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Europees media beleid
revisited: waarderen
en herontdekken van
vrije en
onafhankelijke media
in hedendaagse
democratische stelsels

Project profiel
MEDIADEM is een Europees onderzoeksproject dat
probeert te begrijpen en uit te leggen welke factoren
de ontwikkeling van beleidsmaatregelen ter ondersteuning van vrije en onafhankelijke media bevorderen
of omgekeerd belemmeren. Het project zal bestaan uit
een specifieke studie per deelnemend land, gecombineerd met een vergelijkende analyse over diverse
mediasectoren en soorten media-diensten. MEDIADEM zal mediabeleidsprocessen onderzoeken in 14
Europese landen en ze in hun eigen sociaal-politieke,
economische en culturele context plaatsen. Er zal
onderzocht worden wat de kansen en uitdagingen van
nieuwe mediadiensten zijn voor de vrijheid en onafhankelijkheid van de media. Ook zal de externe druk
op de configuratie van mediabeleid vanwege de EU
en de Raad van Europa in detail worden geanalyseerd.

Regelgevende culturen voor de media
De onderzochte landen voor het MEDIADEM project
werden geselecteerd om de diversiteit van de
Europese mediamodellen voor regelgeving te
weerspiegelen en het brede scala van factoren die van
invloed zijn op het mediabeleid en de uitvoering
ervan weer te geven. De onderzochte landen vallen
onder de verschillende modellen van mediasystemen
zoals die door Daniel C. Hallin en Paolo Mancini in
hun werk Comparing Media Systems: Three Models
of Media and Politics geïdentificeerd werden: het
Mediterraans of Gepolariseerd Pluralistisch Model
(Griekenland, Italië, Spanje), het Noord-Europees of
Democratisch Corporatistisch Model (België,
Denemarken, Finland, Duitsland) en het NoordAtlantisch of Liberaal Model (Verenigd
Koninkrijk). Daarnaast onderzoeken we ook landen
uit Midden- en Oost-Europa (Bulgarije, Estland,
Roemenië, Slowakije) en EU-kandidaat-lidstaten
(Kroatië, Turkije).

Doel van het project
Een beter begrip van de betekenis van het
begrip ‘de media’ in de huidige complexe
mediaomgeving en van de begrippen
‘vrijheid en onafhankelijkheid van de pers’
en het belang daarvan voor de democratie.
Een onderzoek naar hoe mediabeleid geformuleerd en uitgevoerd wordt, en welke factoren een invloed hebben op dit process.
Identificatie van regelgevende modellen die
de vrijheid en onafhankelijkheid van de media ondersteunen.
Een rechtstreekse band creëren met beleidsmakers en met het maatschappelijk middenveld om na te denken over passende beleidsantwoorden voor het vrijwaren van de vrijheid en de onafhankelijkheid van de pers.
Concrete beleidsaanbevelingen formuleren
voor de overheid, voor niet-overheidsactoren,
voor de Europese Unie en voor de Raad van
Europa, i.v.m. de ontwikkeling van een
beleid ter bevordering van de vrijheid en
onafhankelijkheid van de pers.

Verwacht resultaat

Werkplan
Fase 1: Staat van zaken
De eerste fase van het project zal de theoretische
basis voor het onderzoek vastleggen en achtergrondinformatie geven over de 14 onderzochte medialandschappen en regelgevende systemen.
Fase 2: Case-studies
De tweede fase van het project is de fase van het
empirisch onderzoek. Projectpartners zullen de configuratie van het mediabeleid in elk van de 14 landen
onderzoeken, en zullen nagaan of dit beleid daadwerkelijk een gunstig klimaat voor vrije en onafhankelijke media creëert. Het onderzoek heeft betrekking op zowel traditionele als nieuwe media. Ook
zal bekeken worden op welke manier instrumenten
van regelgeving, coregulering en zelfregule-ring in
de praktijk gezet worden en hoe wettelijke normen
geformuleerd, geïmplementeerd en nageleefd
worden.
Fase 3: Vergelijkende Analyse
De bevindingen van de case-studies zullen de basis
vormen van de derde fase van het project. Tijdens
deze fase zullen de verschillende patronen van mediabeleid ter bevordering van de vrijheid en onafhankelijkheid van de media geëvalueerd en verklaard worden.
Fase 4: Beleidsontwikkeling

Een betere kennis van de voorwaarden
waaronder de media het democratisch debat
en de maatschappelijke betrokkenheid kan
stimuleren.
Een betere kennis van hoe de vrijheid en onafhankelijkheid van de media gewaarborgd
en bevorderd kunnen worden.
Nieuwe inzichten in de bijdrage van de
nieuwe media aan de vrijheid en onafhankelijkheid van de media.
Een intensievere dialoog tussen de beleidsmakers, de mediawereld, de onderzoeksgemeenschap en het maatschappelijk middenveld over de rol van de media in de ondersteuning van de democratie.

De vierde fase van het project betreft het formu-leren
van concrete beleidslijnen voor de overheid en nietoverheidsactoren die betrokken zijn in de beleidsvorming, voor de Europese Unie en de Raad van
Europa, alsook de identificatie van ‘best practices’
voor de bevordering van vrije en onafhanke-lijke
media.
Gedurende het project zal het consortium proberen
om de resultaten van het onderzoek zo breed
mogelijk te verspreiden en om standpunten en ideeën
i.v.m. onderzoeksresultaten uit te wisselen met
beleidsmakers, met diverse media-actoren en met het
maatschappelijk middenveld.

