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Komplettering av skriftliga synpunkter angående
"Utmaningar och möjligheter för public service under nästa
tillståndsperiod"
Med anledning av Tidningsutgivarnas, TU:s ståndpunkt att SVT:s har
för långa nyhetsartiklar i text och hot att lyfta frågan till EUkommissionen, vill undertecknande lyfta några centrala aspekter.

20 procent, ca 2 miljoner människor i Sverige lever med
funktionsnedsättning. Många är storkonsumenter av public service och
för många är public service en primär och viktig informationskälla.
Därför är det viktigt att innehållet presenteras i olika tillgängliga format.
• Tillgänglighet är en absolut förutsättning för rätten till yttrandefrihet
och för demokratin. För att kunna yttra sig i olika frågor, förstå
samhället och samtiden och kunna göra informerade val är tillgången
till allt innehåll på alla plattformar en förutsättning.
• SVT:s nyhetsutbud är en mycket viktig källa till nyhetsförmedling
för alla grupper i samhället, både nationellt och lokalt. Om andelen
text skulle begränsas ytterligare på SVT:s digitala plattformar skulle

det innebära en allvarlig inskränkning av tillgängligheten och
därmed av yttrandefriheten. Det skulle också omöjliggöra för SVT
att utföra sitt uppdrag att leverera en saklig och opartisk
nyhetsrapportering i allmänhetens tjänst.
• Argumentet att tillgången på nyhetstexter hos SVT skulle inskränka
möjligheten att bygga en ”digital läsaraffär” är cyniskt. Många
personer med funktionsnedsättning som har behov av innehåll i olika
tillgängliga format, saknar ekonomi för att teckna dyra
prenumerationer. Det är inte plånboken som ska avgöra om en
person har tillgång till nyheter eller inte.
Vi delar ståndpunkten att ett starkt och tillgängligt nyhetsutbud är viktigt.
Att det stärker nyhetsintresset och därmed gynnar alla nyhetsaktörer.
En begränsning av SVT:s möjligheter att publicera skriven text digitalt, i
det nya sändningstillståndet (2026 till 2033), skulle därmed allvarligt
inskränka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, hota
yttrandefriheten och hindra SVT från att förmedla nyheter till hela
befolkningen.
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