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NJC-studietur til København og Oslo, 25.-28. september 2017
Nordisk Journalistcenter inviterer nordiske journalister med interesse for energiområdet til at mødes, netværke og blive
up-to-date på Norden i den grønne omstilling
På denne NJC-studietur kommer vi helt tæt på den nyeste viden og teknologi i den grønne omstilling i Norden. Vi besøger projekter
og snakker med eksperter i København og Oslo. Kurset henvender sig til nordiske journalister, der bl.a. skriver om energi og
samfundsforhold.
Deltagelse er gratis og omfatter også overnatning i København og Oslo den 25.-28. september. Din egen transport til København
ved kursusstart og din egen hjemtransport, når kurset slutter i Oslo, er for egen regning.
Se mere: Kursusbeskrivelse og ansøg om optagelse - NJC studietur Oslo og København
Mere information: Gratis studietur om energiområdet for journalister i Norden

Frygt fører til selvcensur og dårlig journalistik
Ingen griber bolden på redaktionen – selvom der er en klar journalistisk historie. Sådan er det også at være journalist på
et færøsk medie. Samtale med Liljan Weihe, nyhedschef Kringvarp Føroya om selvcensur
Der er helt klart sager, der ikke er blevet dækket, fordi vi manglede modet til at gå efter historien. Det siger Liljan Weihe, der er
nyhedschef på den færøske public service station Kringvarp Føroya. Hun er blevet udsat for sagsanlæg, trusler om vold og det, der
er værre – selvom historierne overholdt alle normer for god journalistik. Det sidste har hun endda Landsrettens ord for.
“Det er et problem, for det betyder, at folket ikke bliver oplyst, som de burde og mister demokratisk sikkerhed,” siger Liljan Weihe.
Læs hele artiklen: Frygt fører til selvcensur og dårlig journalistik

NJC Tema: Den svære ytringsfrihed:
Hvordan lukker man munden på en journalist?
Journalister, redaktører og andre, der har dilemmaer omkring ytringsfrihed med som blind passager, har bidraget til bogen “Den
svære ytringsfrihed”. Bogen blev præsenteret ved en debat om ytringsfrihed og hadsk tale i Nordens telt på Folkemødet Bornholm.
To skribenter, en politikere, en generalsekretær og Nordisk Journalistcenter deltog i Nordens telt, hvor Nordisk Ministerråd var vært
og journalist Lene Johansen moderator.

Læs hele artiklen: Hvordan lukker man munden på en journalist?
Se også artiklen: Den svære ytringsfrihed får en nordisk stemme
Se alle 14 skribenters fortællinger: NJC Tema: Den svære ytringsfrihed

Nyhedsbrev:
Du kan afmelde og tilmelde dig nyhedsbrev fra Nordisk Journalistcenter her: njcsubscribe@list.dmjx.dk
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