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Jäsenehdotus pohjoismaisen kulttuuri- ja opetuskaanonin – ”Pohjolan 
kaanonin” –  hyväksymisestä 

Ehdotus 

Vapaa Pohjola ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että perustetaan komitea, johon valitaan kulttuuri- ja opetusalan asiantunti-
joita poliitikkojen, virkamiesten, opettajien ja kansalaisyhteiskunnan toimi-
joiden keskuudesta ja joka saa tehtäväksi keskustella yhteispohjoismaisen 
kulttuuri- ja opetuskaanonin perustamisesta ja tukeutua työssään monissa 
Pohjoismaissa, mm. Tanskassa, kulttuurikaanonista jo saatuihin kokemuk-
siin. Komitean on tarkoitus olla pysyvä, ja sen tulee ottaa säännöllisesti kan-
taa Pohjolan kaanonin sisältöön. 

Taustaa 

Pohjoismaat ylpeilevät yhteisillä perinteillään ja menneisyydellään. Mutta millaisena 

tavalliset kansalaiset näkevät pohjoismaisen yhteistyön? Onko heillä pohjoismaista 

identiteettiä, vaiko pelkästään kansallinen tai ”eurooppalainen”? Mikä on Pohjois-

maille tunnusomaista? Mitä me voimme odottaa tietävämme rajan takana olevasta 

naapurimaasta? Mitä me tiedämme toistemme kirjailijoista ja taiteilijoista? Mikä voi 

vahvistaa pohjoismaista identiteettiä yli rajojen?  

 

Kysymys on globalisaation vuoksi ajankohtainen myös pitkällä aikavälillä. Pohjois-

maat ovat yksinään pieniä ja suhteellisen heikkoja. Yhdessä Pohjoismaat muodosta-

vat vahvan alueen, jonka yhteiskuntamallit herättävät muissa maissa suurta kiinnos-

tusta. Taustalla on vahvojen hyvinvointiyhteiskuntiemme lisäksi myös se, ettei meillä 

esiinny poliittista sortoa ja että sivilisaatiomme juuret ovat Pohjolassa.  
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Viime aikoina ongelmat ovat tulleet esille rajojen sulkeuduttua, ja Pohjoismaiden 

asukkaiden liikkumiseen kohdistuvat matkustusrajoitukset ovat käytännössä toimi-

neet integraation, työmatkaliikenteen ja muun matkustamisen esteenä – ja samalla 

ne ovat estäneet myös maiden välistä kulttuurivaihtoa. Tanskalaiset eivät ole voineet 

käydä näyttelyissä Tukholmassa, eivätkä ruotsalaiset ole voineet vierailla muiden 

Pohjoismaiden kulttuurilaitoksissa. Sama koskee suomalaisia, norjalaisia ja eristyk-

siin jääneitä islantilaisia.  

 

Koronapandemia ja Pohjoismaiden erilaiset strategiat tartuntojen leviämisen estä-

miseksi maiden välillä ovat heikentäneet Pohjoismaiden yhteistyöilmapiiriä, ja nyt on 

havaittavissa, että rajatyöntekijät harkitsevat luopumista toisessa Pohjoismaassa 

olevasta työpaikastaan. Toisen maan kulttuurin parempi ymmärtäminen korjaisi 

myös tämän epäkohdan. Mitä me oikeastaan tiedämme toisistamme?  

 

Tuntevatko tanskalaiset Selma Lagerlöfin, Vilhelm Mobergin ja Ingmar Bergmanin? 

Mitä ruotsalaiset tietävät Grundtvigistä, Steen Steensen Blicheristä tai Carl Th. 

Dreyeristä? Ovatko norjalaiset kuulleet Mika Waltarista, Aleksis Kivestä ja Tove Jans-

sonista? Kysymyksiä voitaisiin jatkaa loputtomiin, ja Vapaan Pohjolan käsityksen mu-

kaan naapurimaiden kulttuurintuntemus on Pohjoismaissa aivan liian vähäistä.   

 

Koska meillä on muutamia maailman arvostetuimpia teoksia mm. kirjallisuuden, mu-

siikin ja taiteen aloilla, mahdollisuudet pohjoismaisen kulttuurikaanonin perustami-

seen ovat erinomaiset. Pohjolan kulttuurikaanon toisi lisää näkyvyyttä pohjoismai-

sille teoksille ja edistäisi tutustumista naapurimaiden kulttuuriin sekä pohjoismaisten 

naapurikielten ymmärtämistä. 

 

Kaikkien Pohjoismaiden hallitukset tukivat pohjoismaisen kirjallisuuskaanonin perus-

tamista, ja hankkeen rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoismainen kirjal-

lisuuskaanon esiteltiin 2008, ja se lisäsi keskustelua pohjoismaisesta kulttuurista ja 

kiinnostusta sitä kohtaan. Vapaa Pohjola toteaa, että on aika ottaa seuraava askel ja 

toteuttaa visio maailman integroituneimmasta alueesta myös kulttuurin alalla.  

 

Tämä merkitsee sitä, että Pohjolan kaanon otetaan soveltuvin osin mukaan perus-

koulujen opetussuunnitelmiin, ja sitä, että Pohjolan kaanonin elokuvaosiota päivite-

tään inspiroimaan Pohjoismaiden yleisradioyhtiöitä maiden väliseen tuotantojen 

vaihdon lisäämiseen unohtamatta pohjoismaisten elokuvaklassikkojen tarjonnan 

kasvattamista. 
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Kyseessä on laaja mandaatti laajentaa Pohjolan kaanonia esimerkiksi näyttämötai-

teeseen, ruokaperinteisiin ja alueellisiin ja paikallisiin musiikkiperinteisiin.  

Tämä merkitsee sitä, että Pohjolan kaanonin tulee heijastua Pohjoismaiden neuvos-

ton palkintojenjaossa siten, että jokaisessa palkintojenjakotilaisuudessa nostetaan 

esille ”klassinen pohjoismainen teos” osoittamaan pohjoismaisen kehityksen ja poh-

joismaisten perinteiden jatkuvuus. Teosta kutsutaan nimellä ”Vuoden pohjoismainen 

klassikko”. Kyseessä voi olla myös uuden tulkinnan saanut klassinen teos.  

 

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee seurata poh-

joismaiseen kirjalliseen kaanoniin panostamista siten, että Tanskan mallin innoitta-

mana kehitetään uusi, laaja-alainen kulttuurikaanon, johon sisältyvät myös arkkiteh-

tuuri, kuvataide, musiikki, näyttämötaide, elokuva ja lasten kulttuuri.  

 

Meidän on tutustuttava naapurimaihimme. Voimme muodostaa kansallisen identi-

teettimme oheen yhteispohjoismaisen identiteetin vasta, kun tunnemme toisemme. 

Yhteispohjoismainen identiteetti vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä ääntä naapuri-

maidemme suuntaan, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. 

 

 

Tukholmassa 14. huhtikuuta 2021 
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