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Mediepolitikk og ytringsfrihet

MEVIT3350/4350 Mediepolitikk

Tanja Storsul 30. august 2006

I dag

Om emnet

Mediepolitikk og ytringsfrihet

Om politiske dokumenter
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Om emnet

Læringsmål:
!Studentene skal få kjennskap til sentrale

teoretiske og analytiske perspektiver innen
mediepolitisk forskning.

!Gjennom deltakelse i forelesninger og seminarer
vil studentene analysere historiske og samtidige
mediepolitiske utviklingstrekk.

!Kurset sikter mot en kritisk forstålse av politiske
ambisjoner og virkemidler så vel som
konsekvenser av mediepolitikk

Om emnet

Både BA og MA
– Felles pensum

– Felles forelesninger

– Separate seminarer

– Forskjellig eksamensform
• BA har hjemmeeksamen 28.11-1.12

• MA har semesteroppgave 14.12
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Mer om emnet

Info på web!
– BA:

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ME
VIT3350/h06/

– MA:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ME
VIT4350/h06/

Ennå mer om emnet

Undervisningsopplegg
– Felles forelesninger

• Teori, forskning + sentrale dokumenter

– Felles seminar m besøk fra KKD.
– Separate seminarer

• Alle - biblioteksorientering - hvordan finne fram i
forvaltninga + EU?

• BA - mye oppgaveløsning
• MA - vekt på arbeid fram mot semesteroppgave

– Kollokvier er lurt!!
– Seminarer og konferanser er ofte åpne !
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...  om emnet

Pensum
– Forskning:

• Bøker og artikler

– Politikk og regler:
• Stortingsmeldinger, direktiver, lover osv.

Ytringsfrihet og mediepolitikk

§100
– Ytringsfrihed bør finde Sted.... osv

Betyr det at den beste mediepolitikk er
ingen mediepolitikk?

Eller bør mediene reguleres?
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Ytringsfrihet og mediepolitikk

Mediepolitikk ok Staten ligge unna

Pressefriheten og demokratiet

1500 - 17-1800-tallet
– Enevelde i Europa

17-1800-tallet
– Framvekst av pressa - privat eid
– Borgerskapet vokser - større økonomisk og politisk

betydning
– Framvekst av borgerlig liberalt demokrati

1694 - Avisers konsesjonsplikt bort i UK
1789 - Pressefrihet i fransk rettighetserklæring
1814 - Ytringsfrihet i norsk konstitusjon
1849 - Danmark kommer etter

Se mer i Humphrey 1996
kap 1
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Ytringsfriheten og filmen

1913 - første filmlov - forhåndskontroll av film

1996 - regjeringa oppnevnte en kommisjon
for å vurdere Grunnlovens §100

1999 - utredning avgitt: NOU 1999:27

2004 - grunnlovsendring vedtatt
(grunnlovsendringer må vedtas av to storting)

2006 - proposisjon om endring av filmloven -
voksensensur bort: Ot.prp. nr. 72 (2005-2006)

Kringkasting og kontroll

1922 BBC, 1925 SR og DR, 1933 NRK

Statsmonopoler - senere konkurranse
kanaler m konsesjon (f.eks. TV2 i 1992)

Sterk styring legitimert pga:
– Teknologi - frekvensknapphet

– Økonomi - landsdekning og markedssvikt

– Politikk - mediets makt og pluralisme

Se mer bl.a i Humphrey
1996 kap 4
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Ulike medier - ulike regimer

Pressefrihet står sterkt
Film forhåndssensurert fram til 2004
Kringkasting styres gjennom eierskap og
konsesjoner

Årsaker til ulike regimer
– Teknologi
– Økonomi
– Politikk

Viktig: Tidsånd og maktforhold da mediene vokste fram

Mediepolitiske mål

St.meld. nr. 57 (2000-2001)
– Mediepolitiske hovedmål:

1. Sikre ytringsfriheten som en forutsetning for et
levende folkestyre.

2. Sikre kulturelt mangfold og norskspråklig medietilbud.
3. Beskytte barn og unge mot skadelig medieinnhold.

– Operasjonaliserte mål:
1. Innholdsmangfold
2. Mediemangfold
3. Konkurranse
4. Kvalitet
(stortinget la til ”tilgang”)
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Mediepolitiske virkemidler

Mangfold og pluralisme, demokrati og offentlighet:

– NRK - offentlig allmennkringkasting
– Konsesjonsordninger (TV2, Kanal24, P4, lokalkringkasting, kino, mobiltelefon)
– Pressestøtte
– Eierskapsregulering

Kultur, identitet og språk:

– Offentlig eierskap og NRKs vedtekter
– Konsesjonskravene
– Norskspråklige sendinger + europeiske (TV)
– Filmstøtte

Etikk, personvern og minoriteter. Beskytte forbrukere og motvirke kommersialisering

– Vannskillet (TV) og reklamerestriksjoner (særlig TV)
– Selvregulering (vær varsom, tekstreklame, redaktørplakaten)
– Filmsensur og aldersgrenser

Et likeverdig tilbud til alle

– Krav om landsdekning for TV2 + NRK
– Kabelselskapers must carry-forpliktelser
– Leveringsplikt for Telenor

Produksjons- og industrihensyn

Se f eks St.meld.nr. 57
(2000-2001) +
Syvertsen 2004 kap 4

Politiske dokumenter

Publikasjoner fra regjeringa
– http://odin.dep.no/odin/norsk/dok/regpubl/bn.html

Behandling i Stortinget
– http://www.stortinget.no/om_stortinget/saksgangen

.html

Norske lover
– http://www.lovdata.no/

EU
– http://europa.eu/pol/av/index_en.htm
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Neste uke

Om prosesser, konflikter og kompromisser i
mediepolitikken
Særlig vekt på eierskap

Oppfordring:
– Oppdatér dere på saksgang og dokumenter
– Sjekk ut:

• Mecoms kjøp av Orkla media
• MediaNorge-fusjonen (dvs planene om ett felles selskap

for Aftenposten, Fævennen, Aftenbladet, BT og
Adressa)


