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Ministerineuvoston ehdotus Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetiksi 
2022  
 

Helsingin sopimuksen artiklojen 45 ja 56 mukaisesti Pohjoismaiden neuvosto on 

2. marraskuuta 2021 hyväksynyt seuraavan puheenjohtajiston ehdotukseen perustu-

van suosituksen. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

 

että MR-SAM varaa 6,5 MDKK kulttuurialalle kohdennettuun panostukseen mm. yh-

teispohjoismaisten kulttuurin tukijärjestelmien ja kulttuurilaitosten avulla. Näin vah-

vistetaan Pohjolan integraatiota koskevaa työtä. Pandemian jälkeen rajat olivat 

kiinni ja kansalliset rajoitukset toivat mukanaan tarpeen vahvistaa tutustumista naa-

purimaiden kultuuriin ja lisätä pohjoismaisten naapurimaiden kulttuurin, taiteen ja 

kielen tuntemusta. Panostuksen toteuttaa kulttuurisektori. MR-SAM jakaa varat vi-

sion painopistealueiden mukaan MR-K:n ehdotuksen perusteella käytyään vuoropu-

helua kulttuurisektorin ja Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjo-

lassa -valiokunnan kanssa. 

 

että MR-SAM varaa 4,45 MDKK MR-U:n sektorin aloitteisiin, jotka voivat olla esimer-

kiksi pohjoismaista tutkimusyhteistyötä. MR-SAM jakaa varat vision painopistealuei-

den mukaan MR-U:n ehdotusten perusteella käytyään vuoropuhelua koulutus- ja tut-

kimussektorin sekä Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -va-

liokunnan kanssa. 

 

että MR-SAM varaa 250 000 DKK Pohjoismaiselle lehtimieskeskukselle pohjoismaista 

laatujournalistiikkaa kehittäviin toimiin, joiden avulla torjutaan valeuutisia ja disinfor-

maatiota. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 750 000 DKK Pohjoismaisen kult-

tuurirahaston hankkeisiin, joilla lievennetään koronan kulttuurialalle aiheuttamia ne-

gatiivisia vaikutuksia. 
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että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 50 000 DKK Orkester Nordenille. 

 

että MR-SAM varaa 250 000 DKK pohjoismaiselle kirjallisuusviikolle. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 350 000 DKK Grönlannin Poh-

jola-instituutin (NAPA) hallinnoimalle kulttuurin tukiohjelmalle. 

 

että MR-SAM  varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 500 000 DKK pohjoismaisen kie-

liyhteistyön vahvistamiseen koulutussektorilla. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 200 000 DKK Norden i skolan -

opetusalustan rahoittamiseen Norden-yhdistysten toiminta-avustuksesta. Näin Nor-

den i skolan saa korvamerkittyä rahaa yhteensä 1 MDKK toiminta-avustukseensa. 

 

että MR-SAM varaa 500 000 DKK Pohjolan päivän viettämiseen Pohjoismaiden kou-

luissa vuonna 2022. 

 

että MR-SAM varaa – budjetoitujen varojen lisäksi – 500 000 DKK Nordjobin vahvista-

miseen. 

 

että MR-SAM varaa 800 000 DKK ympäristö- ja ilmastosektorille mahdollisen poh-

joismaisen nuorten ilmasto- ja biodiversiteettirahaston perustamiseen. Osana val-

misteluja on käytävä dialogia keskeisten osapuolten kesken, kuten Pohjoismaiden 

neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan kanssa. 

 

 

Kööpenhaminassa 10. marraskuuta 2021 

Bertel Haarder 

presidentti 

Kristina Háfoss 

neuvoston johtaja 

 


