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Høringsuttalelse om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

statsbudsjettet 2022 

 

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og 
informasjonsfriheten, som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal styrke og 
verne de publisistiske verdier som representeres av redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. 

MBL skal bidra til at et mangfold av økonomisk sunne medier kan fungere som det åpne samfunns arena for 
fri informasjon, samfunnskritikk og debatt. 

MBL representerer ca. 325 medlemsbedrifter med ca. 10.000 ansatte: ca. 210 mediehus, herunder 190 
aviser hvorav 150 er lokalaviser. Andre mediehus er kommersiell allmennkringkasting, magasiner og lokal-
tv. MBL representerer også virksomheter tilknyttet mediehusene, bl.a. avistrykkerier og 
distribusjonsselskaper. 

 

 

Bevilgninger til menneskerettigheter, med vekt på ytringsfrihet og demokrati 

Regjeringen foreslår et kraftig kutt i bevilgninger til menneskerettigheter1:  

«Kap. 152 Menneskerettigheter 

Post 70 Menneskerettigheter, kan overføres 

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 136,2 mill. kroner, til 535,5 mill. 
kroner. Dette innebærer redusert støtte til initiativ og aktører på 
menneskerettighetsfeltet, inkludert multilaterale aktører og støtte til sivilt samfunn. 
Reduksjonen vil få konsekvenser for prioriterte områder som ytringsfrihet, 
arbeidstakerrettigheter, beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og innsats for å 
fremme demokrati og rettsstat. Innsatsen for kvinner, fred og sikkerhet vil også påvirkes.» 

Selv om vi ser behovet for å finnes inndekning for høyere utgifter på en rekke områder, er det 
uklokt og kontraproduktivt å kutte kraftig i støtten til nettopp menneskerettigheter, herunder 
ytringsfrihet og demokrati. Det er nettopp når disse verdiene er under press, slik vi opplever med 
Russlands invasjon av Ukraina, totalitære tendenser i deler av Europa og demokrati under press i 
andre verdensdeler, at det er både nødvendig og viktig å styrke dette arbeidet.  

Vi ber derfor komiteen tilbakeføre 136,2 mill. kr til kap. 152 post 70.  

 

 

 
1 Prop. 115 S (2021 – 2022) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022, side 27. 
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Støtte til frie medier i Ukraina og Russland 

Vi ser med stor bekymring på situasjonen for fri og uavhengig journalistikk i Ukraina og Russland. 
Det var derfor svært gledelig at det 10. mai ble offentliggjort at Stiftelsen Fritt Ords Pris 2022 
tildeles Meduza for modig, uavhengig og faktabasert journalistikk. Den uavhengige russisk- og 
engelskspråklige nettavisen Meduza er basert i Riga, Latvia. Den ble stiftet i 2014 av redaktøren 
og russiske journalister fra Lenta.ru etter at redaktøren ble avsatt. Meduza anvender teknologi 
som gjør at de kan leses i Russland, selv om de blir forsøkt blokkert. Meduza er i dag en av de 
viktigste nyhetskildene til grundig og objektiv nyhets- og featurejournalistikk om og fra Russland 
og den nærliggende regionen. Den rapporterer gjennom sitt nettverk av journalister i flere land 
både til Russland og til et internasjonalt publikum, på russisk og engelsk. 

Da Russland invaderte Ukraina gikk nordiske medieorganisasjoner – Mediebedriftenes 
Landsforening (MBL), Tidningsutgiverna (TU), Danske Medier og Finnmedia – sammen med en 
polsk medieaktør om å opprette Ukrainian Media Fond2. Så langt er det samlet inn ca. € 600.000. 
Fondet yter støtte til frie medier i Ukraina: midler til drift, lønninger, sikkerhetsutstyr og mer 
langsiktig finansiering. En rekke norske utgivere har bidratt med betydelige beløp både til fondet 
og til WAN-Ifras arbeid: Schibsted, Amedia, Polaris Media, NHST og TV 2. Fondet er også støttet av 
flere europeiske medie- og kulturorganisasjoner.  

Vi ber om at regjeringen følger situasjonen for fri og uavhengig journalistikk I Ukraina og Russland 
nøye, og løpende vurderer å støtte tiltak som kan bedre situasjonen.  
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2 https://uamediafund.com/  

https://uamediafund.com/

