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Udviklingstendenser og pr oblen~er i 
fremtidens mediestn~ktur 

Elektronisk transmitteret massekommunikation vil i de nzermeste undergå en 
voldsom udvikling der vil have vidtgående indflydelse på bevidsthedsdannelsen. 
Hvis udviklingen ikke skal forme sig anarkisk-kaotisk er det ndvendigt at der 
opstilles en medie-politik der opstiiler de langsigtede rammer for en dansk 
mediepolitik. 

Mens dagbladsopbygningen i anden halvdel af det 19. årh. var karakteriseret 
af det pnvate initiativ og resulterede i en dagsbladsstruktur, hvor man i 4- 
bladsystemet fik organer for hovedgrupperne i samfundet: bonder, arbejdere, 
arbejdsgivere og hojere embedsmzend, og småbonder-intelligens, er grundlaget 
for den elektroniske mediestruktur den monopolisering der skete med radioens 
opkomst og som viderefortes ved oprettelsen af et dansk fjernsyn. Man anså 
disse medier for så vigtige bevidsthedsformende medier at man fandt det utilrå- 
deligt at lade kontrollen med disse vzere på pnvate hzender med den deraf fol- 
gende manglende demokratiske kontrol med bevidsthedsdannelsen fra disse 
medier. Denne udvikling har ikke vzeret en sardansk udvikling, men har vzeret 
fzelles for de skandinaviske lande, ligesom de fleste europzeiske lande har haft 
en storre eller mindre offentlig styring af radio/tv. 

Dette system har vzeret »kritiseret« på to forskellige måder: 1. kritiseret poli- 
tisk 2. »kritiseret« eller ))truet« udefra, dels i form af Radio Merkur, dels for 
fjernsynets vedkommende ved at storre og storre dele af befolkningen har er- 
hvervet sig adgang til at se udenlandsk fjernsyn. Denne ))oplosning« af mono- 
polet vil tendentielt forstzerkes af fremkomsten af satellit-udsendelser, kasette 
og kabel-tv-muligheder, for sidstnavnte områdes vedkommende dog afhzengig 
af hvilke lovmzessige og administrative tiltag dette vil fungere i. 

Argumenter for og imod monopol 
Argumenter imod. Argumenterne mod monopol-radio og tv har hovedsageligt 
gået på to punkter, tilkoblet et tredje.Man har argumenteret at monopoiradio- 
en havde vanskeligt ved at give en alsidig politisk orientering, at DR udtrykte 
bestemte, ensidige synspunkter, enten p.gr.a. afhzengighed af den politiske sty- 
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