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Betr: Synpunkter på förslaget till föreskrifter (MPRTFS 2021:2)

Med anledning av rubr förslag anför Föreningen för medborgarperspektiv (FFMP)
följande.

Förslag till föreskrifter

Fördelning av stöd. 2 §…

Med redaktionellt innehåll av hög kvalitet avses att mediet regelmässigt
präglas av ansvarstagande nyhetsförmedling.

Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte
bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och
avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.

Synpunkter

i) Innebörden av ansvarstagande nyhetsförmedling är oklar.

Oklarheten orsakas av bestämningen bland annat. Bristen på klarhet öppnar för
skönsmässig bedömning av ansökningar om stöd eftersom bland annat medger att
basera ett beslut på grunder som icke är angivna i förordningen.

ii) Spridning av felaktig eller manipulerad information

Frågan ställer sig beträffande vad som menas med felaktig information. Det går inte
att bortse från att felaktig information sprids mer eller mindre dagligen hos etablerade
media. Inte genom att enskilda påståenden/fakta nödvändigtvis är felaktiga, utan
genom att i sammanhanget väsentlig information utelämnas, d v s undanhålls
allmänheten. Detta gör informationen i sin helhet felaktig. Själva utelämnandet
innebär manipulation ifall den utelämnade informationen är allmänt tillgänglig och
ligger inom räckhåll för journalister.

Det är vid handläggningen av en ansökan om mediestöd som bedömningen görs
huruvida informationen hos nyhetsmediet som ansökningen avser är felaktig eller
manipulerad. Bedömningen underställs sedan mediestödsnämnden som en del av
beslutsunderlaget.

Att bilda sig en uppfattning om hur ett nyhetsmedium uppfyller uppställda krav på
avsaknad av felaktigheter eller manipulation torde kräva en ingående analys av
publikationen. Analysen borde inte enbart ha som mål att hitta något eller några
felaktigheter eller försök till manipulation respektive bekräfta deras frånvaro, utan
resultera i en väl avvägd helhetsbedömning där verkliga eller förmenta felaktigheter
av betydelse för bedömningen redovisas i detalj både vad gäller deras plats i
publikationen och på vilket sätt de anses vara felaktiga. Detta för att både sökanden
och tredje man ska kunna bedöma analysens relevans. FFMP anser att kravet på
klar och detaljerad redovisning av skälen för ett beslut, i synnerhet ett beslut som går
sökanden emot, ska kunna ställas ur rättssäkerhetssynpunkt. Icke minst med tanke
på att mediestödnämndens beslut inte kan överklagas.

Bedömningen av huruvida publikationen uppfyller uppställda krav för mediestöd bör
begränsas till tolvmånadersperioden före ansökningens ingivningsdatum, alternativt
till annan klart definierad tidsperiod. En sådan begränsning krävs för att skapa
likvärdiga förutsättningar vid bedömningen av samtliga ingivna ansökningar.

iii)

Avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad
vetenskap och kunskap. Begränsningen etablerad vetenskap

och kunskap lämnar ett stort utrymme för skönsmässig
bedömning av två anledningar:

För det första saknar MPRT egen vetenskaplig kompetens och därmed förmåga
att kunna skilja mellan olika uppfattningar i komplexa vetenskapliga eller tekniska
sammanhang.

För det andra utgör begränsningen etablerad vetenskap och kunskap ett hinder mot
att publicera och diskutera vetenskapliga teorier eller uppfattningar som experter
inom ifrågavarande område är oense om. Eller teorier som är så pass nya att tiden
inte räckt till för experterna att befatta sig med dem mer ingående och uttala sig om
dem. Som exempel kan den olösta frågan om det finns liv på Mars anföras.
Vetenskap och kunskap är som bekant under ständig utveckling.

Etablerad kunskap kan även visa sig vara fel. Exempelvis den klassiska fysikens
generella giltighet. Numera begränsad genom både relativitetsteorin och
kvantfysiken.

Övrigt

Ett exempel på bristfällig handläggning framgår ur FFMP:s bifogade synpunkter på
handläggningen av Sasser Media Lab AB:s ansökan om redaktionsstöd 2020 med
Dnr 20/07431. Det nya förslaget till föreskrifter (MPRTFS 2021:2) synes icke vara
ägnat att förebygga brister av nämnt slag.
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