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Fra INLO        Langesund, 28.11.13 

Motzfeldtsgate 1 

Oslo 0187 

 

Til: 

Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. 

 

Svar på høring om omlegging av dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting og innføring 

av en ny tilskuddsordning for minoritetsmedier 

 

Innvandrernes landsorganisasjon, INLO, i Norge er en sammenslutning av frivillige 

innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling mellom innvandrere og 

nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell 

legning eller politisk overbevisning. 

 INLO takker for tilsendt høringen om så viktig tema og viser til høringsbrev av 10.10.2013 

Vi takker for at dere bruker INLO som høringsinstans da vi er en nasjonal organisasjon av og 

for innvandrere i Norge, med godt fotfeste flere steder i Norge og mangfold i våre rekker. 

 

I en globalisert verden er minoritetsmedier en viktig kanal for kulturbevaring og 

kulturutvikling i Norge. De viser mangfoldet i vårt land, samtidig som disse medier gir 

adekvat informasjon til en befolkningsmasse som er i stadig forandringer. Jobben desse 

medier gjør forsterker deltakelse og bidrar til demokratiutvikling. Å ha tilgang til informasjon 

om Norge og andre deler av verden hvor innvandrere kommer fra, på sitt morsmål, er av en 

uvurderlig verdi. 

 

INLO vil bl.a. nevne: 

 Helseinformasjon og informasjon om helsetjenester i det norske samfunnet, på 

aktuelle minoritetsspråk. Vi og myndighetene vet at om denne informasjon ikke når 

minoriteter, kan målet om likeverdige tjenester ikke nås. 

 

 INLO har brukt minoritetsradioer/publikasjoner for å spre budskapet fra prosjektet 

Outreach, som gir troverdig informasjon om returprogrammer UDI har og henviser 

ulovlig immigranter til IOM som hjelper dem videre. 

 

 

 INLO bruker nettverkene som disse minoritetsmedier har til å kalle inn til viktige 

møter, kampanjer, o.l. Sist var vi aktive i Valgmotivasjonprosjektet, støttet av KRD, 

og oppfordringer om deltakelsen i valget ble spredd på mange språk. 

 

INLO stiller seg i all hovedsak positiv til forslaget, men er kritisk til følgende:  

 

 Til punkt 2. Forholdet til statsstøtteregelverket 

INLO mener at minoritetsmedier er kulturbærende elementer i Norge og at disse 

umulig kan komme under denne regelen: «EØS-avtalens artikkel 61 forbyr som 

utgangspunkt offentlig støtte til næringslivet» 
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 Om 4.2.2 Målgruppe 

a) INLO er helt uenig i begrunnelsen for «innstramminger»: «Minoritetsspråklige medier 

er spesielt viktig den første tiden etter innvandring til Norge (0-5 år), dvs. før de 

aktuelle gruppene har mulighet for å tilegne seg norskspråklige nyhetsmedier.» INLO 

og våre medlemsorganisasjoner består både av minoriteter som er helt nye i landet og 

de som kom på 60-70 tallet til Norge. Begge befolkningsgrupper bruker 

minoritetsspråklige medier like mye! Selv om innvandrere/flyktninger tilegner seg det 

norske språket, har vi sett behovet for og den kulturelle betydning av at innvandrere 

kan ha nytte av medier på eget morsmål. De norske myndighetene kan også spre sitt 

budskap på mange språk til innvandrere/flyktninger her i landet. 

b) INLO er helt uenig i Departementet forslag om at støtteordningen til 

minoritetsspråklige medier rettes mot grupper hvor det pågår eller nylig har pågått 

betydelig innvandring til Norge. INLO er uenig i at tilskudd kan gis til medier som er 

rettet mot grupper hvor innvandringen til Norge har vært minst 1000 personer i 

gjennomsnitt de siste fem år, alternativt 1000 personer det siste året. Dette forslag 

preges at uvitenhet om bruk av minoritetsspråklige medier som vi påpekte i punkt a). 

Å ha sendinger, aviser, publikasjoner m. m på flere språk med støtte fra myndighetene, 

uansett størrelse eller tilstrømminger av innvandrere, vil vise storhet og seriøsitet i vårt 

land Norge, et land som skryter av like muligheter for alle, toleranse og demokrati. 

c) INLO er helt enig med Departementet i: «Slike medier kan også være til hjelp og 

supplement i norskopplæringen. Departementet legger derfor til grunn at det bør åpnes 

for tilskudd til minoritetsspråklige medier som benytter inntil 50 prosent norsk.» 

Denne støtten må etter INLOs syn komme i tillegg til dagens ordning og ikke 

istedenfor. 

 

 4.2.3 Prioritering 

Under dette punktet er feil datagrunnlag. Etter SSB er ikke lenge «De fleste 

innvandrere til Norge er ikke-vestlige» 

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvutv/aar/2013-05-02?fane=tabell#content 

 

 4.2.4 Kvalifikasjonskriterier 
Det er slik at flere medier får støtte fra andre offentlige instanser for konkrete 

prosjekter, i spesielle år/situasjoner, stortings/kommunevalg, Grunnlovsjubileum, 

helseutfordringer f.eks. epidemier.  Derfor INLO er ikke enig i at:» Det bør også være 

et vilkår at tilskudd kun kan gis til foretak som ikke mottar andre offentlige tilskudd i 

det aktuelle tilskuddsåret.» Dette kan begrense andre offentlig instansers frihet/behov. 

Om punktet innføres må tilskuddet økes i spesielle år/situasjoner som nevnt ovenfor.  

 

 4.2.6 Støtteutvalg 
INLO vil påpeke viktigheten å utnevne personer med innvandrerbakgrunn som tilhører 

frivillige organisasjoner, og ikke bare de etablerte offentlige kommunale/statlige råd, 

dette for å unngå fenomenet med Tordenskjolds soldater. En slik ny utnevningspraksis 

kan virke til at flere har påvirkningsmulighet.  

 

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvutv/aar/2013-05-02?fane=tabell#content
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Mvh: 
Ana López Taylor /s/ 

INLO leder 

 


