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Jäsenehdotus 
arktisten alkuperäiskansojen yhteisestä elokuvarahastosta 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se tukee arktisten alkuperäiskansojen yhteisen elokuvarahaston (Arctic 

Indigenous Film Fund) perustamista vuosittaisella tuella. 

Taustaa 

Kansainvälinen saamelainen elokuvainstituutti perustaa vuonna 2017 yhdessä grön-

lantilaisten ja kanadalaisten kumppaneiden kanssa Arctic Indigenous Film Fund  

-elokuvarahaston (AIFF).  

 

Uusi elokuvarahasto tukee arktisten alueiden alkuperäiskansojen omaa elokuvatuo-

tantoa ja yhteistuotantoa sekä arktisen alueen kansoja käsittelevää tuotantoa. 

AIFF:n tavoitteena on edistää arktisten alkuperäiskansojen kieleen ja kulttuuriin sekä 

ilmastoon, ympäristöön, alkuperäiskansojen oikeuksiin ja osaamiseen keskittyvää 

korkealaatuista elokuvatuotantoa ja yhteistuotantoa.  

 

Rahaston perustajia ovat Nunavut Film, Film Grønland sekä Kansainvälinen saame-

lainen elokuvainstituutti. Hanketta tukevat myös Kanadan viranomaiset sekä Canada 

Council of Arts. Rahasto perustetaan yksityisen ja julkisen rahoituksen turvin, ja sen 

tuotot investoidaan elokuvahankkeisiin. 

Rahastoa hallinnoi Kansainvälinen saamelainen elokuvainstituutti. 

 

Arctic Indigenous Film Fundin perustaminen on tärkeää, koska Arktis on maailmanta-

louden kehityksen painopisteessä. Ilmastonmuutoksen myötä kiinnostus sirkumpo-

laarisen Arktiksen yritysten kehittämistä ja teollistamista kohtaan on lisääntynyt, mi-

kä edellyttää Arktiksen alkuperäiskansojen voimakasta ääntä.  

Alkuperäiskansojen elokuvat edustavat sananvapautta ja ovat arktisella alueella asu-

vien alkuperäiskansojen oikeuksien ja tulevaisuuden turvaamisen edellytys.  

 

Elokuvatuotanto on kasvava elinkeino arktisilla alueilla, ja yhteisen elokuvarahaston 

perustaminen vahvistaa alaa edistäen useampien yhteistuotantojen toteuttamista 

sekä luo kestäviä elokuva-alan työpaikkoja alkuperäiskansoille ja muille. Yhteistuo-
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tantojen kautta tapahtuva osaamisen vaihto vahvistaa alaa omalta osaltaan. 
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