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Förslag
Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att
Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 12/2018
vad angår Stöd till projektet Stories from the Ice för rådets del är slutbehandlade
Bakgrund
Rekommendationen har följande formulering:
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att stötta projektet Stories from the Ice i tre år, 2019-2021.
Meddelande från Nordiska ministerrådet
Stories from the Ice är ett treårigt pilotprojekt inom ramen för arktisk urfolksfilmfond, som Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) tillsammans med partners i Grönland och Kanada har etablerat. Nordiska ministerrådet konstaterar och välkomnar att
intresset för och uppmärksamheten kring Arktis och urfolken i dessa områden är
stort och ökande.
När det kommer till finansiering av projektansökningar inom ramen för kulturområdet i Nordiska ministerrådet hänvisar ministerrådet till stödprogrammen för kultur.
Armslängdsprincipen, dvs. att varken politiker eller tjänstemän beslutar om vilka kultur- och konstprojekt som beviljas medel är något som värnas högt och alltid varit
centralt i det nordiska kultursamarbetet. På grund av detta har MR-K inrättat stödprogram där projekten bedöms av externa sakkunniga. Genom stödordningarna får
ansökningarna en sakkunnig behandling och aktörerna en likvärdig behandling. Tillvägagångssättet är transparent och förtroendet för det på det nordiska kulturfältet
stort.
Därför bedömer Nordiska Ministerrådet att det även i fortsättningen är viktigt att
MR-K tar ställning till politiska initiativ, inte enskilda projektförslag, således att Nor-
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diska Ministerrådet för kultur inte mottar projektansökningar.
Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen inte kan uppfyllas.
Utskottets synpunkter
Utskottet för kunskap och kultur beklagar att Nordiska ministerrådet inte delar Nordiska rådets uppfattning att Stories from the Ice är ett strategiskt projekt som har
förutsättningar att ge urfolksungdomar ökade möjligheter att arbeta med film och
digitala media. Film och digitala medier ger urfolken möjlighet att berätta sina historier, visa på faror och möjligheter med exploatering och skapar synlighet för deras
utmaningar. Film och digitala medier skapar också synlighet kring konsekvenserna av
klimatförändringarna och bidrar till urfolkens yttrandefrihet vilket är en förutsättning
för att säkra deras framtida rättigheter och framtid i Arktis. Projektet är därför även i
linje med FN:s hållbarhetsmål.
Filmproduktion är en växande näring i de arktiska områdena och projektet kommer
att stärka branschen och bidra till samproduktioner och skapa hållbara arbetsplatser
inom filmområdet. Likaså kommer kompetensutveckling och utbildningsinsatser för
unga att stärka urfolkens film- och mediaproduktion.
Utskottet för kunskap och kultur tar dock svaret och informationen om kulturministrarnas stödordningar för kännedom och föreslår Nordiska rådet att meddelandet
läggs till handlingarna och för rådets del är slutbehandlad.
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