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NRK-plakaten - Høring 

Viser til oversendelse  datert 6. juni i år. 

 

Mange samer og personer fra de nasjonale minoritetene opplever å bli utsatt for hets og 

diskriminerende uttalelser. Kunnskap om samer og de nasjonale minoritetene er avgjørende 

for å motvirke stereotype forestillinger og negative holdninger. En viktig del av NRKs 

samfunnsoppdrag er å bidra til kunnskap. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber på 

denne bakgrunn om at man ved en eventuell revidering av NRK-plakaten vurderer å stille 

krav om at NRK skal bidra til kunnskap om samisk og nasjonale minoriteters språk, kultur og 

samfunnsforhold. 

 

I høringsnotatet om NRK-plakaten uttrykker Kulturdepartementet at de vil legge frem en 

stortingsmelding om NRK. Vi regner med at NRKs rolle som formidler av de samiske 

språkene og samisk kultur og samfunnsliv vil bli drøftet i meldingen. Vi legger også til grunn 

at det er ønskelig med en omtale i meldingen av NRKs rolle som formidler av kunnskap om 

de nasjonale minoritetene. 

 

NRK Sápmi spiller en viktig rolle for formidling og utvikling av samisk språk og samisk 

kultur. NRK Sápmis samiskspråklige sendinger retter seg i overveiende grad mot nordsamiske 

språkbrukere. En sterkere satsing på NRK Sápmis tilbud på lulesamisk og sørsamisk vil 

kunne være et viktig bidrag til å styrke og utvikle også disse språkene. Vi foreslår at dersom 

NRK-plakaten skal revideres, bør Kulturdepartementet vurdere å stille krav om at NRK skal 

bidra til å styrke ”de samiske språkene”. 
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Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anny Skarstein 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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