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Uttalelse om NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 
 
 

Å ha kjennskap til sin egen kultur, og å ha muligheter til å bruke og videreutvikle den, er 
et grunnleggende behov for mennesket. Det handler om å være trygg på sin egen 
identitet. 
Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) er glad for at kvenene som en 
nasjonal minoritet er omtalt i utredningen  både i del I, Historisk bakgrunn og i del II, 
Kulturpolitikkens berettigelse. Fornorskingspolitikken overfor kvenene som er omtalt i 
kap. 3.11 virket både i forhold til språk, stedsnavn, kirke og kultur. I tillegg til den 
lestadianske bevegelsen ble den folkelige kulturen en viktig arena for motstand mot 
fornorskingen. Kvensk sang og musikk  klarte f eks å leve videre ute blant folk til tross 
for den strenge fornorskingen.   
Den hardhendte kulturelle assimilering, jfr kap. 4.18, medførte at også kvenene ble 
utestengt fra demokratiseringsprosessen som er omtalt i kapittelet. NKF/RK  er glad for 
at man i utredningen presiserer at et kulturelt mangfold ikke er et ”nytt” trekk  ved det 
norske samfunnet, jfr. kap. 8.5, og at dette gjelder særlig den nordligste landsdelen. Vi 
kan være enig i at kvenene som en nasjonal minoritet har oppnådd en noe større grad 
av anerkjennelse fra norske myndigheter i de siste årene, men dette er en anerkjennelse 
som i hovedsak har vært verbal, og lite i form av ressurser. 
Å styrke og videreutvikle den kvenske kulturen, må være et nasjonalt ansvar. Det kan 
ikke overlates til den enkelte kommune og fylkeskommune.  
Vi ønsker derfor at man i den videre behandling av NOU  2013:4 får fram følgende mål: 

 Den kvenske kulturen skal synliggjøres sterkere som en del av den norske 

kulturarven 



 Skape en større bevisstgjøring om den kvenske kulturen 

 
Viktige tiltak i en slik sammenheng vil være: 

 Oppretting av et kvensk kulturfond som kan sikre kvenske levedyktige kvenske 

festivaler og øvrige kulturarrangementer og å gi støtte til kvenske kulturarbeidere 

 Styrke Kvensk Institutt, det nasjonale senteret for kvensk språk og kultur. 

 Etablere kvenske kultursentra 

 Å gjøre det mulig for Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum å ivareta sitt ansvar 

som et nasjonalt museum 
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