Sakspapirer Journalister

Aviser,
internett
og
tv
er
viktige
informasjonskanaler og kunnskapsformidlere i
et samfunn. Hvilke saker som blir presentert i
media og hvordan sakene blir belyst vil forme
lesernes oppfatning av virkeligheten.
Som lesere har vi alle et ansvar for å vurdere
troverdigheten i det som blir formidlet. Likevel
har journalister et spesielt stort ansvar for å
presentere nyhetssaker på en nyansert og
objektiv måte. Dette krever at journalistene
skaffer seg overblikk over de viktigste sidene av
en bestemt sak, eller ulike argumenter i en
debatt.

Pressekorpset sin rolle under klimatoppmøtet
Pressekorpset har ikke stemmerett på klimatoppmøtet, men skal holde offentligheten
oppdatert om hva som skjer underveis i forhandlingene. Pressekorpset er i prinsippet en
nøytral part og det er viktig at forskjellige synspunkter og argumenter om
forhandlingsspørsmålene blir formidlet i media. Som journalist er det avgjørende å snakke
med personer fra ulike parter for å skaffe seg overblikk.

Verdt å få med seg om Pressekorpset




Pressekorpset består av journalister fra de fleste land rundt om i verden.
Journalistene deltar på klimatoppmøtene for å rapportere hjem om hva som skjer
under forhandlingene.
For at enkeltpersoner skal kunne danne seg en mening i klimadebatten er det viktig
at
pressekorpset formidler bred kunnskap fra eksperter og forskere ut til publikum.
Det er ingen som er helt sikre på konsekvensene av klimaendringer. Det er derfor
viktig at ulike synspunkter får plass i den offentlige debatten. Selv om journalister har
et ansvar for å fremme flere sider av en nyhetssak, betyr ikke dette at alle meninger
trenger å få like stor plass i en artikkel. Det er viktig å vurdere kildenes troverdighet
før en videreformidler et budskap.

Tips
For å skape interesse for klimaforhandlingene er det viktig at nyhetssakene klarer å fange
publikums oppmerksomhet. Det kan være lurt å lære seg noen triks for hvordan å skrive en
god nyhetssak. Gå inn på nettsiden til Miljøjournalistene. (Se www.miljojournalistene.no >
Journalistverktøy > Hvordan jobbe som miljøjournalist).
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Forslag til saker




Hva
mener
de
forskjellige
landene
om
forhandlingsspørsmålene? På hvilke områder er det
størst uenigheter?
Hva er egentlig Kyoto-avtalen?
Hvilke konsekvenser vil det ha dersom vi ikke når togradersmålet? Du kan for
eksempel
intervjue noen fra ZERO.
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