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ÅTTA FUNKTIONER FÖR KOMMUNIKATION I SAMHÄLLET
MacBride-rapporten vidgar perspektivet.
Den anger åtta funktioner som kommunikationer har i varje samhällssystem. Dessa
funktioner ses i huvudsak i den enskilda människans och gruppens perspektiv.
1. Information:
Insamling, lagring. bearbetning och spridning av nyheter, data, bilder, fakta och
meddelanden, åsikter och kommentarer som behövs för att förstå och på ett insiktsfullt
sätt reagera på personliga, miljömässiga, nationella och internationella förhållanden,
liksom att vara i stånd att fatta riktiga beslut.
2. Socialisation:
Tillhandahållandet av en gemensam kunskapsfond som gör det möjligt för människor att
fungera som effektiva samhällsmedlemmar och som utvecklar social samhörighet och
medvetenhet och därigenom ger möjlighet till ett aktivt engagemang i det offentliga livet.
3. Motivation:
Främjande av de nära och grundläggande målen för varje samhälle och stimulering av
personliga val och/ strävanden; utveckling av individuella eller samhälleliga aktiviteter,
som är anpassade till strävandena att nå överenskomna mål.
4. Debatt och diskussion:
Det tillhandahållande och utbyte av fakta som behövs för att underlätta att man kommer
överens eller för att klargöra skilda ståndpunkter i den offentliga debatten; tillhandahållande
av de relevanta fakta som behövs för att utveckla ett större allmänt intresse och engagemang
i alla lokala, nationella och internationella frågor av gemensamt intresse.
5. Utbildning:
Överföring av kunskap för att befrämja intellektuell utveckling, karaktärsdaning och
tillägnande av färdigheter och förmåga på alla stadier i livet.
6. Kulturfrämjande:
Spridning av kulturella och konstnärliga produkter i avsikt att bevara arvet från det
förflutnas Utveckling av kulturen genom att vidga individens horisonter, att väcka hans
fantasi och att stimulera hans estetiska behov och skapande förmåga.
7. Underhållning:
Spridning genom tecken, symboler, ljud och bilder, av dramatik, dans, konst, littera-tur,
musik, komedi, sport, spel etc för personlig och kollektiv avkoppling och nöje.
8. Integration:
Tillhandahållande av den mångfald meddelanden som alla personer, grupper och nationer
behöver tillgång till för att kunna känna och förstå varandra och för att uppskatta andras
levnadsförhållanden, åsikter och strävanden.
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