Hej
Här en motion till vårmötet:
Jag vill att följande läggs till i sakprogrammet om demokrati

Medier
Fria medier som belyser olika perspektiv på samhället och politiken utgör en väsentlig del av en
modern demokrati. Denna funktion hotas i världen av auktoritära regimer som önskar lägga
sordin på samhällsdebatten för att behålla makten, och av stora privata monopolsträvande
medieföretag som ensidigt driver sina perspektiv eller, särskilt på Internet, censurerar debatt
och oönskade kulturella uttryck, ibland under påtryckningar från stater.
I Sverige finns Public Service-medier, SVT, SR mm, som finansieras med skattemedel och ska
agera “i allmänhetens tjänst” utan vinstintresse och uppfylla ett sändningstillstånd som
påbjuder att ge “utrymme åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar”. “Sändningsrätten
ska utövas opartiskt och sakligt.” När det gäller politiska opinioner, i synnerhet i samband med
val, har dessa medier i dag principen att endast informera om de partier och opinioner som för
tillfället är representerade i församlingarna, vilket kan anses strida mot mångfaldskravet. En
granskningsnämnd har i uppdrag att bevaka uppfyllandet av sändningstillståndet, tillsätts av
regeringen. Dennas makt består i tvinga mediet att nämna att det prickats i en kort mening.
Nämnden har fått viss kritik av Riksrevisionen för otydlighet i motivationerna.
Därför vill vi:
att Public Serviceföretagen i samband med val ska
•

•
•
•
•

fullfölja sitt uppdrag genom att ge utrymme för friare debatter som ger utrymme för
flera perspektiv, inte enbart styrt av enkäter om ”de viktigaste frågorna” eller aktuell
debatt.
att ge visst utrymme till alla partier som får någon form av statligt stöd för sitt
valdeltagande
redovisa de valresultat som valmyndigheten presenterar
ge utrymme åt den klagande när man prickats av Granskningnämnden, som i sin tur
behöver kompletteras med personer från civilsamhället
kunna prickas för verksamheten på Internet

att Granskningsnämnden för Radio och TV ska
•
•
•

kompletteras med personer från civilsamhället
prioritera ärenden med politiska konsekvenser
noggrant motivera sina resonemang med utgångspunkt i den faktiska klagan och
mediets svar på denna

