Kulturminister Brian Mikkelsen
beskærer ytringsfriheden
Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer, SLRTV, udtaler fra sit årsmøde den 24. april 2004, at det er
fuldstændig uacceptabelt, at Kulturminister Brian Mikkelsen har nedskåret puljen til de ikke-kommercielle lokale
Radio- og TV-stationer fra 60 millioner til ca. 30 millioner årligt – og at Ministeren samtidig har ændret så meget i
lovgivningen, at det er et angreb på den ytringsfrihed og det lokale demokrati, som loven om de lokale medier ellers
er med til at sikre - og at der nu samtidig gives plads for, at de lokale nævn kan benytte tilskudsreglerne efter
forgodtbefindende.
Vi har megen sympati for bekæmpelse af nazistisk virksomhed i Danmark - men dette skal ikke foregå via
særlovgivning om tilskud til de lokale medier. Den lovgivning, som sagen om Radio Oasen gav anledning til, har
medført den indførelse af ekspertvælde og smagsdommeri i lovgivningen, som regeringen ellers har sat som mål at
afskaffe – men det er måske ikke tilfældet, når det drejer sig om ytringsfriheden.
SLRTV vil derfor anbefale, at Folketingets politikere tager udgangspunkt i de rapporter som Kulturministeriet selv har
bestilt hos medieforskerne Per Jauert/Ole Prehn samt
i den rapport, som Kulturministeriets Arbejdsgruppe afleverede i efteråret 2003 - og at regeringen tager den tid, der er
nødvendig for at lave et holdbart medieforlig.
Hvis de lokale ikke-kommercielle radio- og TV-stationer overhovedet skal have nogen fremtid er det i sidste øjeblik,
der bliver lavet en seriøs tilskudsordning, som afsætter de midler der er nødvendige for at området ikke blot kan
overleve men også kan udvikle sig – til gavn for lokalsamfundet.
SLRTV's anbefaling er derfor, at Kulturministeren gør sig anstrengelser for at afsætte de 100 millioner kroner årligt til
de lokale ikke-kommercielle medier, som medieforskerne Per Jauert og Ole Prehn anbefalede i 1995 i deres
undersøgelse af de lokale medier.
Vedtaget på Årsmødet,
den 24. april 2004

