Udsendt den 15. august 2017

PRESSEMEDDELELSE FRA FDA, FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG
Ingen plads til det folkeligt ejede distributionssystem for tv- og net-baseret
medieindhold på Røddingmødet.
Den 14. august udsendte Kulturministeriet en pressemeddelelse med overskriften ”Kulturministeren
inviterer medieinteressenter til at diskutere fremtidens medievirkelighed”.
I pressemeddelelsen udtaler Kulturminister Mette Bock:
”Jeg har de sidste par måneder inviteret alle borgere til at diskutere, hvilket dansk medieindhold, der
fremover skal sikres udbudt. Jeg vil bruge dette års Røddingmøde til at tage hul på diskussionen om, hvem
der kan producere det danske medieindhold, borgerne skal sikres – og ikke mindst, hvordan det kan
distribueres. (vores understregning)
Det er muligt både at producere og distribuere det nødvendige indhold på en helt anden måde, end vi gør i
dag, og jeg glæder mig til at få faglige bud på, hvordan det kan lade sig gøre. Røddingmødet er en
enestående mulighed for, at vi i fællesskab kan debattere disse spørgsmål på bedste højskolemanér.”
FDA er ikke indbudt til at deltage i mødet på Rødding Højskole.
Vi håber ikke, at ministeren dermed har foretaget et bevidst politisk fravalg af den store del af
distributionssystemet for såvel tv som for andet net baseret indhold, som er ejet i ikke-kommercielle
folkelige fællesskaber i form af brugerejede antenneanlæg og andre tilsvarende brugerejede digitale
infrastrukturer.

Straks da FDA blev opmærksom på temaet for dette års Rødding-møde henvendte vi os til ministeriet med
henblik på at kunne deltage i mødet.
Det er tilsyneladende desværre ikke en mulighed, at finde plads til bare en enkelt deltager, som har sit
erfaringsmæssige afsæt i det folkelige ejerskab. Det kan virke paradoksalt al den stund, at denne del af
distributionsnettet udgør dels en betydelig del af det samlede net – i høj grad udenfor de helt store byer,
ligesom ejerformen med forenings(andels)eje ligger i direkte forlængelse af den lange tradition for bredt
folkeligt ejerskab, som er så tæt forbundet med netop den højskolebevægelse, som Rødding Højskole i høj
grad er eksponent for.
Ikke mindst, fordi distributionen af medieindholdet fremadrettet er eksplicit på dagsordenen for mødet, er
det i særlig grad beklageligt, at den folkeligt forankrede del af distributionssystemet helt forbigås.

Yderligere kommentarer kan fås hos Søren Birksø Sørensen, Sekretariatschef i FDA – mobil 26 16 00 71.
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