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Medier anslutna tm PO/PON

Denl februariöppnasytterUgareett ymnighetshornav
statliga miljoner tiU medierna.
Detvånya stödformernatillsammans med det traditionella

presstödetuppgårtiU 622 miljoner under 2019. En honungsfäUa för ekonomiskt hårt
ansatta medier.
Det ta-aditioneUa presstödet
fördelasefter mätbarafaktorersom utgivningstakt, upp-

laga och andelen egenproducerät material. Fyrkantigakrav
som inte medger en bedömning
av självainnehållet.Det har lett
till upprördakänslornär inte
bara oförargligaeUer aUmänna
nyhetstidningarutan även

.

publikationer som främst Nya
Tider och Nordfront men även
Internationalen, Flamman och

ProletärenbevUjats stöd.
Staten har varit blmd för
innehållet

enligt grundprinciperna i
tryckfrihetsförordningen.

ges en gräddfllsamtidigt som
myndighetenförserPO/PON
med en överrock, överinstans, i

form av sig själv. Om det "framkommer tydliga indikationer"
påatt verksamheten avviker
från pressetlken och praxis så
anses inte mediet uppfylla kra-

vet påen godetik.
Tycke och smak samt statlig
etikprövning.
Detta är illavarslande mte

baraför självregleringeris
framtid utan ocksågenom att
utformningen görreglerna oforutsebara och omöjliggör myndighetsbeslut som känneteck-

nas av likabehandling,saklighet
och opartiskhet.

Enligt regeringen saknar
mångaav deförordningarsom
styr fördelningenav 13 miljarder som årligenbetalasut till
civilsamhällets ett demokratikrav. I andra
fall är kraven
anser att
olika och tiU-

stödsystemen görstaten
till sm

Har varit.

De nya stödformernahar tiUkommit for att stärka demokratin och en oberoende nyhetsför-

medling. Stödetska oronmärkas
for publikationersom bedriver en regelbundenoch allsidig
nyhetsförmedlingmed ett brett

lämpas olika.

domare

Därför ska
en utredare
ta fram ett "förtydligat,, rätts-

säkertoch enhetligt demokrativiUkor för den statliga bidragsgivningen".
Det är sannolikt en tidsfråga
innan kravs väcks för att regel-

verket förde nya mediestöden

utbud av ämnen och perspektiv

även ska oinfatta det traditio- .

och avhögkvalitet.

nella presstödet.

- yndigheten f or press, radio

Och i sin förlängning att
demokratikravet införs även för
stödet tiU verksainheter som

och tv som ska fördela stödet
har i ett utkast tiU förordning

tolkat isravetpåaUsidighetsom
att innehållet ska vara aktuellt och relevant samt innehålla

olika perspektiv ochbreda synvinklar. Kvalitetsbegreppetdristar sigmyndigheteninte tiU att

faller in under mediegrundlagarna.

a Stället för ett genereUt stöd
till medier och civilsamhällets

stödendärtiUbarakunna gå

organisationersom ärblint för
innehålletväljer regeringenatt
införa en statlig prövning av
vem som är demokratisk pålitlighét, vad som är kvalitet och
var gränsen för gödetik ska

tiU verksamheter som "följer

dras.'

god medieetisk sed". Myndig-

Förpublicister står valet mellan prmciper och bidrag.

ens försöka konkretisera.

Nuväntartycke och smak.
Enligt regeringen ska de nya

heten tolkar det som att medier

ingåri det självreglerande systemet ochprövasavAUmänbetens Pressombudsman (PO)

och PressensOpmionsnämnd

(PON).
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