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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om en sterk og fri presse i Norden  

 

Pressen i de nordiske land er blitt kraftig svekket de siste år.  Medier sliter 

med hurtig teknisk utvikling, samt tung økonomi. Flere steder er medie-

bildet uklart på grunn av tåkebelagt eierforhold. I utkantstrøk i Norden er 

journalistikken særlig hårdt rammet av nedskjæringer og konkurser. Is-

land, Grønland og Færøyene er eksempler på dette. Et klart tegn på jour-

nalistikk i uholdbar situasjon er medier som drives med underskudd og 

blir brukt av eiere som har har större interesse av å styre mediadekningen 

til egen fordel en å stötte fri presse. 

 

Nordisk videreutdanning for journalister er viktig slik at journalister skal 

kunne styrke fagets selvstendighet, formidle kunnskap og samle erfaring 

over nordiske landegrenser. Den er også viktig for at journalister kan 

knytte kontakter og bidra til mediedekning om Norden i Norden. 

 

Nordisk samarbeid trenger nordisk journalistutdanning og -stipend for å 

sikre at fokuset i journalistikken rettes mot nordiske borgere, nordiske 

begivenheter, nordisk velferd og nordisk samfunn. Samtidig må man pas-

se på at journalistenes suverenitet og integritet ikke blir overkjørt med at 

de settes på oppdrag for å skrive det de nordiske politikere vil høre. Det 

nordiske samarbeid som støtter opp om fri og opplyst presse bør priorite-

res høyt i tiden framover. Det foreslås derfor: 

 

 at man opprettholder Nordisk Journalistsenter (NJC) uten nedskjæringer 

og at man heller tenker opprioritering, styrking og eventuelt omlegging av 

prosjekter som NJC driver med 

 

at der holdes en konferanse om situasjonen for fri presse i Norden i sam-

arbeid med NJC i Danmark 

 

at man i forlengelse av konferansen iverksetter tiltak for å styrke fri pres-

se i Norden, med særlig vekt på de områder hvor problemene med å hol-

de ute medier for allmennheten har vært størst 
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at man oppfordrer og støtter NJC til å holde et stort journalistkurs om 

framtidsutsiktene for fri presse i Norden, hva skal til og i hvilken form man 

kan ta vare på fri presse og opplysning i Norden    

 

at bevilger midler til NJC for å undersöke om det bör startes opp en felles 

nordisk nyhetsweb som ansetter journalister fra hvert nordisk land, også 

de selvstyrte områder og skriver løpende nyheter om nordisk samfunn og 

kultur 

 

 

Reykjavik den 10. oktober 2014 

Bjørt Samuelsen (T) 

Finn Sørensen (EL) 

Høgni Hoydal (T) 

 

Katrín Jakobsdóttir (VG) 

Steen Gade (SF) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

 

 

 

 


