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Europaparlamentet erkänner tredje mediesektorn
Uppmanar medlemsstaterna till ett mer aktivt stöd
Inom EU finns idag över 3.000 ideellt drivna icke-kommersiella radiostationer (bl.a. 150
närradiostationer i Sverige) och några hundra motsvarande tv-kanaler (som Öppna Kanalen
i Sverige). Dessa radio- och tv-stationer drivs av det civila samhället vid sidan av public
servicesektorn och den privata kommersiella mediesektorn.
Parlamentet har idag med övertygande röstsiffror 471-41 antagit ett betänkande som uttalar
stöd för icke-kommersiella lokala eller alternativa medier inom EU. Initiativtagare till
betänkandet är den österrikiske ledamoten Karin Resetarits (liberalerna). Syftet är att öka
mångfalden i mediesektorn och på kulturområdet, och att klart definiera sektorn som en
särskild mediegrupp vid sidan av public service- och kommersiella medier.
Parlamentet framhåller att dessa medier bidrar till att stärka identiteten hos särskilda
intressegrupper, samtidigt som de lokala medierna ger de personer som ingår i dessa
grupper möjlighet att nå ut till andra samhällsgrupper. På så vis kan medierna spela en
viktig roll för att öka toleransen och mångfalden i samhället.
Lokala icke-kommersiella medier är även ett effektivt sätt att främja social integrering och
lokalt självstyre. De kan vara verktyg för att öka kompetensen hos enskilda personer som
arbetar i mediesektorn. Det hjälper dessa personer inte bara till anställningar i mediesektorn
utan gynnar också deras självbild och självförtroende.
Lokala medier bidrar enligt parlamentet helt klart till målet att öka medborgarnas kunskap
om mediebranschen, särskilt när medborgarna själva blir delaktiga i att skapa och sprida
innehåll.
Parlamentet anser att ett mer aktivt stöd till de lokala medierna från medlemsstaternas sida
kan vara ett sätt att värna mångfalden i medierna.
Parlamentet menar att de lokala icke-kommersiella medierna har en svag ställning i Europa
genom att de i många nationella lagstiftningar inte erkänns rättsligt. Att lokala medier har en
officiellt erkänd rättslig status är viktigt för deras utveckling enligt parlamentet.
Utifrån nu gällande bestämmelser bör medlemsstaterna använda möjligheten att definiera
regler för vidaresändningsplikten i sin nationella lagstiftning så att dessa omfattar de lokala
medierna.

Tillsynsmyndigheterna på EU- och nationell nivå bör enligt parlamentet tilldela de lokala
medierna sändningsfrekvenser och se till att de lokala medierna bereds plats i den digitala
miljön, även efter övergången till digital sändningsteknik.
Lokala medieorganisationer, som oftast drivs ideellt, har i allmänhet är det ganska ont om
pengar. Parlamentet anser att det finns utrymme för att i större omfattning integrera de
lokala medierna i EU:s stödstrukturer. Information om hur man ansöker till de program för
EU-stöd som redan finns bör spridas via ett europeiskt Internetbaserat system som är särskilt
avpassat för de lokala medierna.
Att det saknas omnämnanden av de lokala medierna i EU:s handlingar tyder starkt på att
sektorn inte har någon kontakt med lagstiftare och tjänstemän på EU-nivå. Parlamentet vill
att kommissionen överväger att stödja sektorns deltagande i diskussionerna på EU-nivå.
Betänkandet (på svenska) finns på http://www.communitymedia.se/europe/EUPCM08.pdf
Pressmeddelande från liberala gruppen:
http://www.alde.eu/index.php?id=42&tx_ttnews[tt_news]=9805&cHash=255e55819f

Mer information:
Christer Hederström
Community Media Forum Europe
Nordisk representation
european@communitymedia.se
+46 733249750
http://www.communitymedia.se/europe
http://www.cmfe.eu/

