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Ytterligare försämringar av yttrandefriheten att vänta
fter två utredningar om reulterat i förvagningar av trckfrihetförordningen och ttrandefrihetgrundlagen är det dag igen, kriver Nil
Funcke.
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Mediegrundlagarna ka moderniera och pulic ervice-företagen oeroende tärka för att mottå framtida nckfulla och illainnade rikdagmajoriteter. Med den
ockermantlade kulan preenterade jutitieminiter Morgan Johanon näta utredning för att e över trckfrihetförordningen och ttrandefrihetgrundlagen.
Det nn etämmeler i grundlag om öppnar för att i lag och i ändningtilltånd kriva in ärkilda villkor för etermedierna. Det gäller krav på till exempel aklighet och att
ändningar ka ha en demokratik prägel. Yttert kan tilltånden för TV 4, VT, R och UR dra in. Det vore vällovligt om dea möjligheter egräna repektive avka a. å
långt ger direktiven utrmme för vi optimim och förväntan.
Men det konkreta verktget för taten möjligheter att tra innehållet i ändningarna ka inte ara etå utan tärka. Grankningnämnden för radio och tv ör enligt
regeringen få utökat mandat att granka om ändningarna lever upp till villkoren i ändningvillkoren. Nämnden om mer hör hemma i förta halvan av 1800-talet ör enligt
regeringen direktiv även granka pulic ervice-företagen puliceringar på ween. tt vidgat mndighetuppdrag om gruar planerna på ett vidgat jälvreglerande medieetikt
tem.
Nämnden påverkar på ändningarna redan idag och utgör ett organ om i framtiden kan använda för att politikt tra innehållet i ändningarna. Vi har ett förr hur e ntliga
organ, råd och mndigheter förvandlat till olika grader av cenurorgan. tt exempel är tremannanämnden om 1940 omilda till I, taten Informationtrele.
Återtår att e om kommittén ordförande, jutitierådet Henrik Jermten, förmår att ifrågaätta eller i varje fall prolematiera nämnden exiten och ändningtilltånden.
Henrik Jermten var i många år innan han utåg till ordförande i kommittén ordförande i GRN.
Regeringen vill ta tterligare ett teg för att undanta via puliceringar från grundlagarna. Det kan enligt regeringen ”ifrågaätta om förpackningar var primära fte är att
omförluta och iland marknadföra varor” ka omfatta av trckfrihetförordningen. om ett led i U-anpaningen ör det enligt regeringen införa ett generellt undantag för
förpackningar. Det är en dratik killnad mot gällande ordning där det är peci cerat vilka förpackningar eller udkap om ave.
Därutöver ka utredningen ockå e över regler om erör anka arfrihet och förelå hur grundlagarna kan anpaa för att det ka li möjligt att utkräva anvar för ändningar
från andra länder om är riktade till verige (lä TV3).
Direktivet innehåller vierligen krivningar om kan öppna för att ttrandefriheten tärk. Men om helhet har vi annolikt ara ekmmer att e fram emot. Det gäller inte
mint de frågor om direkt erör eller tangerar U-rätten. Henrik Jermten har i åtkilliga ammanhang met uttrckt prolem med mediegrundlagarna i förhållande till U
rätten, land annat när det gäller enamanvaret.
Utöver elut och direktiv till utredningar om mediegrundlagarna nn ett antal förlag om på olika ätt inneär ett hot ttrandefriheten:
Pretödet har fördelat efter frkantiga kriterier om inte lämnar något tolkningutrmme. töd har utgått från land annat upplagan och varit lint för innehållet. I juni
elutade rikdagen att anta förlaget om Journalitik i hela landet. För att få del av de na tödformerna kräv att mediet utöver en utgivare ockå håller en ”god medieetik
ed”, känneteckna av ”hög kvalitet” och edriver en ”oeroende nhetförmedling”. Kraven kommer inneära att en mndighet med nödvändighet måte värdera innehållet och
edöma vad om är oeroende och god journalitik.
Förlaget om na tödformer till medier länkar in i regeringen amition att öka trningen av det tatliga tödet till opinionildning och närliggande verkamheter
överhuvudtaget. Totalt handlar det om 13 miljarder årligen om etala ut av 30 mndigheter enligt 80 olika förordningar. Det gäller land annat litteraturtöd och töd till
religiöa amfund. nligt regeringen direktiv till en n utredning ka den verkamhet om motverkar jämtälldhet, alla lika värde, enkilda frihet eller amhället
grundläggande värderingar inte få töd från amhället.
Prolemet är inte att taten undertödjer en vi verkamhet. Prolemet är det ker elektivt vilket kräver att en mndighet ka göra edömningar för verkamheter om på
olika ätt edriver opinionildning. Till exempel orde pretödet erätta av generella kattelättnader för alla verkamheter om faller in under mediegrundlagarna. Frågan är
inte helt lätt mint agt men generellt verkande töd är det enda hållara om inte ger utrmme för politika trning.

Regeringen vill e en förändring av etämmelerna om het mot folkgrupp. Det ör enligt regeringen li tdligare vilka moler det ka vara tra art att via o entligt.
Regeringen öppnar ockå för att ändra tra anvaret när det gäller het mot folkgrupp. nligt direktiven till den ärkilde utredaren ka de förändringar om förelå lå igenom
även i trckfrihetförordningen och ttrandefrihetgrundlagen. Det kulle i å fall li tterligare ett exempel på hur förändringar av de två grundlagarna ker utan eredning
inom en parlamentarik kommitté.
Utöver den mer peci ka regleringen av ttrandefriheten hota även era andra av de i regeringformen uppräknade fri- och rättigheterna. Det gäller organiationfriheten och
demontrationfriheten om ör e om en del av ttrandefriheten. Rättigheter om vierligen får egräna men då endat när det är mcket tarkt motiverat enligt
egränningreglerna i regeringformen.
Företrädare för regeringen och övriga rikdagpartier har i olika grad krävt åtgärder för att toppa nazitika organiationer. Några partier är inte främmande för att förjuda
organiationer om NMR medan de eta vill ändra i ordninglagen för att toppa eller i varje fall egräna nazitika demontrationer. Att lagteknikt få ihop en reglering om
egränar dea rättigheter om är hållar, förutear och om inte träcker ig längre än ftet framtår om omöjligt.
Varje förämring, inkränkning, av ttrandefriheten kan tcka liten och iland na vällovlig. Men när de addera till varandra erodera trkan i regleringen ucceivt.
Nil Funcke, journalit och ttrandefrihetexpert
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