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Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter —
Norges tredje rapportering — høring av rapportutkast.

Vi er klar over at høringsfristen for rapportutkastet gikk ut 28.april, men vil likevel be om at en liten,
men for oss viktig tilføyelse blir tatt inn.

Skogfinnene er sannsynligvis den minoriteten som har flest kulturminner i form av både hus,
gjenstander og andre samlinger å forvalte. Problemet er at en i dag mangler både magasiner for å
oppbevare alt materialet og en formidlingsarena for å kunne vise fram for allmenheten hva vi har og
kunne utøve formidling på en profesjonell måte. Et nytt museumsanlegg med ett nytt formidlingsbygg
er en forutsetning for dette, og det bør være kjent at vi har arbeidet med dette i godt over to år. Dette
er uten tvil den høyest prioriterte saken for Norsk Skogfinsk Museum. Staten har nå gitt tilskudd til
nybygg og ombygging vedrørende tilsvarende bygg for alle de øvrige minoritetene vi kan
sammenligne oss med i denne sammenheng, og vi mener staten har en forpliktelse overfor
skogfinnene i så måte.

Vi forslår et tillegg til  Artikkel  5, del om GJENNOMFØRING, avsnitt om  Norsk Skogfinsk Museum;
tilføyelse til slutt:" Norsk Skogfinsk Museum startet i 2007 planlegging av et nytt museumsanlegg
med blant annet publikumsbygg for oppbevaring, tigjengeliggjøring og formidling av museets store
samlinger knyttet til skogfinsk historie. Det forventes at staten tar sitt ansvar her som for de andre
nasj onale minoritetene. Grue kommune som vertskommune har tatt sin del av ansvaret og gitt tomt til
anlegget eller areal til makeskifte for tomt. Søknad om tilskudd til museumsanlegget vil bli sendt i
2011. Skogfinnene har reist få andre krav, og er lite omhandlet i rapporten for øvrig, men til gjengjeld
er dette et svært viktig tiltak."

Liten administrasjon i forhold til saksmengde og henvendelser har gjort at vi måtte prioritere pålagte
frister i forhold til det offentlige, og er lei for at vi ikke kunne overholde fristen, men ber altså om at
dette kan flettes inn før rapporten skal avgis innen 1.juli i år.


