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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om oprettelse af legater fra Nordisk Råd til under-
søgende journalistik 

Mere end nogensinde er der behov for at støtte det nordiske samarbejde 

og især støtte det nordiske samarbejde mellem uafhængige medie- og re-

search centre, som udfører undersøgende journalistik om staters, investo-

rers og virksomheders sociale ansvar og samfundsansvar i relation til ud-

viklingslande og vækstøkonomier. 

 

Til dette formål foreslås det at Nordisk Råd anbefaler de nordiske landes 

regeringer at de nordiske landes regeringer opretter en pulje på 50 millio-

ner danske kroner.  

 

Af dette beløb kan der søges støtte op til 10 millioner pr. projekt.  

 

Projekterne skal oplyse nordiske borgere, virksomheder og skoleelever og 

skal så vidt muligt kapacitets-opbygge ngo’er og journalister i Afrika, Syd-

amerika eller andre udviklingsområder. Projekterne skal have fokus pa ̊ 

menneskerettigheder, miljø, konflikt eller korruption i globalt perspektiv 

og derved sørge for, at disse emner sikres en vedvarende prioritering i det 

samlede nordiske – og internationale – mediebillede. Projekterne skal un-

dersøge krænkelser af miljø og mennesker. 

 

Legaterne kan søges af uafhængige nordiske medie- og research centre, 

organisationer og NGOer. Hvert projekt skal gennemføres i fællesskab 

med aktører fra mindst 2 nordiske lande. Aktiviteterne igangsættes i 2016 

og projektperioden er op til 3 år for de enkelte projekter.   

 

Projekternes skal foregå under nationale og internationale regler: 

 FN’s Global Compact 

 FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN 

guidning principles)  

 OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder 

 FN’s Menneskerettighedserklæring  

 ILO’s arbejdstagerrettigheder 
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samt principper for god presseskik- og etik, herunder Medieansvarsloven i 

de nordiske lande og International Federation of Journalists’ Declaration of 

Principles on the Conduct of Journalists (Internationalt). 

 

På baggrund af ovenstående foreslår Christian Juhl, medlem av Den Ven-

stresocialistiske Grønne Gruppe i Nordisk Råd, at:  

 

at de nordiske landes regeringer opretter en pulje som administre-

res af Nordisk Råd på 50 millioner danske kroner til projekter som 

udfører undersøgende journalistik om staters, investorers og virk-

somheders sociale ansvar og samfundsansvar i relation til udvik-

lingslande og vækstøkonomier 

 

 

København d. 4. september 2015 

 

 

 

 

Christian Juhl (EL) 

 


