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Høring - innføring av en ny støtteordning for minoritetsmedier. Uttalelse
fra Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner.

Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner drøftet den 4. november
2013 utkast til ny forskrift om tilskudd til minoritetsspråklige medier.

Støtteutvalget har følgende kommentarer:

«Støtteutvalget mener at utkastet er et godt grunnlag for å administrere en
fremtidig plattformuavhengig støtteordning. Utkastet lar seg gjennomføre rent
praktisk og bygger, så langt det lar seg gjøre, på objektive kriterier.

Støtteutvalget viser til at målsettinger for medieområdet i Norge er å sikre
ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Støtteutvalget mener derfor
det er prinsipielt uheldig at forslaget begrenser enkelte innvandrergruppers
muligheter til ytring ved at støtteordningen rettes kun mot «grupper hvor
innvandringen til Norge har vært minst 1000 personer i gjennomsnitt de siste
fem år eller minst 1000 personer det siste året», jf. forskriftens §§ 2 pkt. b og §
1, siste ledd.

Støtteutvalget anfører følgende tilleggsargumenter for å stryke bestemmelsen:

De fleste mennesker har behov for å opprettholde sin identitet og være
bevisst på sine røtter. Behovene forsvinner ikke selv om man flytter til et
annet land. Minoriteter vil derfor kunne ha god nytte av «egne» medier,
uavhengig om innvandringen er over eller under 1000

Mange innvandrere har problemer med å snakke og skrive norsk, selv
etter mange år i Norge. Medier på eget språk og norsk vil kunne være et
godt hjelpemiddel, uavhengig av mengden innvandring
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• En slik bestemmelse vil skape høyst uforutsigbare rammer. Dersom
innvandringen reduseres sterkt i en gruppe et år, kan konsekvensen bli at
etablerte publikasjoner mister støtten «over natta>>».

Medietilsynet har ikke tatt stilling til støtteutvalgets uttalelse.

Med hilsen

an Erik Andersen
Sekretær i utvalget
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