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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

vahvasta ja vapaasta lehdistöstä Pohjois-

maissa  

 

Pohjoismaiden lehdistö on viime vuosina heikentynyt selvästi.  Tiedotus-

välineiden haasteena ovat niin nopea tekninen kehitys kuin heikko talous-

tilanne. Monin paikoin mediakuva on hämärtynyt epäselvien omistussuh-

teiden seurauksena. Erityisesti Pohjoismaiden reuna-alueilla journalismi 

on kärsinyt leikkauksista ja konkursseista. Näin on käynyt esimerkiksi Is-

lannissa, Grönlannissa ja Färsaarilla. Selvä merkki journalismin kestämät-

tömästä tilanteesta ovat joukkoviestimet, joiden toiminta on tappiollista 

mutta joita pitävät hengissä omistajat, jotka haluavat ohjailla uutisia ja 

kuvaa yhteiskunnasta. 

 

Pohjoismainen täydennyskoulutus toimittajille on tärkeää, jotta toimittajat 

voisivat vahvistaa alan riippumattomuutta, välittää tietoa ja kerätä koke-

muksia eri Pohjoismaista. Se on tärkeää myös siksi, että toimittajat voisi-

vat solmia kontakteja ja siten vahvistaa Pohjoismaiden medianäkyvyyttä 

Pohjoismaissa. 

 

Pohjoismainen yhteistyö tarvitsee pohjoismaista toimittajakoulutusta ja -

apurahajärjestelmää varmistamaan, että journalismissa kiinnitetään huo-

miota asukkaisiin, tapahtumiin, hyvinvointiin ja yhteiskuntaan Pohjois-

maissa. Samalla on varottava, ettei toimittajien riippumattomuutta ja 

koskemattomuutta rajoiteta siten, että heidän olisi kirjoitettava vain siitä, 

mitä pohjoismaalaiset poliitikot haluavat kuulla. Vapaan ja valistuneen 

lehdistön tukemisen tulee olla vastaisuudessa pohjoismaisen yhteistyön 

tärkeänä tehtävänä. Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, 

 

 että Pohjoismaisen lehtimieskeskuksen (Nordisk Journalistcenter, NJC) 

toimintaa jatketaan ilman leikkauksia ja että mieluummin priorisoidaan, 

vahvistetaan ja tarvittaessa uudelleenmuotoillaan NJC:n hankkeita. 

 

että järjestetään konferenssi Pohjoismaiden vapaan lehdistön tilasta yh-

teistyössä Tanskassa sijaitsevan NJC:n kanssa. 
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että konferenssin jälkeen ryhdytään toimenpiteisiin Pohjoismaiden vapaan 

lehdistön vahvistamiseksi erityisesti painottaen niitä alueita, joilla yleisöä 

palvelevan median ongelmat ovat olleet suurimpia. 

 

että kannustetaan ja tuetaan NJC:tä järjestämään suuri toimittajakurssi 

vapaan lehdistön tulevaisuudennäkymistä Pohjoismaissa ja siitä, millä ta-

voin voidaan turvata vapaa lehdistö ja tiedonvälitys Pohjoismaissa. 

 

että myönnetään varoja tavoitteena perustaa uusi yhteispohjoismainen 

uutissivusto, jossa työskentelisi vähintään kaksi toimittajaa kustakin Poh-

joismaasta, myös itsehallintoalueilta, ja joka laatisi jatkuvasti uutisia Poh-

joismaiden yhteiskunnasta ja kulttuurista. 

 

 

Reykjavikissa 10. lokakuuta 2014 

Bjørt Samuelsen (T) 

Finn Sørensen (EL) 

 

Høgni Hoydal (T) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

 

 

 

 


