
Biblioteket bør være en stærk partner for at styrke den demokratiske samtale i fremtidens medieaftale  
 
I har nok bemærket det. Regeringen kom med deres mediepolitiske udspil i dag kl. 11.  
Det skal vi overveje, hvordan DB vil og kan spille bibliotekerne ind i, som vi tidligere har drøftet i forbindelse 
med vores handleplan. 
 
Da vi ikke har planlagt FU møde lige nu, så har jeg lavet et skriftligt oplæg til jer, så vi kan overveje vores 
rolle og skrive sammen om. 
 
Udspillet hedder 
DEN DEMOKRATISKE SAMTALE SKAL STYRKES, UDSPIL TIL NY MEDIEAFTALE 

• Demokratisk  kontrol  med  tech-giganterne  

• Streamingtjenester skal yde et kulturbidrag  

• Et stærkt digitalt DR med fokus på hele Danmark  

• Ny public service-pulje og mere   public  service-indhold  til  unge  

• Styrkelse af lokal og regional journalistik  

• Mediestøtten skal tilpasses medieudviklingen   

• Medieansvar tilpasset en digital tid 
 
Den samlede ramme for medieforhandlingerne er 4,8 mia. kr.  
 
Læs fakta om regeringens medieudspil.  
 
Læs regeringens udspil til ny medieaftale "Den demokratiske samtale skal styrkes".  
 

Jeg tror vi kunne tage udgangspunkt på nogle af de strategiske og handlekorts drøftelser vi har haft og som 
også vil danne udgangspunkt for DB’s Digitaliseringsudvalget efter konstitueringen. Det bliver også en 
central debat med kulturministeren på Topmødet. 

På den baggrund kan vi lave et helt konkret udspil til de politiske parter i medieforhandlingerne: 

Jeg har lavet et kort UDKAST – helt overordnet – så skal vi have fyldt konkrete tiltag på – gode ideer er 
velkomne.  
 
Et politisk statement fra Danmarks Biblioteksforening til medieforhandlingerne  

Biblioteket bør være en stærk partner for at styrke den demokratiske samtale i fremtidens medieaftale  
Regeringen er lige kommet med deres mediepolitiske udspil og der er en del elementer, hvor bibliotekerne 
bør være en klar medspiller. Landets folkebiblioteker har altid haft en væsentlig folkeoplysende opgave og i 
Danmarks Biblioteksforening har vi de seneste år målrettet arbejdet på at placere folkebiblioteket centralt i 
Det folkeoplysende public service-samarbejde, som vi skriver i vores strategi og handleplan.  
 
Netop den opgave er ikke kun væsentlig for fortsat at udvikle og styrke bibliotekets samfundsmæssige 
virksomhed, men fordi biblioteket bør spille en helt central rolle i at bidrage til at sikre og udvikle 
demokratiet.  

Alene overskriften på regeringens udspil ”DEN DEMOKRATISKE SAMTALE SKAL STYRKES, UDSPIL TIL NY 
MEDIEAFTALE” er som skabt til bibliotekets fundament.   

https://one-lnk.com/x1e4nV_ooMlq5dwbmURHAsXm9t2vsV0_yrhfbocIPjcPUkYqMsaGc9f_KzzbmFqDJ9WXhUXk9w1U9rN8gBnUMe93w/x1e86TJMoEW3bXAVXjYv-KM0-ETE4oMacri5qVOnBHTzdJtrHE_JCHtewbx4VApIOBqquT52aZ_FM_48WQ58L4l46vLzYtRd77_f9gd4a_GYiNz43PY-Vj6YpXMZcHNWCO9Z4F_4pFn0ExZE9wZ9EIqIwMXEl_ZE13EvfwCQmn5mWp40ksJNTwkEaaCZSX0s8Db/x1eI-U5NB_XwKKd3LySYldBrgkQ9fJwx31fxvmVF9LuKzsaYPjlWXsuH7MG_BSwv4goZMVkxyOzRo5zPY1VdnyzJZpQ1rKtXhlxFP8jFuoWXCv5s92DBejGFgTMYWXiRxZf0788iykg4ftVlIACrMOn6XcQ_JMfza8R1NCY0Rp6N_fkwY7p2fdwGFAsAdkTFNBROoKn-yNM65G5a3gqjZBl8buD23pQcy1Mq2AT_VJL71tY0zAalrgFj__gD8fXSSI4Rl5xpcWQQpDyOEeOpxnPZ2q1eYEz4uLeBv-F18oeDgM/
https://one-lnk.com/x1e4nV_ooMlq5dwbmURHAsXm9t2vsV0_yrhfbocIPjcPUkYqMsaGc9f_KzzbmFqDJ9WXhUXk9w1U9rN8gBnUMe93w/x1ePQfhlz0HWwLqDwbB_XgXULotT1H9h96DmImLZRq84DhBSdj2OW2HdHP7DHg-04Ew31f8dijkrxzBKL8N7LmmGQnJH-Zh5zwu-9yCwKIQ1MYslOAfXQJTWdB42DpbF7CK71DO50vCg_OH1Sp9Q3IHWSCv37IAkp5YxXlVbMS-pjh-OwvhAskzgtJTcgBi93A23ulUdRazhyhuWDv1VQj12w/x1eI-U5NB_XwKKd3LySYldBrgkQ9fJwx31fxvmVF9LuKzsaYPjlWXsuH7MG_BSwv4goZMVkxyOzRo5zPY1VdnyzJZpQ1rKtXhlxFP8jFuoWXCv5s92DBejGFgTMYWXiRxZf0788iykg4ftVlIACrMOn6XcQ_JMfza8R1NCY0Rp6N_fkwY7p2fdwGFAsAdkTFNBROoKn-yNM65G5a3gqjZBl8buD23pQcy1Mq2AT_VJL71tY0zAalrgFj__gD8fXSSI4Rl5xpcWQQpDyOEeOpxnPZ2q1eYEz4uLeBv-F18oeDgM/


 
Biblioteket har til formål at styrke dannelse og aktivt medborgerskab ved at fremme og give adgang til 
læring, viden, oplysning, kulturel aktivitet samt at skabe debat og dialog. Derfor bør folkebiblioteket 
medtænkes i den kommende medieaftale. 

Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer – senest af pandemien – men naturligvis 
især af en voksende polarisering, de sociale mediers ekkokamre og fake news. Det folkeoplysende public 
service-princip som grundlag for folkestyret er derfor vigtigere end nogensinde og alle gode kræfter bør 
sættes i spil omkring den udvikling. Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske 
demokrati. Bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne. 
 
I Danmarks Biblioteksforening har vi i den forløbne periode arbejdet for at bibliotekerne ikke blot ifølge 
loven om biblioteker men også i den politiske bevidsthed er dem, der lokalt sikrer alle borgere adgang til 
nødvendig viden, fysisk og digitalt. Vi har bl.a. arbejdet for sammenhængende tilbud af licensbelagt 
materiale til borgerne gennem en national digital overbygning og samarbejder også med andre public 
service-institutioner. For bibliotekerne som det fælles åbne sted, der understøtter samfundets digitale 
transformation med service og tilbud, og som bidrager ved at sætte dagsorden omkring udvikling af en 
national strategi for digital dannelse. 
 
Folkebiblioteket er nemlig landet mest benyttede kulturinstitution med en bred vifte af tilbud. Bibliotekets 
grundidé baseret på oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet for alle borgere – fysisk og digitalt - er 
broen til fremtiden. Den oplyste medborger er en forudsætning for folkestyret og sammenhængskraften i 
det danske samfund. Og her oplever biblioteket en voksende betydning som netop lokalsamfundets fælles 
åbne sted for viden, kultur og debat. 
 
Centralt for mig har derfor også været at arbejde for, at de lovgivningsmæssige rammer forpligter 
folkebibliotekerne i forhold til læring, digital dannelse og etablering af et demokratisk samlingspunkt i 
kommunerne. 
 
Alt sammen kan være starten til at man påbegynder en proces med en ny bibliotekslov, der styrker og 
understreger folkebibliotekernes rolle som public service institution, og som rammen om den lokale debat 
og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information. 
 
Biblioteket – folkeoplysende public service-samarbejde 
Biblioteket har til formål at styrke dannelse og aktivt medborgerskab ved at fremme og give adgang til 
læring, viden, oplysning, kulturel aktivitet samt at skabe debat og dialog. 
Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer - ikke alene af pandemien – men især også 
af øget polarisering og fake news. Det folkeoplysende public service-princip som grundlag for folkestyret er 
vigtigere end nogensinde. Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati. 
Bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne. 
 
I Danmarks Biblioteksforening lægger vi vægt på 
 

• At sikre alle borgere adgang til nødvendig viden, fysisk og digitalt 
• At arbejde for sammenhængende tilbud af licensbelagt materiale til borgerne gennem en national 

digital overbygning og samarbejder med andre public service-institutioner 
• At sætte dagsorden for udvikling af en national strategi for digital dannelse 
• At arbejde for at de lovgivningsmæssige rammer forpligter folkebibliotekerne i forhold til læring, 

digital dannelse og etablering af et demokratisk samlingspunkt i kommunerne. 



Derfor opfordres til at man i en medieaftale tager politiske skridt til: 

• At der afsættes midler til at sikre adgang til den digitale kultur via bibliotekerne 

• At samarbejdet mellem DR og bibliotekerne styrkes, særligt omkring børn og unges kulturbrug, 
mediebrug og læsning, hvor de forpligtes til at udnytte de synergien der er mellem de mange fysik 
indgange og de digitale formidling.    

• At udbygge Det kongelige Biblioteks mediearkiver til at tilgængeliggøre DR store public service-arkiv 

• At styrke bibliotekerne rolle som formidler DR public service-arkiv så det kan bruges aktivt ude i 
kulturinstitutioner og bruges i undervisningssammenhæng, samt at sikre en fleksibel ophavsret. 

• At sikre at bibliotekerne omfattes af public service puljen, sådan at deres formidlings og debattiltag 
kan få del i støtten.  

• Streamingtjenester kulturbidrag også omfatter litteratur, e-bøger og lydbøger, da den danske 
produktion og tilgængelighed af disse også udfordres af de kommercielle streamings tjenester 

• At man påbegynder en proces med en ny bibliotekslov, der styrker og understreger 
folkebibliotekernes rolle som public service institution og som rammen om den lokale debat og for 
at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information.  
 
 

 


