Vi skal tro på børn og unge i vore public-service medier
De politiske partier har for nylig fordelt 80 mio. kr. fra overskydende licensmidler fra 2015. Pengene
skal bruges til at styrke DR samt TV2's regioner, for at lave public-service tv for børn og unge.
Pengene er fordelt på tre hovedområder:
• 23,0 mio. kr. til en forøgelse af Public Service-Puljen i 2017 til ca. 70 mio. kr. Af de ekstra midler
skal 5 mio. kr. gå til projekter, der laves i samarbejde med de regionale filmfonde. Fra Public ServicePuljen ydes støtte til kommercielle tv-stationer til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar
samt tv-programmer målrettet børn og unge.
• 10,0 mio. kr. til DR til styrkelse af dansk børne-/ungedrama med fokus på talentudvikling. 5,0 mio.
kr. til de regionale TV 2-virksomheder til medfinansiering af et projekt op til kommunalvalget, der har
til formål at styrke børn og unges deltagelse i den demokratiske debat og øge stemmeprocenten
blandt unge.
• 2,0 mio. kr. til sekretariatsbetjening af et udvalg om den fremtidige finansiering af dansk digital
indholdsproduktion, som aftalepartierne har besluttet at nedsætte.
KLF Kirke & Medier Netværk Vestsjælland hilser penge til TV2 regioner velkommen og håber, TV Øst
vil bruge disse penge med omtanke. Vi håber, det kan føre til, at der oprettes en børne- og
ungeredaktion, og at der bliver lavet magasin-programmer målrettet denne gruppe. Programmer der
kommer til at indeholde mange af børn og unges dilemmaer, herunder også det at tro.
I de to stifter, som TV Øst dækker, bliver over halvdelen af de unge konfirmeret. I Roskilde Stift var
det 73,6% og Lolland Falster 74,4 % (2015 tal). Så interessen er til stede.
Vi hilser også velkommen, at nogle af de tildelte midler skal bruges med fokus på det kommende
regions- og kommunevalg og dermed være med til at opdrage i demokratiets tjeneste; det er vigtigt,
at børn og unge får en forståelse for et levende folkestyre.
De regionale TV2-stationer får med disse midler et vink om, at de er vigtige, de skal være gode
formidlere af public service, og fra politisk side ønskes det, at der arbejdes med det hele menneske.
For os i KLF, Kirke & Medier handler det i første omgang om at komme i gang. Vi håber, TV Øst er
klar, slutter Peter Thomasen, formand for KLF, Netværk Vestsjælland og medlem af TV Øst
repræsentantskab.
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