1. Het belang van media in een democratische samenleving
Het verkrijgen en verspreiden van informatie is van fundamenteel belang voor het functioneren
van de democratische samenleving. Burgers hebben betrouwbare informatie nodig om in staat
te zijn een standpunt te bepalen in het maatschappelijke debat, een volksvertegenwoordiger te
kiezen en de overheid ter verantwoording te roepen. Journalisten hebben traditioneel een
belangrijke rol bij het verspreiden, interpreteren en analyseren van informatie en het
aanzwengelen van het maatschappelijk debat. Voor de lokale democratie is het functioneren
van de regionale media van groot belang. Financiering vanuit (regionale) overheden dient
voldoende te zijn om een kwalitatief sterke regionale nieuwsvoorziening op peil te houden.
Dankzij de opkomst van sociale media heeft tegenwoordig iedereen de mogelijkheid om
deze rol te vervullen. Daarom juichen de Jonge Democraten het toe dat burgers sociale media
gebruiken om hun mening te uiten over maatschappelijke kwesties. Desondanks zien de Jonge
Democraten uitdagingen in dit nieuwe, complexe medialandschap. Discussies over wat “waar”
of feitelijk juist is, zijn waardevol maar kunnen ook wantrouwen tegen de overheid voeden. De
toon van het debat kan hard en ongenuanceerd zijn. Dit kan individuen schaden en groepen in
de samenleving uit elkaar drijven. Er ligt een taak voor politici en beleidsmakers om boven de
waan van de dag uit te stijgen als zij zich begeven in het medialandschap. De Jonge
Democraten vinden het belangrijk dat mensen beter worden geïnformeerd over de werkwijze en
potentiële gevaren van (sociale) media. Meer onderwijs en voorlichting over het duiden en
interpreteren van verschillende media zijn cruciaal om deze op waarde te schatten.
2. Toezicht op media
De Jonge Democraten vinden het niet aan de overheid om te bepalen wat de inhoud is van
informatie die door media wordt verspreid. Media moeten immers onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren. De Jonge Democraten zijn dan ook geen voorstanders van een door de
overheid gecontroleerde mediacommissie die media beoordeelt op waarheidsgehalte of
betrouwbaarheid. Zij zien meer in initiatieven uit de beroepsgroep om tot zelfregulering over te
gaan. Online media platforms hebben de verantwoordelijkheid om evident onjuiste of
schadelijke informatie zo spoedig mogelijk te verwijderen. De Jonge Democraten vinden dat
platforms preventieve maatregelen moeten nemen door actief naar deze informatie te zoeken,
maar ook procedures moeten hebben waardoor gebruikers dergelijke informatie kunnen
aangeven.
3. Nederlandse Publieke Media
Gelet op het belang van informatie voor onze democratie vinden de Jonge Democraten dat de
overheid bepaalde media moet faciliteren. De Jonge Democraten zijn een voorstander van
kwalitatieve en taakgerichte publieke media gericht op nieuwsvoorziening, cultuur en educatie,
opinie en debat, sport en onderzoeksjournalistiek. De publieke media moeten opereren op
terreinen die minder aantrekkelijk zijn voor commerciële partijen. Het streven naar hoge kijk- en
luistercijfers of ‘views’ dient dan ook niet van doorslaggevende invloed te zijn.
Mediaconsumenten moeten zich in het publieke media-aanbod herkennen en vertegenwoordigd
voelen. Alle publieke media dienen daarom ook goed toegankelijk te zijn voor mensen die
slechtziend of slechthorend zijn.

De publieke media hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en
moeten ruimte bieden voor nieuw talent. De nadruk moet daarom verlegd worden van
traditionele media, zoals televisie en radio, naar een meer integrale visie waarbij ook online
mogelijkheden optimaal benut worden. Hierbij denken de Jonge Democraten aan een online
streaming platform waarop programma’s of video’s die zijn gemaakt met publieke middelen
beschikbaar zijn en dat als toegankelijk archief functioneert.

