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TILMELDING SENEST 5. JUNI HER

Dette får du ud af at søge ”Aarhus 2017: pres på Norden” – tre intensive uger i Aarhus, Helsingfors og
Bruxelles sammen med journalister fra de nordiske lande.
En uge i Helsingfors:
Den finske hverdag har altid været præget af naboskabet med Rusland.
·

I år er det 100året for den finske selvstændighed fra Rusland. Årets nordiske journalistkursus ser i Helsingfors

bl.a. på, hvordan naboskabet påvirker finsk politik, erhvervsliv og identitet.

·

Vi møder den finske præsidentkandidat Pekka Haavisto (fra partiet De Gröna). Haavisto fungerer også som den

finske udenrigsministers særlige udsending i Afrika og vil fortælle om sikkerhedssituationen i verden set fra Finland
og Norden.
·

http://www.pekkahaavisto.fi/pasvenska/

·

Det svære grænseland mellem ytringsfrihed og ’fake news’ sættes til debat af bl.a. Ruslandskenderen Malcolm

Dixelius. https://sv.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Dixelius

·

Samme tema er på dagsordenen på Nordisk Råds session i Helsingfors, hvor du får adgang til de nordiske stats

og udenrigsministre og en række parlamentarikere fra de nordiske lande.
http://www.norden.org/da/nordiskraad/sessionerogmoeder/moeder/allemoederinordiskraadoprettesidenne
mappe/nordiskraads69.session2017

Det er ikke finsk alt sammen:
·

Første uge i den rejsende workshop foregår i Aarhus, som i 2017 har titel af Europæisk Kulturhovedstad. Her tager

vi afsæt til at arbejde med kultur og medier i et bredere nordisk/europæisk perspektiv.
·

Kursets øvrige fokus rettes på brugen af sociale medier som journalistisk værktøj.

Den sidste uge af kurset i Bruxelles:
·

I den europæiske politiske hovedstad, Bruxelles møder vi lobbyister og journalister, EUkommissærer og –

parlamentarikere.
·

Vi får adgang til nordiske diplomater og embedsmænd på landenes EUrepræsentationer.

·

Via kurset får du et enestående kig ind i EUs politiske og administrative maskinrum.

Læs mere og tilmeld:
·
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