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Svar vedr. høring om forslag til lov om mediestøtte

Lovforslaget om mediestøtte skal sikre støttekroner til en ganske lang
række af trykte og internetbaserede medier. Medier, der helt eller for-
trinsvist ejes af arbejdsmarkedets parter, forbigås dog – uden nogen
rimelig årsag.

FOAs og Fagbladet FOAs kommentar til lovforslaget knytter sig derfor
til § 5 stk.3, Ejerskabskriteriet, der betyder, at medier, hvor 2/3 el-
ler mere ejes af en arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisa-
tion, udelukkes fra støtte.

Vi mener, at ejerskabskriteriet bør bortfalde. Kriteriet sikrer ikke, at
mediestøtten efter hensigten gives til uafhængig og kritisk journalistik,
som ruster danskerne til at deltage i samfundsdebatten. Kriteriet sikrer
ikke et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder.

Ejerskabskriteriet rammer for tilfældigt og er direkte diskriminerende
over for visse medier og deres læsere. Et fagblad som Fagbladet FOA
kan ikke stemples som arbejdstagerorganisationen FOAs talerør. Bladet
redigeres ud fra journalistiske kriterier og har en journalistisk ansvars-
havende chefredaktør. Der er tale om et troværdigt fagblad, der giver
læserne vigtig viden om væsentlige samfundsemner inden for fx vel-
færd, arbejdsmarked, social og sundhed, politik og lovgivning.

Ejerskabskriteriets udelukkelse af en række fagmedier fra støtte er der-
for et reelt svigt af visse dele af befolkningen. For et stort antal kortud-
dannede og lavtlønnede danskere er fagbladene på print og web lødige
kilder til viden om bredere samfundsforhold. En del danskere læser ik-
ke længere om disse emner i dagbladene, men holder sig orienteret via
en kombination af elektroniske medier og fagblade.

En lang række fagblade publicerer historier, som citeres af og sætter
dagsorden i den øvrige presse. Mange af disse historier udmærker sig
ved, at de er blevet til, fordi redaktionen kombinerer fagkendskab og
ekspertviden med god journalistik. Hvorfor man ønsker at gøre livet
sværere for disse nødvendige historier, som ellers ville blive overset af
de øvrige medier, forbliver en gåde.

Ejerskabskriteriet skaber desuden et usundt og skævt konkurrencefor-
hold mellem støttede og ikke-støttede medier, der udgives til de sam-
me målgrupper, og som ønsker at tiltrække de samme medarbejdere
og annoncører.

Der har fra politisk hold været argumenteret med, at ejerskabskriteriet
primært bibeholdes på grund af de begrænsede støttemidler. Medie-
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støttens øvrige kriterier kan dog udmærket sikre en udelukkelse af me-
dier, der udgives til en for snæver kreds af brugere, eller som ikke
formår at behandle samfundsrelaterede, politiske og kulturelle emner.
Et bortfald af ejerskabskriteriet ville derfor næppe lægge beslag på en
meget stor andel af den samlede mediestøtte.

Med venlig hilsen

Dennis Kristensen

Forbundsformand

FOA


