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Myndigheten vill granska dagspressens tv-sändningar
Mndigheten för pre, radio och tv vill ha tilln över alla rörliga ilder på nätet,
även dagpreen tv-ändningar. Vill och orkar kommande regeringar avvia mndigheten
propåer och itället ta fata på medierna initiativ att vidga och tärka det jälvreglerande etika
temet?
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Det är ”otillfredtällande … att ändningar på internet inte kan vara föremål för grankning”. Alla ändningar av
rörliga ilder ör därför enligt Mndigheten för pre, radio och tv li föremål för tilln och kontroll oavett vem
om änder och oeroende av ditriutionform.
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krav på aklighet och opartikhet idag endat kan tälla på markändningar, traditionell radio och tv, men inte på
trådlöa ändningar. Dagpreen tv-ändningar via internet och etermedierna unika wepuliceringar går i
huvudak fria från mndighettilln.

Kraven i den av regeringen etällda rapporten från mndigheten kulle öppna Pandora ak. Ut ger möjligheter
för goda regeringar i preade tider och onda regeringar i alla tider att kontrollera även de ita reterna av de ”fria
ändningarna” på nätet.
Pulic erviceolagen – VT, R och UR – är tramt hålla genom lagar och ändningtilltånd med krav på
opartikhet, eriktigande och aklighet. Lever de inte upp till kraven väntar annor från Grankningnämnden. rter
de eller TV4 mot ”demokratietämmelen” kan de li av med ina ändningtilltånd. Det är vare ig oökt eller
långökt att erinra om 1800-talet indragningmakt. Då kunde kungen dra in utgivningeviet för periodika krifter.
Det må vara oannolikt och framtå om oförkämt att ininuera att dagen på många ätt godhjärtade politiker ka
gå å långt. Men det avgörande är inte vad om är annolikt eller troligt utan vad om är möjligt.
För tidkrifter, dagpre och weplater med utgivningevi ätter mediegrundlagarna gräner. TV-ändningar om
tarta av användaren omfatta inte av radio och tv-lagen medan direkt- och talålagda ändningar pröva av
Grankningnämnden mot via av kraven av i lagen.
Det är jälvklart att pulicitik verkamhet ka känneteckna av en trävan att höra alla idor, ge utrmme för
emötande, repektera enkilda integritet och övriga regler i pulicitetreglerna. Verkamheten ka kort och gott
känneteckna av en god medieetik och hålla ig inom de ramar om trckfrihetförordningen och
ttrandefrihetgrundlagen anger för vad om får uttrcka.
Men en etik prövning lämpar ig inte för mndighetutövning. Det kulle öppna för regeringar att i tatnttan
namn vidta åtgärder om tr och egränar vad om ka få äga. taten är per de nition opålitlig, för att inte äga
principlö, när det gäller ttrandefriheten.
Preci om medierna utgör domtolarna en alanerande makt gentemot regering och rikdag. Rikdagen har i ett
tillkännagivande till regeringen uttalat etdelen av jälvtändiga domtolar och att domtolväendet idag
organiera å att möjligheten till politik trning minimera och förvåra. Det ka om Andrea Norlén (M) och
jörn von dow () förklarade under rikdagehandlingen vara vårt att riva ned demokratika intitutioner och
trukturer. Det man tror är tailt och kommer att etå för evigt kan vara något helt annat imorgon. Utvecklingen i
Polen, UA och Ungern nämnde om exempel under rikdagdeatten.
Denna inikt vad gäller den dömande makten genomrar devärre inte regeringen n på medierna och
ttrandefrihetregleringen. Itället för ökad frihet väntar na inkränkningar i grundlagarna och om Mndigheten för
pre, radio och tv får om den vill lir tillnen av rörliga ilder på internet total när den itället ör egräna.
Frågan är om en kommande regeringkontellationen förmår att tgla itt kontrollehov. Vill och orkar den avvia
mndigheten propåer? Och itället ta fata på medierna initiativ att vidga och tärka det jälvreglerande etika
temet. Det tem om utöver grundlagarna ger enkilda möjlighet att få in ak prövad när de aner att de
utatt för en pulicitetkada.
rfarenheterna hittill inger devärre ingen törre optimim.
När pretödet reformerade införde etämmeler om inneär att den tatliga pretödnämnden tvinga göra
etika värderingar av de om öker idrag. Det är inte möjligt utan att innehållet granka. Pretödet har hittill
varit lint för innehållet i ak och endat upptällt frkantiga kriterier om är möjliga att utvärdera utan att ge avkall
på kravet på aklighet och opartikhet. På amma ätt tck regeringen vilja vidhålla att töd till troamfund ara
ka kunna ge till de amfund om uppfller via politika krav.
Direktiven till ännu en mediegrundlagutredning lir en proerten på regeringen och oppoitionen n på medierna
och ttrandefriheten.
Nil Funcke
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Mndigheten för pre, radio och tv vill ha tilln över alla rörliga ilder på nätet,
även dagpreen tv-ändningar. Vill och orkar kommande regeringar avvia mndigheten
propåer och itället ta fata på medierna initiativ att vidga och tärka det jälvreglerande etika
temet? (http://www.medievarlden.e/dikuion/2018/05/mndigheten-vill-grankadagpreen-tv-andningar/)
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