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Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietintö koskien

jäsenehdotusta
vahvasta ja vapaasta lehdistöstä Pohjoismaissa
Valiokunnan ehdotus
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se priorisoi Pohjoismaista lehtimieskeskusta (NJC) myös vuoden 2016 budjetissa samalla tasolla kuin vuonna 2015.
että NJS:n pääkurssin tulee antaa kaikkien Pohjoismaiden osallistujille hyvät tiedot Pohjoismaiden neuvoston työstä ja ottaa vuosittain teemaksi Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajakauden ohjelma ja että osallistujien tulee joka vuosi seurata Pohjoismaiden
neuvoston varsinaista istuntoa.
että se toteuttaa vuonna 2016 NJC:n toiminnan arvioinnin, jossa
selvitetään keskuksen työtä ja stipendejä.

Valiokunnan näkemykset
Kulttuuri ja koulutusvaliokunta on vastaanottanut jäsenehdotuksen vahvasta ja vapaasta lehdistöstä Pohjoismaissa. Maaliskuun 2015 kokouksessa sihteeristö sai tehtäväksi valmistella asian käsittelyn Nuukissa, Grönlannissa pidettävään kesäkokoukseen.
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ilmaisi, ettei se voinut tukea jäsenehdotusta sen alkuperäisessä muodossa. Valiokunta katsoi, ettei Pohjoismaiden
neuvosto ole vastuussa siitä, miten "vahva ja vapaa lehdistö" kehittyy
Pohjoismaissa laatujournalistiikan, vapaan ja riippumattoman lehdistön ja
sananvapauden osalta.
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa ylläpitää hyvän ammatillisen tarjonnan pääkurssin avulla siten, että Pohjoismaiden toimittajilla on mahSide 1 av 2

dollisuus syventyä Pohjoismaiden neuvoston työhön ja puheenjohtajakausien ohjelmiin. Tämä onnistuu parhaiten siten, että pääkurssi yhdistetään
Pohjoismaiden neuvoston istuntoon. Silloin toimittajat voivat tavata parlamentaarikkoja ja ministereitä sekä seurata istuntokeskustelua ja Pohjoismaiden neuvoston palkintogaalaa.
Pohjoismaiden neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on yhtä mieltä
huolenaiheista, jotka ehdotuksen esittäjät nostavat esiin jäsenehdotuksessaan. Valiokunta pyrkii siihen, että vuonna 1957 perustetun Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen (NJS) lähtökohtana on jatkossakin pohjoismainen yhteistyö.
Nuukissa 23. kesäkuuta 2015
Annette Lind (S)
Aron Emilsson (SD)
Iddimanngiiu Bianco (IA)
Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP)
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Jorodd Asphjell (A), puheenjohtaja
Peter Johnsson (S)
Rigmor Andersen Eide (KrF)
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj)

Varauma: A 1636/kultur
Teemme varauman ehdotukseen ja esitämme 2. että-lauseen hylkäämistä.

Toivomme NJC:n arviointia, mutta emme pidä sopivana, että Pohjoismaiden neuvosto määrittelee yksityiskohtaisesti sen koulutuksen aiheet ja
sen, miten osallistujat työskentelevät uutisseurannan parissa. Journalistisen työn ohjaaminen poliittisesti on ristiriidassa ajatuksen kanssa vahvasta ja itsenäisestä lehdistöstä.
Reykjavikissa 27. lokakuuta 2015
Lars-Arne Staxäng (M)
Sylvi Graham (H)

Valgerdur Gunnarsdottir (Sj.)
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