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Indledning

Mediefrihed og -pluralisme er af afgørende betydning for demokratiet som følge af deres 
vigtige rolle som garant for menings- og ytringsfrihed og som katalysator for befolkningens
deltagelse i den demokratiske proces.
Europa-Parlamentet har løbende arbejdet på at forsvare og fremme mediepluralisme som en 
vigtig bestanddel af informationsretten og ytringsfriheden, som er indeholdt i artikel 11 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og som er grundlæggende
principper for bevarelsen af demokratiet.
Oplysningspluralisme fra en lang række forskellige kilder samt adgang til en bred vifte af 
oplysninger af høj kvalitet er forudsætninger for demokratisk kommunikation i et åbent og 
demokratisk samfund.

Europæiske borgere er ikke kun berettiget til garanteret adgang til uafhængige, objektive og 
upartiske oplysninger, men også til et bredt udvalg af andet indhold af høj kvalitet.

Som Kommissionen understreger i sit arbejdsdokument2, kan begrebet mediepluralisme ikke 
begrænses til problemet med koncentration af ejerskabet til medierne. Der opstår i denne 
forbindelse forskellige problemstillinger, som omfatter offentlig radio- og tv-virksomhed, 
politisk magt, økonomisk konkurrence, kulturel mangfoldighed, udvikling af ny teknologi og 
gennemsigtighed samt arbejdsbetingelser for journalister i EU.
Et af de mest omdiskuterede spørgsmål fra disse problemstillinger er, hvilken rolle EU bør 
spille i sikringen af mediepluralisme. Drøftelser om pluralisme medfører derfor overvejelser 
om det bredere spørgsmål om Den Europæiske Unions model, en drøftelse om, hvilken type 
europæisk samfund vi forsøger at opbygge, om de værdier, et sådant samfund bør engagere 
sig i, samt hvilken arv vi ønsker at efterlade til kommende generationer.

I dette arbejdsdokument undersøges de forskellige aspekter af disse spørgsmål med det formål 
at påvise de aktuelle hindringer for beskyttelsen af mediepluralisme.

EU's kompetencer i mediepluralisme
EU's kompetence til at handle i forbindelse med mediepluralisme er begrænset til 
konkurrencelovgivning. Omfanget af de finansielle aktiviteter, der foregår i forbindelse med 
både vertikal som horisontal koncentration af ejerskabet af medier i de nyeste medlemsstater i 
EU, er imidlertid ikke så omfattende, at de falder ind under EU's konkurrencelovgivning.
Medierne er ikke kun forretning, men også et ideologisk og politisk værktøj med betydelig 
indflydelse. Det kan derfor argumenteres for, at EU og andre internationale organisationer 
griber ind. 
Vi bør overveje at skabe et charter for mediefrihed og stræbe efter europæisk og endda global 
accept og ratificering. Der er behov for at overvåge systemer for mediepluralisme baseret på 
klare, pålidelige og upartiske indikatorer.

Desuden skal der findes metoder til at videregive stærke budskaber fra myndighederne i 
medlemsstaterne og EU, hvor der er behov for ændringer, som f.eks. ved at indføre en 
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uafhængig medieombudsmand, som kun er ansvarlig over for offentligheden.

Mediekoncentration i Europa
Trods fremgangen inden for nye informationsteknologier, er tv stadig den mest 
indflydelsesrige informationskilde for europæiske borgere. Seerne har nu flere hundrede 
kanaler til rådighed. I takt med at der udvikles nye formater som mobilt tv, og nye kanaler 
føjes til gennem overgangen til digitalt tv, findes der nu endeløse muligheder for at vise en 
bred vifte af indhold. 
Den større kvantitet har dog ikke medført en stigning i kvaliteten. I stedet er der sket et
markant fald i kvaliteten af indhold i hele EU, først og fremmest og mest alvorligt inden for 
nyhedsformidling, idet tv i hele Europa bliver mindre informativt og mere 
sensationsorienteret.
Koncentrationen i ejerskabet har medført en lavere kvalitet i indholdet. Den aktuelle 
forringelse af programmernes kvalitet er mest markant i de medlemsstater, hvor der er en høj 
koncentration af ejerskabet af medierne.

De mest magtfulde selskaber kan bruge virksomhedsmodellernes stordriftsfordele til at 
fortrænge mulige nye selskaber. Nye udbydere af indhold af høj kvalitet vil få svært ved at 
konkurrere med det indhold, som ganske billigt genbruges fra andre markeder, andre kanaler 
og et stort selskabs arkiver.

Dermed kan spredningen af de nye kanaler ganske enkelt øge magten hos få selskaber, som 
udelukkende fokuserer på at maksimere overskuddet.

I dag er situationen meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat.
Lande som Italien, Tyskland, Nederlandene og Sverige har en høj grad af mediekoncentration.
Dette er især påfaldende i Italien, hvor duopolet baseret på RAI og Mediaset deler markedet 
nærmeste ligeligt.

På den anden side er der i nogle lande som f.eks. Det Forenede Kongerige en langt lavere 
koncentration. Navnlig Det Forenede Kongerige har pålagt offentlige radio- og tv-
virksomheder en forpligtelse til at udbyde afbalancerede tjenester bestående af en bred vifte af 
indhold, som opfylder smag og behov hos personer med forskellig alder og baggrund.

Udviklingen på mediemarkederne i de nye medlemsstater vækker stor bekymring. I nogle 
lande som Ungarn og Estland er der en meget høj grad af udenlandsk ejerskab i tv-sektoren.
Endvidere er ejerskabet af massemedierne ikke tilstrækkelig gennemsigtigt for borgere og 
forbrugere.

Hvis denne stigende tendens ikke underlægges lovgivning, vil den udgøre en trussel mod 
pluralisme, demokrati og kulturel mangfoldighed i EU.

Nye teknologiers og den digitale overgangs indvirkning på medierne
Forkert håndteret digitalisering kan gøre det muligt for førende kommercielle aktører at
udhule pluralismen og mangfoldigheden yderligere samt fortrænge indholdet af høj kvalitet 
fra offentlige radio- og tv-virksomheder.
Stigningen i antallet af kanaler og medieplatforme blev ikke set som noget, der nødvendigvis 
kunne forbedre mediepluralismen eller forbedre indholdets kvalitet. Den største risiko består i, 
at de kommercielle kanaler oversvømmes af det samme ensartede og redigerede indhold, som 
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blot har til formål at generere så højt et overskud som muligt.
Frem for alt bør der anvendes nye audiovisuelle teknologier til at sikre mediepluralisme og 
levere programmer af høj kvalitet til et stigende antal borgere.
EU og medlemsstaterne skal tage højde for sociale, kulturelle og politiske faktorer for at sikre 
mediepluralisme og fremme kulturel og sproglig mangfoldighed.

Offentlige radio- og tv-virksomheders og lokale mediers rolle
For at gøre plads til produktion og distribution af mangeartede tv-tjenester af høj kvalitet bør 
offentlige radio- og tv-virksomheder nyde godt af en række ressourcer og instrumenter, som 
garanterer dem reel uafhængighed af det politiske pres samt af markedskræfterne. 
I dag bliver de offentlige radio- og tv-virksomheder imidlertid helt uretmæssigt og misforstået 
skubbet ind i konkurrencen om markedsandele med de kommercielle kanaler, som generelt 
ikke har nogen eller kun ganske få forpligtelser over for offentligheden.

For at kunne konkurrere med de kommercielle kanaler, er de offentlige kanaler helt 
unødvendigt blevet tvunget til at følge trop ved at skære ned på kvaliteten af deres indhold. I 
mange medlemsstater er situationen kritisk. I Polen og Ungarn er de offentlige tv-
virksomheders markedsandel i årene 1997-2003 faldet fra 80 % til 20 %.

Det er derfor af afgørende betydning at finde en bedre og mere effektiv metode til at regulere 
medierne og yde tilstrækkelige ressourcer til at fremme og sikre kvaliteten af offentligt tv, 
som kan være en modvægt til de kommercielle kanalers suverænitet og gøre programmer af 
høj kvalitet mere tilgængelige.

Konkurrencen mellem den offentlige og private sektor har haft den modsatte virkning i 
forhold til den traditionelle liberale teori. Denne konkurrence har ikke medført en stigning i 
kvaliteten af de offentlige radio- og tv-virksomheders ydelser. Den aktuelle tendens i langt de 
fleste medlemsstater er hel eller delvis alvorlig mangel på mangfoldighed med 
kommercialisering af indhold, trivialisering, fejlinformering, sensationslyst og billig og 
ensartet underholdning.

Det er derfor vigtigt at styrke den rolle, som de offentlige tjenester spiller som rygraden i
fastholdelsen af mediepluralisme, demokratisk dialog og adgang for alle borgere til indhold af 
høj kvalitet, så de sikres uafhængighed og selvstændighed med tilstrækkelige midler.

Offentlige radio- og tv-virksomheder bør tildeles en bedre og mere synlig placering i EU's 
medielandskab, ikke ved at konkurrere om markedsandele og reklameindtægter, men ved at 
udbyde en lang række originale produktioner og programmer, som normalt ikke tilbydes af 
private radio- og tv-virksomheder. Offentlige radio- og tv-virksomheder bør medvirke til at 
udvikle pluralisme, nytænkning og varieret indhold med høje etiske og kvalitetsmæssige 
standarder samt upartiske og uafhængige nyheder, oplysninger og kommentarer.

Lokale medier som offentligt tilgængelige kanaler, aviser og andet indhold, som eksempelvis 
udgives af studerende for studenteraviser eller -radiokanaler, bør behandles som en del af den 
offentlige tjeneste og ydes støtte fra det offentlige, hvor det er nødvendigt.
Samtidig skal der findes et tilfredsstillende svar på spørgsmålet om reklamer på sådanne 
kanaler. På den ene side kan reklamer for lokale tjenester og virksomheder eventuelt anses 
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som en offentlig tjeneste. Derfor bør subsidierede støttesatser til kommercielle meddelelser 
fra støtteberettigede virksomheder tolereres. På den anden side bør det sikres, at 
reklameindtægterne for professionel journalistik ikke undermineres.

Anvendelse af brugerindhold
Navnlig de publikationer, som har til formål at underholde kunderne på massemarkedet, 
anvender i stigende grad indhold, som deres læsere eller seere har produceret. Videoer og 
billeder fra mobiltelefoner, historier fra ferie eller det virkelige liv samt vittigheder er blot 
eksempler på indhold, som offentligheden har produceret og offentliggjort gennem 
overskudsorienterede kanaler. Kunderne får højst en symbolsk anerkendelse for deres 
indhold, nogle gange i form af kundelotteriet med en hovedgevinst og flere små gevinster.

Sådant indhold fortrænger det professionelle indhold til skade for de professionelle 
mediefolks indkomstgrundlag og det journalistiske indholdsniveau. Foranstaltninger til at 
modvirke sådanne tendenser kan omfatte institutionaliserede satser for betaling af 
brugerindhold.

Brugerindhold skaber ligeledes en risiko for konstant overvågning og krænkelse af 
privatlivets fred for såvel offentlige som private personer. Det bør derfor drøftes at anvende 
etiske og juridiske kodekser i forhold til sådant indhold.

Private publikationer – weblogs eller "blogs" og forummer
Weblogs bliver stadig mere populære blandt såvel borgere som professionelle mediefolk. I 
flere tilfælde har de haft en betydelig indflydelse på de beslutninger, som virksomheder og 
mediernes ledelser træffer – endda om sådanne ledelser2.
Mange professionelle journalister har en blog på deres arbejdsgivers hjemmesider, mens 
andre har dedikerede websites. Den juridiske status for weblogs, som føres "privat" af 
professionelle mediefolk, er uklar, hvilket giver usikkerhed i forbindelse med 
kildebeskyttelse, anvendelse af etiske kodekser og overdragelse af ansvar i forbindelse med 
retssager. Det samme er i et vist omfang gældende for weblogs, som føres af politikere, 
offentlige personer og private borgere.
Derudover afføder professionelle mediefolks omfattende brug af weblogs spørgsmål om 
pluralisme i indholdet i deres primære beskæftigelse.

Mediekendskab
Nogle vil hævde, at seerne i sidste ende er ansvarlige nok til selv at regulere og bestemme, 
hvad de vil se, og at der ikke er behov for at regulere for at bevare mediepluralismen. Dette 
ville være sandt, hvis seerne havde mediekendskab. Men uheldigvis er dette langt fra 
tilfældet.

Oplysninger leveres i dag frem for alt visuelt. Alle mediemeddelelser er opbygget ved hjælp 
af et kreativt sprog, der har sine egne regler, som fremmer værdier og synspunkter og ofte har 
til formål at skabe overskud og/eller magt.
Mediekendskab ville være et godt værktøj til at sikre mediepluralisme, da seerne uafhængigt 
ville kunne bedømme indholdet af de programmer eller oplysninger, som de har adgang til.
                                               
1 Cf. The blog and forum postings of the Whole Foods CEO John Mackey (USA) and others. 
2 Se blog og forum for Whole Foods' administrerende direktør John Mackey (USA) og andre.
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I denne henseende bør EU's borgere opfordres til at udvikle evnen til at analysere indhold og 
håndtere oplysninger, hvilket ville gøre dem i stand til at tænke kreativt og kritisk.

Arbejdsbetingelser for journalister i hele Europa
Mange journalister oplever usikre arbejdsbetingelser i EU. Der anvendes i stigende grad 
kortsigtede kontrakter, navnlig hvor mediernes ejere et etableret i ét land og deres 
medarbejdere arbejder i andre lande. Denne situation skaber ikke et klima, som er befordrende 
for journalisternes uafhængighed, etik og professionalisme. 
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