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Jäsenehdotus
Pohjoismaiden neuvoston apurahajärjestelmän perustamisesta tutkivalle journalismille
Pohjoismainen yhteistyö tarvitsee tukea enemmän kuin koskaan, ja tukea
tarvitaan erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön riippumattomien mediaja tutkimuskeskusten välillä, joissa käsitellään tutkivan journalismin keinoin valtioiden, sijoittajien ja yritysten sosiaalista vastuusta ja yhteiskuntavastuuta suhteessa kehitysmaihin ja kasvaviin talouksiin.
Pohjoismaiden neuvoston ehdotetaan suosittavan Pohjoismaiden hallituksille, että Pohjoismaiden hallitukset perustavat tähän tarkoitukseen 50
miljoonan Tanskan kruunun suuruisen erän.
Kyseisestä summasta voi hakea korkeintaan 10 miljoonan suuruista tukea
hanketta kohti.
Hankkeiden tulee antaa tietoa Pohjoismaiden kansalaisille, yrityksille ja
koululaisille, ja niiden tulee mahdollisuuksien mukaan tukea kansalaisjärjestöjen ja toimittajien toimintaa Afrikassa, Etelä-Amerikassa tai muilla
kehitysalueilla. Hankkeiden keskiössä tulee olla ihmisoikeudet, ympäristö,
konfliktit tai korruptio globaalista näkökulmasta. Hankkeiden avulla tulee
tämän myötä huolehtia siitä, että kyseisiä aiheita priorisoidaan jatkuvasti
yhteispohjoismaisessa – ja kansainvälisessä – mediakuvassa. Hankkeiden
tulee tutkia ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia loukkauksia.
Apurahaa voivat hakea riippumattomat pohjoismaiset media- ja tutkimuskeskukset, organisaatiot ja kansalaisjärjestöt. Hankkeet tulee toteuttaa
yhteistyössä vähintään kahden Pohjoismaan toimijan välillä. Toiminta
käynnistetään vuonna 2016 ja yksittäisten hankkeiden projektikausi on
korkeintaan kolme vuotta.
Hankkeet tulee toteuttaa kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen mukaisesti:

YK:n Global Compact

YK:n ihmisoikeuksia ja liike-elämää koskevat ohjaavat periaatteet
(UN guiding principles)
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OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
YK:n ihmisoikeuksien julistus
ILO:n työntekijöiden oikeudet

sekä hyvän lehtimiestavan ja etiikan periaatteet, mukaan lukien pohjoismaiset median vastuuta säätelevät lait ja International Federation of Journalists’ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (kansainvälinen).
Edellä esitetyn perusteella Pohjoismaiden neuvoston vasemmistososialistisen vihreän ryhmän jäsen Christian Juhl ehdottaa,
että Pohjoismaiden hallitukset perustavat Pohjoismaiden neuvoston hallinnoiman 50 miljoonan Tanskan kruunun erän hankkeisiin,
joissa tutkivan journalismin keinoin käsitellään valtioiden, sijoittajien ja yritysten sosiaalista vastuuta ja yhteiskuntavastuuta suhteessa kehitysmaihin ja kasvaviin talouksiin.
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