
 
 

Kveenimaayhistus - Kvenlandsforbundet v/Bjørnar Seppola, 9143 Skibotn. Tel 95181732 
e-mail: bjseppola@hotmail.no, bankkonto 4740 12 90083, Org.nr 991 939 180 
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartementet, 

Same- og minoritetspolitisk avdeling, 

Postboks 8004 Dep, 

0030 Oslo 

 

 

Forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale 

minoriteter  

Høringsinnspill fra Kvenlandsforbundet 

Kvenlandsforbundet er overrasket over at departementet vil revidere forskriftene på ny, kun to år 

etter at vi hadde en revisjon i 2015. 

 

Vi har lest forslaget til nye forskrifter og mener at dette er et nytt steg i retning av mer byråkrati og 

mer detaljstyring av hva minoriteters organisasjoner skal drive med og hva ikke. Vi vil minne om at jo 

mer departementet detaljstyrer, jo større ansvar påtar departementet seg for utviklingen i 

minoritetsmiljøene, - også når det gjelder utviklingen innenfor språk og kultur. 

 

Siden det er en sammenheng mellom hvordan departementet prioriterer midlene Stortinget bevilger 

og den retning utviklinga i minoritetsmiljøene tar, er det all grunn til å analysere og drøfte seg 

grundig gjennom før man tar endelig avgjørelse om hvordan forskriftene skal formes. Vi savner en 

analyse av hva departementet vil oppnå med de forskjellige endringene som foreslås. Vi ber om at 

konsekvensene for minoritetskulturene av de ulike punktene i forskriftene blir utredet. Vi forslår at 

departementet utsetter endringene av forskriftene denne gang og fortar en slik utredning i 

samarbeid med representanter for minoritetene før man endrer forskriftene. 

 

Utviklingen i kvensk miljø er alt annet en god. Antallet norskfødte språkbrukere raser nedover. 

Departementet, sammen med minister Jan Tore Sanner og statssekretær Anne Karin Olli, må være 

forberedte på å ta sin del av kritikken for det. Dersom for eksempel disse forskriftene dere nå 

foreslår virker til å forsterker den negative utviklingen, vil kritikken mot politikerne som i dag leder 

departementet bli tilsvarende større. Vi har en klar oppfatning av at dette forslaget vil forsterke den 

negative utviklingen.  
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Vi pekte ved forrige revidering at flere av punktene i forskriftene dere allerede ha bidrar til 

fornorskning av kvenene. Vi fikk rett. Pressen og allmennheten har ennå ikke grepet fatt i denne 

siden av de tiltak departementet driver, men det er vel bare et tidsspørsmål før det skjer. 

 

Når departementet ikke begrunner sine forslag fører det lett til at motivene blir gjenstand for 

spekulasjoner. Dette forslaget inneholder flere gavepakke for de som måtte ønske å føre bevis for 

den norske staten driver fornorskningspolitikk.  

 

Dere ønsker f.eks å begrense vår deltakelse i møter utenfor Norden. For vårt vedkommende har vi 

møter og samarbeid med Karelere ved Kvitsjøen, Ingermannlendinger rundt St Petersburg og Setu-

folket i Estland. Alle samtalene med dem foregår på kvensk/finsk. Møtespråket er vårt eget språk. 

Man kan forestille seg at mange vil hevde at dette er grunnen til at det er lite ønskelig fra 

departementets side at vi har kontakt med dem. De vil kunne si at departementet ønsker at kvenene 

skal snakke kun norsk og engelsk. 

Samme tanker kan man lett gjøre seg når departementet ikke ønsker at vi skal ha utenlandske 

medlemmer. For vårt vedkommende er det snakk om Tornedalinger og finner. Med dem snakker vi 

vårt eget språk,- og da blir det lett til at man plasserer årsakene til at vi ikke får snakket kvensk/finsk 

på møtene på departementet siden de av våre venner som snakker finsk ønskes utestengt fra 

foreningene. 

 

Forslaget om at vi ikke skal treffe minoriteter utenfor Europa kan lett oppfattes som en kontroll av 

meninger. Kanskje også et forsøk på sensur.  

 

Vi har i mange år etterlyst en evaluering av departementets arbeid med minoritetsspørsmål. Antallet 

norskfødte språkbrukere er redusert med 75 % på de rundt 25 år departementet, etter egen 

vurdering, aktivt har "satset" på oppbygging av kvensk/norskfinsk miljø. Er det ikke nå på tide at også 

andre får delta i vurderingen departementets resultatoppnåelse eller mangel på sådan. Resultatet 

kan umulig være i samsvar med Formålet omtalt i § 1 i forskriftene  ".. å styrke nasjonale minoriteters 

kultur, språk......», siden resultatet er at antallet talere av minoritetsspråket raser nedover. 

  

Vi foreslår at revideringen av forskriftene utsettes for denne gang og at man heller går inn på en 

konsekvensanalyse hvor man vurderer forskriftene for tilskudd i forhold til hvordan disse slår ut på 

organisasjonenes virksomhet med hensyn til revitalisering av språk og kultur. 

 

 

                                                                                                    

 
Med vennlig hilsen 
 
For Kvenlandsforbundet 
 
Bjørnar Seppola                              
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