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Dansk fjernsyn fjernes fra tysk
kabel-tv: En medie-katastrofe for
det dansk-tyske grænseland
Sydslesvigsk Vælgerforening kritiserer, at DR og TV2 lader det tyske
kabel-tv-selskab Kabel Deutschland fjerne de danske tv-programmer
DR1 og TV2 til oktober i år. �Det er en katastrofe for det dansk-tyske
grænseland, hvis vi ikke længere kan se dansk tv i Sydslesvig. Derfor
opfordrer vi Slesvig-Holstens regeringsleder Peter Harry Carstensen
til omgående at tage kontakt til statsminister Anders Fogh
Rasmussen for at forhindre denne ulykke�, siger Anke Spoorendonk,
formand for SSWs gruppe i det slesvig-holstenske delstatsparlament,
Landdagen.
 
�Kabel Deutschland har bekendtgjort i dag, at de efter opfordring fra DR og
TV2 lukker for dansk tv i Slesvig-Holsten om en måned. Dermed afskæres det
danske mindretal fra en informationskilde, der er af eksistentiel betydning
for de danske i Sydslesvig. Derudover er det et slemt tilbageslag for det
voksende dansk-tyske samarbejde i grænselandet, der jo netop bygger på, at
vi lærer hinandens sprog.

Sorteper ligger desværre hos Danmark Radio, der stiller meget høje
licenskrav til det tyske kabel-tv-selskab. SSW vil derfor henvende sig til
statsministeren og bede ham om understøttelse. Det har hidtil været en helt
naturlig del af Danmarks kulturpolitik, at sikre det danske mindretals adgang
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til dansk kultur.  Dette må også gælde for tv, der på et folkeligt plan sikrer
vores adgang til aktuel dansk kultur, det danske samfund og dansk politik.
Dansk tv er en af mindretallets livsnerver og derfor håber vi, at regeringen vil
understøtte os i vores anliggende overfor DR og TV2. Desuden opfordrer vi
Kabel Deutschland til ikke at lukke for de danske programmer i midten af
oktober.  På baggrund af de alvorlige konsekvenser for mindretallet og
grænselandet som helhed må de udskyde denne beslutning og vente på en
politisk løsning.

Kun hvis alle politiske kræfter i Slesvig-Holsten og Danmark samarbejder på
højeste plan kan vi forhindre, at DR1 og TV2 fjernes fra det tyske kabel-tv.
Hvis de implicerede ikke opnår gensidig enighed om licenskravene, så må der
findes en politisk løsning, der imødekommer begge parter. Alt andet ville
være den værst tænkelige medie-katastrofe for grænselandet.�

Baggrund

Kabel Deutschland har i lang tid haft en konflikt med Danmarks Radio og TV2.
Mens tyskerne kræver et mindre vederlag for distributionen af de danske
kanaler, kræver DR og TV2 et 26 gange højere honorar for rettighederne.
Situationen er desmere alvorlig, fordi de danske tv-programmer heller ikke
længere kan modtages i hele Sydslesvig per antenne, eftersom disse
terrestriske signaler for tiden omstilles til ny digital sendeteknik med en
lavere rækkevidde.
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