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هیچ شناختی از رسانه های عمومی وجود ندارد؟

رادیو  ARAاز منت جدید الیحه پشتیبانی ازرسانه ها عمیقاً متاسف است.
تا همین اواخر به نظر می رسید که دولت رسانجام جامعه رسانه ها را در لوکزامبورگ به رسمیت می
شناسد .پس از سالها بحث و گفتگو با وزارت رسانه و توصیه مثبت ازطرف  ، ALIAدو هفته پیش رادیو
 ARAبه مجلس منایندگان دعوت شد تا نقش خود را به کمیسیون رسانه ارائه دهند .با این حال  ،یک
روز پس از این گفت وگوی رادیو  ARAدر مورد اهمیت رسانه های عمومی در مورد تعدد رسانه ها و
بدون اینکه منتظر بحث مجلس درمورد خدمات عمومی  ،شورای وزیران الیحه ای را تصویب کرد که برای
رادیو حاکی از یک
عقب گرد اساسی است.
در منت قانون فعلی  7631که عمدتا به مطبوعات مکتوب متمرکز است  ،تنها یک خط درباره رسانه
های عمومی نوشته شده است .کمکهای ارائه شده محدود در اصل نیازهای واقعی رسانه های عمومی
را برطرف منی کند .استفاده از حداقل تعداد روزنامه نگاران متام وقت  ،به معنا محدودیت انان
به سیستمی است که متضاد با روش کار آنهاست .الزامات رسانه های عمومی برای پشتیبانی فنی و
زیرساختی و همچنین پرسنل مورد نیاز برای أمور اداری  ،هامهنگی و ارتباطات عموما توسط داوطلبان
تامین می شود.

لیزا مک لین( Lisa McLeanمسئول زبان انگلیسی در» »ARA City Radioو انجمن Shows Radio
)ARAگفت«:رادیو  ARAدر لوکزامبورگ از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بخش بزرگی از جامعه
توسط رسانه های موجود منایندگی منی شوند .ما فکر کردیم عملکرد ما در طول این پاندمی ٬روشن کننده
هدف ما بود .ما با پخش اخبار محلی به  10زبان از جمله عربی ٬تیگرنیایی  ،فارسی  ،آلبانیایی  ،روسی ،
ایتالیایی و  ٬ ....باعث آگاهی افرادی در لوکزامبورگ شدیم که در غیر این صورت به اطالعات مهم محلی
دسرتسی نداشتند .و حال ما متوجه شدیم که ما واجد رشایط برای کمک در اطالع رسانی اضطراری در
طول وضع بحران کرونا نبودیم و همچنین کار و پتانسیل ما نادیده گرفته شده است .این بسیار ناامید
کننده است».
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از اواخر سال گذشته  ،رادیو  ARAدر وضعیت بحرانی مالی قرار دارد  .تأمین مالی ایستگاه ارتباطی تنها
از طریق تبلیغات  ،مانند همه رسانه ها  ،به طور فزاینده ای دشوار شده است .تعداد زیادی از مشرتی
های تبلیغاتی به رسانه های دیجیتال منتقل شده اند که از طریق سیستم کمک به مطبوعات بودجه
اضافی را از کشور لوکزامبورگ دریافت می کنند .رادیو  ARAاز  170داوطلب و آزادکار و همینطور
روزنامه نگاران با کارت های مطبوعاتی (خارجی) برای پخش با کیفیت برنامه ها و اخبار استفاده می
کند 12 .نفر (پاره وقت) شاغل هستند و به طور عمده مسئول سازماندهی  ،آموزش و مدیریت پروژه
هستند .رادیو پول کافی برای استخدام یک تکنسین ندارد  ،این کار صورت داوطلبانه توسط طرفداران
انجام می شود.
گای آنتونی ( Guy Antonyرئیس رادیو)گفت  « :قانون جدید عدالت را به ما منی دهد .مثل این است
که به خاطر آپاندیس به بیامرستان رفته ولی دست خود را گچ بگیرید .در یک جامعه دمکراسی ،
مطبوعات به عنوان یک اوپورتونیتی عالی به شامر میرود .با اینحال لوکزامبورگ ،به فقدان کرثت گرایی
رسانه ها و همچنین مشکالت در کمبود در مترکز بر اثبات رسانه ها منیپردازد .الیحه جدید در رابطه با
مطبوعات  7613این مسئله را تشدید می کند و این مسئله از نظر ما ،وجود رادیو آرا به بازی میگیرد.

