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Synpunkter angående tilläggsdirektiv 2018:04 till kommittén om radio och tv i
allmänhetens tjänst (Ku 2016:06) om tidningen 8 Sidors organisatoriska hemvist

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 medlemmar i
lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är
medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Sammanfattningsvis anser Riksförbundet FUB:
• att målgrupperna som behöver lättläst och dessutom ofta har behov av tryckta
format, har rätt att ta del av oberoende journalistik
• att personer med utvecklingsstörning ska ha tillgång till en eller flera
papperstidningar med lättlästa nyheter
• att tidningen 8 Sidor bör göras av en oberoende redaktion oavsett huvudman
• att det finns förutsättningar att rymma utgivningen av 8 Sidor inom ett public
service-uppdrag

En demokratisk princip i vårt samhälle är oberoende press, och den ska finnas även för de
målgrupper som behöver lättlästa nyheter. Riksförbundet FUB vill stärka allas möjlighet
att delta i samhället och samhällsdebatten och vi anser det är viktigt att säkerställa att
målgruppen som behöver lättläst, och dessutom ofta har behov av tryckt format, får
tillgång till oberoende journalistik.
Att rymma utgivningen av tidningen 8 Sidor inom public service är möjligt, och även
logiskt med tanke på public service-företagens uppdrag att förmedla oberoende
journalistik i ett tillgängligt format. Vissa målgrupper behöver den tryckta tidningen för
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att kunna ta del av journalistik. Många med utvecklingsstörning har inte tillgång till
internet i lika hög utsträckning som andra och är därför beroende av den tryckta
tidningen. Att papperstidningen finns kvar är därför viktigt. Tidningen läses och används
också i skolor, på dagliga verksamheter och gemensamt i bostäder med särskild service.
Tidningen 8 Sidors redaktion måste oavsett huvudman fortfarande vara oberoende, för att
kunna göra en trovärdig och opartisk tidning. Att tidningen finns kvar inom MTM är en
lösning som kan vara möjlig – redaktionen anser såvitt vi förstått för närvarande att
oberoendet är säkerställt – men kommer alltid till viss del vara ifrågasatt.
Riksförbundet FUB är inte främmande för idéer om andra lösningar för att stärka
tillgången till oberoende, tryckt journalistik för de målgrupper som behöver lättläst.
Lösningar som kanske till och med kan möjliggöra för fler redaktioner att rikta sig till
dessa målgrupper och därmed öka mångfalden på marknaden.
Ifall inte 8 Sidor kommer rymmas inom public service, anser vi att 8 Sidor bör på annat
sätt garanteras fortsatt utgivning, eftersom 8 Sidor är den numera enda lättlästa
nyhetstidningen i Sverige.
Hur än frågan om 8 Sidors organisatoriska hemvist, och andra därtill hörande frågor,
hanteras, så bör det göras med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerat. Artikel 21 handlar om rätten
till yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information.
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