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Forslag til NJs tiltaksplan, punktet Arbeidet i mediebransjen 

Forslag til vedtak: 

• NJ skal fortelle samfunnet om hvilke tilstander vi risikerer når den frie og uavhengige 

pressen knekker ryggen og virkeligheten kan kjøpes og kamufleres. 

• NJ skal kjempe for at det opprettes mange flere journaliststillinger 

• NJ skal kjøre holdningskampanjer og etablere debattarenaer som viser samfunnet 

vårt hvor vi havner når den uavhengige journalistikken knekker ryggraden. 

Bakgrunn 

Under "Arbeidet i mediebransjen" bør det legges stor tyngde i å gjøre politikere og samfunnet 

ellers oppmerksom på at Norge har mistet mange frie og uavhengige journalister de siste 

årene.  

Denne utviklingen må snus, og NJ må fortelle samfunnet om hvilke tilstander vi risikerer når 

den frie og uavhengige pressen knekker ryggen og virkeligheten kan kjøpes og kamufleres. 

Kommersielle og politiske maktstrukturer må avsløres, og journalistens oppgave som 

forsvarer og garantist for demokratiet må løftes fram. F.eks. via annonsekampanjer eller 

spissede paneldebatter. 

Dere må kjempe for at det opprettes mange flere journaliststillinger så de arbeidsledige kan 

komme i jobb igjen, og de mange journalistene som har kapitulert og solgt seg til 

informasjonsbransjen, kommer tilbake til faget sitt. 

Slik jeg ser det, er det ikke nok å arbeide for å utvide støtteordninger o.l.  

Det må kjøres holdningskampanjer og etableres debattarenaer som viser samfunnet vårt 

hvor vi havner når den uavhengige journalistikken knekker ryggraden. 

Innstilling frå arbeidsutvalet: 

• landsstyret avslår forslag til tre nye punkt i tiltaksplanen frå medlem Heidi Eikremsvik. 

Intensjonen i forslaga er rekna som allereie innarbeidd i NJ sin tiltaksplan 2019-2021, 

mellom anna i desse punkta: «NJ skal ha en offensiv rolle i å utforme mediepolitikken 

i Norge, herunder jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser 

for journalistikk og jobbe for mediemangfold» og «NJ skal synliggjøre vårt arbeid og 

våre medlemsfordeler». 


