for 
2020 har kastet lys over og forstærket mange andre kriser, der truer retten til frit 
gengivede, uafhængige, forskellige og pålidelige oplysninger;

D. der henviser til, at journalister og andre medieaktører fortsat er i risiko for at blive udsat 
for vold, trusler, chikane, pres, offentlig udskamning og endda mord i EU som følge af 
deres efterforskningsaktiviteter, der har til formål at beskytte offentlighedens interesser;

E. der henviser til, at der ud over den vold, intimidering og chikane af journalister, der 
begås, er en manglende retsforfølgelse af gerningsmændene til disse forbrydelser;

F. der henviser til, at den globale covid-19-krise har en ødelæggende social og økonomisk 
indvirkning på mediesektoren;

G. der henviser til, at internettet og de sociale medier ved at udbrede ulovligt indhold 
spiller en rolle med hensyn til at sprede hadefuld tale og fremme radikalisering, der 
fører til voldelig ekstremisme;

H. der henviser til, at direktivet om audiovisuelle medietjenester forpligter myndighederne 
i alle medlemsstater til at sikre, at audiovisuelle medietjenester ikke indeholder 
incitamenter til had på grund af race, køn, religion eller nationalitet;

I. der henviser til, at udbredelsen af falske nyheder og misinformation, der er tilgængelige 
via sociale medier eller søgewebsteder, udgør en trussel mod ytrings- og ytringsfriheden 
og mediernes uafhængighed, og kraftigt har svækket de traditionelle mediers 
troværdighed; 

J. der henviser til, at desinformation, der vedrører covid-19, kan medføre panik og social 
uro og skal imødegås; der henviser til, at foranstaltninger til bekæmpelse af 
desinformation ikke kan bruges som påskud for at indføre uforholdsmæssige 
begrænsninger af pressefriheden;

Mediefrihed, mediepluralisme og beskyttelse af journalister i Europa

1. gentager sin fortsatte dybe bekymring over situationen med hensyn til mediefrihed i EU 
på baggrund af de overgreb og angreb, der stadig begås mod journalister og 
mediearbejdere i medlemsstaterne på grund af deres aktiviteter, samt den voksende 
offentlige bagvaskelse og den generelle svækkelse af erhvervet, der vejer særlig tungt 
på lokal journalistik, undersøgende journalistik og journalistik på tværs af grænserne;

2. er dybt rystet over mordene på Daphne Caruana Galizia i Malta og Ján Kuciak og hans 
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forlovede Martina Kušnírová i Slovakiet på grund af deres efterforskningsarbejde og 
gentager betydningen af en uafhængig undersøgelse for at retsforfølge 
gerningsmændene og bagmændene til disse forbrydelser;

3. gentager sin opfordring til Kommissionen om at behandle medlemsstaternes regeringers 
forsøg på at skade mediefriheden og pluralismen som et alvorligt og systematisk 
misbrug af beføjelser og som værende imod EU's grundlæggende værdier, som de er 
nedfældet i artikel 2 i TEU; glæder sig derfor over, at Kommissionen agter at medtage 
et særligt kapitel om overvågning af mediefrihed og -pluralisme i sin årsberetning om 
situationen for retsstaten i EU; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage højde 
for virkningen af de nødforanstaltninger, der er truffet i 2020 i forbindelse med covid-
19, på pressefrihed, mediepluralisme og journalisters sikkerhed; minder i denne 
forbindelse om Parlamentets gentagne opfordring til en permanent, uafhængig og 
omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder 
i EU;

4. fremhæver public service-mediernes uundværlige rolle og understreger, at det er vigtigt 
at sikre og bevare deres uafhængighed mod politisk indblanding; fordømmer 
medlemsstaternes regeringers forsøg på at bringe kritiske medier til tavshed og 
undergrave mediefriheden og -pluralismen, navnlig forsøg på at kontrollere public 
service-medier; beklager dybt, at offentlig radio- og tv-virksomhed i nogle 
medlemsstater er blevet et eksempel på propaganda for et enkelt politisk parti, som ofte 
udelukker oppositionen og minoritetsgrupper fra samfundet og endda tilskynder til vold; 
understreger, at det er af afgørende betydning at sikre uafhængige myndigheder og et 
stærkt uafhængigt tilsyn med de audiovisuelle medier mod upassende statslige og 
kommercielle indgreb;

5. gentager sin bekymring over, at der på nationalt plan i EU's medlemsstater kun findes få 
specifikke retlige eller politiske rammer, der beskytter journalister og 
mediemedarbejdere mod vold, trusler og intimidering; opfordrer medlemsstaterne og 
Kommissionen til at sikre effektiv beskyttelse af og sikkerhed for journalister og andre 
medieaktører samt af deres kilder, herunder i en grænseoverskridende sammenhæng; 
gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremsætte forslag til at forhindre 
retssager med det formål at få bestemte personer til at holde mund (Strategic Lawsuit 
Against Public Participation, SLAPP);

6. understreger, at en uforholdsmæssig stor koncentration af de indholdsproducerende og -
distribuerende sektorer kan true borgernes adgang til en bred vifte af indhold; 
understreger, at mediepluralisme, som afhænger af en spredning af medieejerskabet og 
et bredt udvalg af indhold samt uafhængig journalistik, er afgørende for at imødegå 
udbredelsen af desinformation og sikre, at de europæiske borgere er velinformerede;

7. er bekymret over forsøgene på at udnytte covid-19-pandemien til at straffe uafhængige 
og kritiske medier og indføre restriktioner for mediernes adgang til og kontrol med 
regeringens beslutninger og handlinger, hvilket hæmmer en egentlig og velinformeret 
debat om disse foranstaltninger; understreger, at journalistik og den frie 
informationsstrøm spiller en afgørende rolle i EU's bestræbelser på at begrænse covid-
19-pandemien; påpeger, at journalistik spiller en afgørende rolle i en akut 
folkesundhedsmæssig krisesituation;
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8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at indføre 
nødhjælpspakker på EU-plan og nationalt plan for at beskytte mediearbejdernes job og 
levebrød, støtte virksomheder og finansiere public service-medier, så de kan komme 
igennem covid-19-krisen; understreger, at de europæiske borgere under pandemien har 
behov for professionelle, økonomisk sikre og uafhængige journalister; gentager i denne 
forbindelse sin opfordring til at oprette en permanent europæisk fond for journalister 
inden for rammerne af den næste FFR (2021-2027) som ændret efter covid-19-krisen, 
der kan tilbyde direkte finansiel støtte til uafhængige journalister og medieforetagender, 
freelancere og selvstændige mediefolk;

Hadefuld tale

9. fordømmer alle former for tilfælde af hadforbrydelser og hadefuld tale, der forekommer 
regelmæssigt i EU;

10. opfordrer medlemsstaterne til kraftigt at fordømme og straffe politikeres og offentlige 
ansattes hadforbrydelser, hadefulde udtalelser og udpegelse af syndebukke på alle 
niveauer og i alle typer medier, da disse fænomener direkte normaliserer og styrker had 
og vold i samfundet;

11. gentager sin opfordring til medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger til at 
forebygge, fordømme og bekæmpe hadefuld tale og hadforbrydelser for således at 
bekæmpe organisationer, der spreder hadefuld tale og vold i det offentlige rum og på 
internettet;

12. noterer sig den adfærdskodeks om bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale online, som 
Kommissionen har fremmet, og den fjerde evalueringsrunde, hvoraf det fremgår, at IT-
virksomhederne i gennemsnit fjerner 72 % af den ulovlige hadefuld tale, der anmeldes 
til dem;

13. påpeger, at medlemsstaterne ved hjælp af alle passende midler skal sikre, at medierne, 
herunder internettet og sociale medier, samt reklamer er fri for enhver tilskyndelse til 
vold eller had rettet mod en person eller en gruppe af personer; påpeger, at fremmedhad 
er den mest udbredte årsag til hadefuld tale; gentager sin opfordring til Kommissionen, 
medlemsstaterne og udbyderne af sociale medier til at bekæmpe udbredelsen af racisme, 
fremmedhad og LGBTI-fobi på internettet i samarbejde med de relevante 
civilsamfundsorganisationer;

Desinformation og platformenes rolle

14. bemærker, at det nye digitale miljø har forværret problemet med spredning af 
desinformation og har resulteret i, at onlineplatforme spiller en vigtig rolle i forbindelse 
med offentliggørelse, formidling og fremme af nyheder og andet medieindhold; 
gentager sin bekymring over den potentielle trussel, som desinformation udgør for 
ytringsfriheden og mediernes uafhængighed;

15. minder om, at politisk profilering, desinformation og manipulation af oplysninger kan 
anvendes af politiske partier og private eller offentlige enheder, og gentager sin 
bekymring over, at der konstant afsløres tegn på indblanding ofte med tegn på 
udenlandsk indflydelse forud for alle større nationale valg og EU-valg, idet en stor del 
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af denne indblanding er til fordel for EU-modstandere, ekstreme højreekstremistiske og 
populistiske kandidater og rettet mod specifikke mindretal og sårbare grupper;

16. påpeger, at forskellige former for misinformation og desinformation samt andre former 
for manipulation af oplysninger i forbindelse med covid-19-pandemien fortsat breder 
sig rundt i verden og potentielt har skadelige konsekvenser for den offentlige sikkerhed, 
sundhed og en effektiv krisestyring; minder om, at alle foranstaltninger til bekæmpelse 
af desinformation, herunder dem, der er truffet i forbindelse med covid-19-krisen, skal 
være nødvendige, forholdsmæssige og underlagt et regelmæssigt tilsyn og under ingen 
omstændigheder må forhindre journalister og medieaktører i at udføre deres arbejde 
eller føre til uretmæssigt blokering af indhold på internettet;

17. glæder sig over Kommissionens initiativ til at fremlægge en europæisk handlingsplan 
for demokrati, der har til formål at bekæmpe desinformation og tilpasse sig nye trusler 
og manipulationer samt støtte frie og uafhængige medier; understreger i denne 
forbindelse, at beskyttelse af frie og uafhængige medier og samtidig bekæmpelse af 
hadefuld tale og desinformation er en grundlæggende faktor for forsvaret af 
retsstatsprincippet og demokratiet i EU;

18. minder Kommissionen og medlemsstaterne samt den private sektor, navnlig 
onlineplatforme, og civilsamfundet som helhed om behovet for en fælles indsats med 
hensyn til bekæmpelse af desinformation og anerkender de positive virkninger af de 
frivillige foranstaltninger, som tjenesteydere og platforme har truffet for at bekæmpe 
desinformation;

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

Mediefriheden har fået konstant dårligere kår i de senere år selv i nogle af de mest 
indflydelsesrige demokratier. Mediefrihed og -pluralisme er imidlertid fundamentet for et 
moderne demokrati og er afgørende elementer i en åben og fri demokratisk debat. Sammen 
med ytringsfriheden, den uafhængige journalistik og et miljø, der er frit for hadefuld tale og 
desinformation, er de derfor afgørende for, at EU og dets medlemsstater kan fungere korrekt 
fra et demokratisk synspunkt. Ordføreren understreger, at overtagelse af medier, hadefuld tale 
og desinformation i stigende grad anvendes som redskaber til at forstærke en social 
polarisering, som derefter udnyttes til politiske formål. Det endelige mål er at tilskynde til had 
mod en gruppe, en ide eller en institution, så det bliver til så følsomt et spørgsmål i 
samfundet, at de følelsesmæssige reaktioner overskygger enhver tilknytning til principperne 
for en demokratisk stat, herunder respekt af retsstatsprincippet og menneskerettighederne. Det 
bliver således muligt at opnå social støtte til autoritære regeringer. Overtagelse af medier, 
hadefuld tale og desinformation er nu de grundlæggende værktøjer, der anvendes til at styrke 
de autoritære træk, dvs. indførelse af autoritært styre, samtidig med at der opretholdes en 
illusion af demokratiske valg. Ordføreren understreger derfor kraftigt, at kampen mod 
overtagelse af medier, hadefuld tale og desinformation ikke kun er relevant for området for 
menneskerettigheder, men også er grundlæggende for forsvaret af retsstatsprincippet og 
demokratiet i EU.

Mediefrihed og -pluralisme

Mediefrihed og pluralisme er forankret i den grundlæggende ret til ytrings- og 
informationsfrihed, som er nedfældet i artikel 11 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder, artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 19 i den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder. På trods af disse 
beskyttelsesforanstaltninger er journalistikken i stigende grad truet. Mens flere enkeltpersoner 
end nogensinde før har adgang til indhold, hæmmer kombinationen af politisk polarisering og 
teknologiske forandringer ofte journalisters mulighed for frit at rapportere om spørgsmål af 
offentlig interesse. Det anføres i Freedom House's rapport om mediefrihed, at "mens truslerne 
mod den globale mediefrihed er reelle og i sig selv er bekymrende, er det deres indvirkning på 
demokratiets tilstand, der gør dem til en virkelig fare"21. 

Mens covid-19-pandemien har forværret allerede eksisterende trusler mod mediefriheden22, 
har den også kastet lys over betydningen af medierne og adgangen til bekræftede oplysninger. 
Frie og uafhængige medier har vist sig at være en central kilde til troværdige og livreddende 
oplysninger, og professionel journalistik har vist sig at være afgørende i forbindelse med en 
folkesundhedsmæssig nødsituation. 

I denne forbindelse er erklæringen fra Journalister uden Grænser for nylig, hvoraf det 
fremgår, at det næste årti vil være afgørende for at sikre, at mediefriheden og den 

21 Freedom House, Freedom and the Media 2019. 
22 Reporters Without Borders (RSF), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive decade for 
journalism, exacerbated by coronavirus (Journalister Uden Grænser, 2020, Pressefrihedsindekset, Et afgørende 
tiår for journalismen, hvilket forstærkes af coronavirus-krisen). 
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journalistiske fremtid bevares, særlig vigtig.23 Medlemsstaternes og EU's egen indsats for at 
sikre og fremme et pluralistisk, uafhængigt og frit medielandskab, der er fri for hadefuld tale 
og desinformation, er derfor i dag ikke blot grundlæggende i forhold til at sikre retten til 
ytrings- og informationsfrihed, men også som forsvar for de demokratiske stater, der er styret 
ud fra retsstatsprincippet.

Ordføreren er enig i, at en af de største trusler mod redaktionel uafhængighed i et stigende 
antal lande i hele verden er overtagelse af medierne, der er en form for mediekontrol, der 
opnås gennem systematiske tiltag foretaget af regeringer og magtfulde interessegrupper.24 I 
denne forbindelse udtrykker hun sin stærke tilfredshed med, at Kommissionen agter at 
medtage et særligt kapitel om mediefrihed og -pluralisme i sin årsberetning om situationen for 
retsstatsprincippet i EU. I forbindelse med covid-19-pandemiens indvirkning på mediefrihed 
bemærker ordføreren, at krisen har blotlagt systemiske svagheder i en række lande, og 
beklager, at flere regeringer har brugt situationen til at gennemføre undtagelseslove og 
begrænsninger, der udfordrer journalisters mulighed for at informere offentligheden og holde 
dem ved magten ansvarlig.

Politisk uafhængighed i medierne 

I forbindelse med denne stadig større bekymring over manglende uafhængighed inden for 
forvaltning af public service-medier og finansiering heraf understreger ordføreren behovet for 
en retlig ramme for tilsyn med driften af public service-medieudbydere. Dette bør omfatte 
kontrol af, om de opfylder kriterierne for forsigtig forvaltning og opgavebaseret finansiering, 
og om deres tjenester lever op til forventningerne om faktabaseret, retfærdig og etisk 
journalistik. Ordføreren beklager dybt, at offentlig radio- og tv-virksomhed i nogle 
medlemsstater er blevet et eksempel på propaganda for et enkelt politisk parti, der er fuld af 
hadefuld tale og gengiver en partisk regeringsvenlig diskurs, som ofte udelukker oppositionen 
og minoritetsgrupper og endda tilskynder til vold. Public service-medier bør være uafhængige 
af politisk indblanding på grund af deres uerstattelige rolle, og medlemsstaternes regeringer 
bør afholde sig fra ethvert forsøg på at kontrollere dem. 

Beskyttelse af journalister 

Ordføreren anser journalisters sikkerhed og bekæmpelsen af straffrihed for forbrydelser 
begået mod dem for at være afgørende for at sikre den grundlæggende ret til ytringsfrihed. 
Journalisters og mediefolks arbejde foregår i stigende grad i et klima præget af usikkerhed og 
frygt. Konklusionerne i årsberetningen for 2020 fra Europarådets platform for beskyttelse af 
journalistik og journalisters sikkerhed fremhævede, at der har været en vedvarende og 
alarmerende tendens til vold og intimidering af journalister i de seneste år. Det er derfor 
fortsat afgørende, at EU og dets medlemsstater prioriterer beskyttelsen af journalister, og at 
medlemsstaterne anvender alle midler til at undgå straffrihed for forbrydelser, der er knyttet 
til journalistik, idet det af OSCE's rapporter fremgår, at straffrihed er reglen, og at mindre end 
15 % af mordene på journalister, bliver opklaret. 

23 Reporters Without Borders (RSF), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive decade for 
journalism, exacerbated by coronavirus (Journalister Uden Grænser, 2020, Pressefrihedsindekset, Et afgørende 
tiår for journalismen, hvilket forstærkes af coronavirus-krisen). 
24 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global 
Report,(Globale tendenser i ytringsfriheden og udviklingen af medier: global rapport 2017/2018), Paris.
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På nationalt plan i EU's medlemsstater findes der stadig kun få specifikke retlige eller 
politiske rammer, der beskytter journalister og mediemedarbejdere mod vold, trusler og 
intimidering. Behovet for effektiv beskyttelse er derfor mere end presserende. I denne 
forbindelse gentager ordføreren også Europa-Parlamentets opfordring til Kommissionen om 
at fremlægge forslag til forebyggelse af såkaldte "Strategic Lawsuit Against Public 
Participation" med henblik på at beskytte de uafhængige medier mod chikanerende 
sagsanlæg, der har til formål at bringe dem til tavshed eller intimidere dem i EU. 

Finansielt og økonomisk pres 

Ordføreren understreger, at situationen for uafhængig journalistik, som har været udsat for 
økonomisk pres som følge af den økonomiske krise og vedvarende teknologiske forandringer, 
er blevet yderligere forværret på grund af den ødelæggende sociale og økonomiske 
indvirkning af covid-19 på mediesektoren. En af de vigtigste årsager til medieovertagelser er 
fortsat det økonomiske pres. Tendenserne viser, at en svækkelse af mediernes uafhængighed 
og et fald i de faglige standarder for journalistik er uløseligt forbundet med et øget økonomisk 
pres.25 Prekære arbejdsforhold kan også udsætte journalister og andre medieaktører for et 
urimeligt pres for at afvige fra alment anerkendte journalistiske etiske værdier og 
standarder.26 I denne forbindelse er ordføreren af den opfattelse, at oprettelsen af en 
permanent europæisk fond for uafhængig journalistik inden for rammerne af den næste FFR 
(2021-2027) som ændret efter covid-19-krisen er af afgørende betydning. 

Hadefuld tale

På trods af den allestedsnærværende hadefuld tale i offline- og onlinemiljøer og den udbredte 
anvendelse af termen i juridiske, politiske og akademiske kredse er der stadig en løbende 
debat om dens anvendelsesområde og om måden, den skal håndteres på. Ordføreren er enig i, 
at for så vidt som en lovgivningsmæssig ramme er nødvendig for at bekæmpe hadefuld tale, 
bør denne ramme være holistisk og strategisk differentieret for effektivt at bekæmpe hadefuld 
tale.27 De lovgivningsmæssige rammer skal også suppleres af en ramme for ikke-juridisk 
handling. Ordføreren gentager stærkt opfordringen til medlemsstaterne til kraftigt at 
fordømme og straffe politikeres og offentlige ansattes hadforbrydelser, hadefulde udtalelser 
og udpegelse af syndebukke på alle niveauer og i alle typer medier. Hun understreger også 
kraftigt, at det klima af straffrihed, som forekomsten af interaktioner på det digitale område er 
forbundet med, yderligere forstærker det skadelige potentiale ved onlineangreb og chikane. 
Ordføreren understreger også, at det er af afgørende betydning at overveje mediernes og de 
sociale mediers rolle i udbredelsen af hadefuld tale. Ordføreren er bevidst om kritikken af 
adskillige lovgivningsinitiativer på nationalt plan for ikke i tilstrækkelig grad at tage hensyn 
til ytringsfriheden i forbindelse med bekæmpelse af hadefuld tale28, men understreger, at der 
skal lægges særlig vægt på spændingen mellem begrundet ytringsfrihed og uberettiget 
lovlighed af hadefuld tale.

25 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global 
Report,(Globale tendenser i ytringsfriheden og udviklingen af medier: global rapport 2017/2018). 
26 FRA. 2016. Violence, threats and pressures against journalists and other media actors in the EU. (Vold, 
trusler og pres mod journalister og andre medieaktører i EU). 
27 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges, 
(Europarådet mod hadefuld tale online, et svært problem og en udfordring). 
28 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports(At læse 
mellem linjerne og tallene: en analyse af de første NetzDG-rapporter), Internet Policy Review 8(2), 2019.
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Desinformation 

Borgernes eksponering i det digitale miljø for, hvad nogle eksperter beskriver som en bredere 
"informationsforstyrrelse", hvor der findes mis-, mal- og desinformation29, er blevet 
identificeret som en stor udfordring for Europa og som havende en skadelig indvirkning på 
europæiske værdier, demokratiske systemer og integritet af valg.30 På grund af den 
mangesidede karakter af desinformation på internettet omfatter indsatsen for at imødegå 
desinformation forskellige typer reaktioner, aktører og mål. Ordføreren noterer sig 
Kommissionens rolle, der fører tilsyn med udarbejdelsen af en frivillig "selvregulerende" 
kodeks om desinformation, og glæder sig over Kommissionens initiativ til at fremlægge en 
europæisk handlingsplan for demokrati, der bl.a. har til formål at bekæmpe desinformation. I 
denne forbindelse minder ordføreren om, at sociale medieplatforme ikke blot er passive 
platforme, og understreger, at de spiller en stadig større rolle med hensyn til at introducere 
algoritmebaseret reklame og offentliggørelse af indhold, samtidig med at hun mener, at denne 
rolle bedre bør afspejles og defineres i lovgivningen. Ordføreren er enig i, at imødegåelse af 
desinformationsinitiativer skal være i fuld overensstemmelse med retten til ytringsfrihed og 
andre rettigheder, der er sikret ved international og regional menneskerettighedsret31, og også, 
at medlemsstaternes regeringer skal sikre, at foranstaltninger til bekæmpelse af 
desinformation er nødvendige, forholdsmæssige og underlagt et regelmæssigt tilsyn32, navnlig 
i forbindelse med bekæmpelse af desinformation om covid-19. 

29 Claire Wardle and Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making (Informationsuorden: Mod en tværfaglig ramme for forskning og politikudformning) 
Europarådet, rapport DGI (2017)09, s. 20.
30 Roberto Viola, 2019. Online Disinformation: A Major Challenge for Europe (Desinformation online: En stor 
udfordring for EU), in European Commission, Digital Single Market. Bruxelles: Europa-Kommissionen. 
31 UNESCO. 2019. Elections and media in digital times (Valg og medier i en digital tidsalder), in Focus edition 
of the World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Paris.
32 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-
disinformation-about-covid-19 
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