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Jäsenehdotus
TV-palveluiden maakohtaisten estojen poistamiseksi
Ehdotus
Keskiryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että digitaalisten TV-palveluiden maakohtaiset estot eli geoblokkaus poistetaan Pohjoismaiden välillä.
Taustaa
Mahdollisuus seurata naapurimaiden televisio-ohjelmia on tärkeää kielten ymmärtämisen edistämiseksi Pohjoismaiden välillä. Onneksi monilla Pohjoismaiden kansalaisilla on mahdollisuus seurata naapurimaiden televisiokanavia ja oppia samalla naapurimaan kieltä.
Kansalaisten median käyttötottumukset eivät kuitenkaan enää rajoitu pelkkään perinteiseen televisionkatseluun. Suoratoistopalveluiden käyttö kasvaa, ja siksi maakohtaiset estot ovat tulevaisuudessa ongelma Pohjoismaiden väliselle kielten ymmärtämiselle.
Norjalainen televisiosarja SKAM on ollut suurmenestys etenkin Tanskassa ja Ruotsissa. Se on samalla hyvä esimerkki ongelmista, jotka on mahdollista ratkaista maakohtaiset estot poistamalla. Ennen kuin NRK3 otti käyttöön maakohtaisen eston eli
geoblokkauksen sarjan musiikintekijöiden vaatimuksesta, katsojat pääsivät sarjan
kotisivuille sosiaalisen median kautta.
SKAM ei ole vain viikoittainen televisiojakso, vaan sarjaa voi seurata myös päähenkilöille sosiaaliseen mediaan luotujen profiilien, tekstiviestikeskusteluiden ja lyhyiden
videoiden kautta. Niitä päivitetään jatkuvasti sarjan kotisivuille eri aikoina viikoittain.
SKAM-sarjan seuraamiseen liittyvää ongelmaa ei siis ratkaista pelkästään sillä, että
muiden maiden tv-asemat hankkivat esitysoikeudet sarjan tv-jaksoihin. Jotta SKAMin voi kokea täysipainoisesti, sarjan seuraajilla tulee olla pääsy myös sen norjalaisiin
kotisivuihin www.skam.p3.no.
Maaestojen poistaminen on ollut esillä myös Euroopan parlamentissa ja komissiossa
digitaalisten sisämarkkinoiden luomisen yhteydessä. Keskiryhmä toivoo, että Poh-
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joismaat olisivat edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä ja loisivat järjestelmän, joka tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden päästä käsiksi muiden Pohjoismaiden tv-asemien
digitaaliseen sisältöön.
Järjestelmässä tulisi luonnollisesti huomioida tekijänoikeudet niin, että tekijöille
maksetaan asiaankuuluvat korvaukset. Vastaavasti tekijöillä on tällä tavoin mahdollisuus saavuttaa paljon suurempi kohdeyleisö koko Pohjolassa.
SKAM on osoittanut, että nuoret eri Pohjoismaissa voivat todellakin oppia ymmärtämään toistensa kieltä ja tehdä sen vieläpä omasta aloitteestaan. Maakohtaiset estot eli geoblokkaus ei ole vain digitaalinen este – se estää myös pohjoismaisten kielten ymmärtämisen ja kulttuurivaihdon. Tästä syystä Pohjoismaiden neuvoston tulee
suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että tämä rajaeste poistetaan Pohjoismaiden väliltä.
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