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Nuk ka njohje për Median e
komunitetit?

Radio ARA është thellësisht e shqetësuar nga Projekt-ligjit i ri për mbështetjen
e mediave.
Deri vonë, dukej sikur shteti do të njihte më në fund mediat e komunitetitnë
Luksemburg.
Pas vitesh diskutimesh me Ministrinë e Medias dhe një rekomandim pozitiv
nga ALIA, dy javë më parë Radio ARA ishte e ftuar në Dhomën e Deputetëve
për të paraqitur rolin e tyre në Komisionin e Medias.
Sidoqoftë, një ditë pasi Radio ARA foli para Komisionit për Medias për rëndësinë e mediave komunitare për shumësinë e mediave - dhe pa pritur debatin
parlamentar për shërbimin publik, Këshilli i Ministrave miratoi një projekt-ligj
që do të thotë një pengesë e madhe për radion.
Në pothuajse çdo shtet evropian, media e komunitetit njihet dhe promovohet
si shtylla e tretë e peizazhit mediatik, përveç të drejtës publike dhe mediave
private-tregtare.
Institucione të tilla si Parlamenti Evropian, UNESCO dhe Këshilli
i Evropës rekomandojnë të gjitha shtetet anëtare të shfrytëzojnë mundësitë e
ofruara nga mediat e komunitetit, duke konsoliduar kështu leximin e mediave
në shoqëri dhe, mbi të gjitha, duke përfshirë grupe të margjinalizuara.
Mediat në komunitet i japin shoqërisë civile qasje të drejtpërdrejtë në antena,
forcojnë pjesëmarrjen dhe sigurojnë një terren trajnimi për gazetarët.
Në tekstin aktual ligjor 7631, i cili përqendrohet kryesisht në shtypin e
shkruar, media e komunitetit është përfshirë në një rresht. Ndihma e dhënë për
ta është e përfshirë,dhe nuk adreson nevojat reale të mediave të komunitetit.
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Kërkesa e një numri minimal të gazetarëve me kohë të plotë, do të thotë se ata
janë të detyruar nga një sistem që kundërshton mënyrën e tyre të punës. Kërkesat e komunitetit të mediave janë për mbështetje teknike dhe infrastrukturore
si dhe personel të nevojshëm për administratë, koordinim dhe komunikim me
numrin masiv të vullnetarëve të komunitetit që janë të përfshirë në stacion.
Lisa McLean (përgjegjëse për gjuhën angleze “ARA City Radio” dhe
Komuniteti Shows Radio ARA): “Radio ARA është e rëndësishme në
Luksemburg sepse një pjesë e madhe e popullsisë nuk përfaqësohet
nga media ekzistuese. Ne menduam se përgjigjja jonë gjatë pandemisë
e kishte bërë të qartë misionin tonë. Me Lajmet Lokale të prodhuara
në 10 gjuhë, duke përfshirë Arabisht, Tigrinya, Farsi, Shqip, Rusisht,
Italisht ... arritëm njerëz në Luksemburg që nuk do të kishin qasje në
informata të rëndësishme lokale. Por së pari kuptuam se nuk ishim të
kualifikuar për ndihmë urgjente të shtypit COVID dhe më pas që puna
dhe potenciali ynë nuk kuptohen fare. Kjo dhemb ”.

Që nga fundi i vitit të kaluar, Radio ARA ka qenë në një gjendje kritike financiare. Si të gjitha mediat, është bërë gjithnjë e më e vështirë të financohet
stacioni vetëm përmes reklamave. Një numër i madh i klientëve të reklamave janë zhvendosur në media dixhitale, të cilat do të marrin fonde shtesë nga
Shteti i Luksemburgut përmes sistemit të ndihmës për shtyp.
Radio ARA punëson 170 vullnetarë dhe freelancer, si dhe gazetarë me karta
shtypi (të huaja) për të bërë transmetime dhe lajme me cilësi të mirë. 12 persona janë të punësuar (me kohë të pjesshme) dhe kryesisht kujdesen për organizimin, trajnimin dhe menaxhimin e projektit.
Radioja nuk ka para të mjaftueshme për të punësuar një teknik, kjo punë
bëhet në baza vullnetare, nga mbështetësit e saj.
Guy Antony (President): “Ligji i ri nuk na bën drejtësi. eshtë si të
vish në klinikë me apendesit dhe më pas të shtrëngosh krahun. Ndërsa
mediat në komunitet ofrojnë një mundësi të shkëlqyeshme në një demokraci dhe do të adresojnë mungesën e madhe të pluralizmit të Luksemburgut dhe do të lehtësojnë problemin me përqendrimin e mediave,
ky Media Bill 7613 intensifikon problemin, dhe nenkupton qe ekzistenca e Radio Ara eshte ne pasiguri.
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