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T STÖD. Men statens nya stödsystem kan bli en
ungsfälla, menar skribenten. Foto: JOACHIM WALL
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Den l februari öppnas ytter-
Ugare ett ymnighetshorn av
statliga miljoner tiU medierna.
De två nya stödformerna till-
sammans med det traditionella
presstödet uppgår tiU 622 mil-
joner under 2019. En honungs-
fäUa för ekonomiskt hårt
ansatta medier.

Det ta-aditioneUa presstödet
fördelas efter mätbara fakto-
rersom utgivningstakt, upp-
laga och andelen egenproduce-
rät material. Fyrkantiga krav
.som inte medger en bedömning
av själva innehållet. Det har lett
till upprörda känslor när inte
bara oförargliga eUer aUmänna
nyhetstidningar utan även
publikationer som främst Nya
Tider och Nordfront men även
Internationalen, Flamman och
Proletären bevUjats stöd.

Staten har varit blmd för
innehållet
enligt grund-
principerna i
tryckfrihetsför-
ordningen.

Har varit.
De nya stödformerna har tiU-

kommit for att stärka demokra-
tin och en oberoende nyhetsför-
medling. Stödet ska oronmärkas
for publikationer som bedri-
ver en regelbunden och allsidig
nyhetsförmedling med ett brett
utbud av ämnen och perspektiv
och av hög kvalitet.

- yndigheten f or press, radio
och tv som ska fördela stödet
har i ett utkast tiU förordning
tolkat isravet på aUsidighet som
att innehållet ska vara aktu-
ellt och relevant samt innehålla
olika perspektiv och breda syn-
vinklar. Kvalitetsbegreppet dris-
tar sig myndigheten inte tiU att
ens försöka konkretisera.

Nu väntar tycke och smak.
Enligt regeringen ska de nya

stöden därtiU bara kunna gå
tiU verksamheter som "följer
god medieetisk sed". Myndig-
heten tolkar det som att medier
ingår i det självreglerande sys-
temet och prövas av AUmän-
betens Pressombudsman (PO)
och Pressens Opmionsnämnd
(PON).

anser att

stödsystemen gör staten
till sm domare

Medier anslutna tm PO/PON
ges en gräddfll samtidigt som
myndigheten förser PO/PON
med en överrock, överinstans, i
form av sig själv. Om det "fram-
kommer tydliga indikationer"
på att verksamheten avviker
från pressetlken och praxis så
anses inte mediet uppfylla kra-
vet på en god etik.

Tycke och smak samt statlig
etikprövning.

Detta är illavarslande mte
bara för självregleringeris
framtid utan också genom att
utformningen gör reglerna ofor-
utsebara och omöjliggör myn-
dighetsbeslut som känneteck-
nas av likabehandling,saklighet
och opartiskhet.

Enligt regeringen saknar
många av de förordningar som
styr fördelningen av 13 miljar-
der som årligen betalas ut till
civilsamhällets ett demokrati-

krav. I andra
fall är kraven
olika och tiU-

lämpas olika.
Därför ska
en utredare

ta fram ett "förtydligat,, rätts-
säkert och enhetligt demokrati-
viUkor för den statliga bidrags-
givningen".

Det är sannolikt en tidsfråga
innan kravs väcks för att regel-
verket för de nya mediestöden
även ska oinfatta det traditio- .
nella presstödet.

Och i sin förlängning att
demokratikravet införs även för
stödet tiU verksainheter som
faller in under mediegrundla-
garna.

a Stället för ett genereUt stöd
till medier och civilsamhällets
organisationer som är blint för
innehållet väljer regeringen att
införa en statlig prövning av
vem som är demokratisk pålit-
lighét, vad som är kvalitet och
var gränsen för göd etik ska
dras.'

För publicister står valet mel-
lan prmciper och bidrag.
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