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Medlemsförslag om Nordiska rådets TV-pris

Nordiska TV-program är ambassadörer för nordisk kultur.
I de nordiska länderna kan allmänheten se och följa nordiska TVproduktioner som distribueras inom Norden. Nordborna ser nordisk TV i
form av enskilda program som dokumentärfilm eller faktaprogram,
livsstils- eller underhållningsprogram, eller följer TV-serier som bygger på
drama, humor eller uppklarandet av brott.
Nordiska deckare, såkallade Nordic Noir, och andra nordiska TV-serier
säljs i många länder runt om i världen och vinner priser vid stora internationala TV-festivaler, som den internationella Emmy-prisen.
Intresset for nordiska TV-serier er stort och under den stora internationella TV-mässan MIPTV i Cannes i 2015 stod nordisk TV för första gången i
centrum genom satsningen Focus on the Nordics.
Nordisk TV uppmärksammar nordisk kultur och nordiska språk. I utlandet
visas nordiska TV-serier med orginalspråk och undertexter men det finns
även engelskspråkiga versioner av nordiska TV-program.
Nordiska TV-bolag samarbetar om nordiska TV-serier, som i sin tur ökar
spridningen av nordisk TV inom Norden och bidrar till att profilera Norden
i världen.
Därför anser förslagsställaren att Nordiska rådet bör förstärka den nordiska kulturen och Nordens anseende utåt genom att årligen uppmärksamma en TV-produktion med en nordisk utmärkelse genom ett pris från
Nordiska rådet.
Ett sådant pris skulle även kunna öka de nordiska TV-bolagens intresse för
att direktsända från Nordiska rådets prisceremoni, vilket skulle gynna
nordisk kultur och profileringen av det nordiska samarbetet.
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