Uttalelse til Mediemangfoldsutvalget

Etter Ruijan Kaikus treff med Mediemangfoldsutvalget i Tromsø i februar, ønsker vi å uttale
oss om følgende problemstilling: Ut fra et minoritetsperspektiv: Hva er de største
truslene mot mediemangfoldet i årene fremover? Og hvordan kan en sikre hele
befolkningens (inkludert etniske, kulturelle og språklige minoriteter) tilgang på
nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?
Det er få steder i dag hvor nasjonale minoriteter får lese eller høre nyheter på sitt eget språk.
For den kvenske/norskfinske befolkningens del, består medietilbudet av avisa Ruijan Kaiku
som utgis 10 ganger i året, samt NRKs Finsksending på 12 minutter i uka. Kvenske
organisasjoner og kvenforkjempere opplever stadig at de sliter med å få innpass i andre
medier, og de føler seg usynliggjort i storsamfunnet.
For å sikre mediemangfoldet er det derfor viktig å bygge opp om, samt legge til rette for at
medietilbud tilknytta etniske-/kulturelle-/språklige minoriteter har et levelig og stabilt
ressursgrunnlag. En bør også sørge for at disse får mulighet til å utvikle seg videre.
På grunn av dagens tilskuddsmodell der Ruijan Kaiku får driftsmidler gjennom en pott
beregna på språk- og kultur på lik linje med andre kvenske språkprosjekter, oppleves Ruijan
Kaiku av andre kvenske aktører som en konkurrent til disse midlene. I tillegg gir dette en stor
usikkerhet på grunn av uforutsigbarheten. Tilskuddsordningen for medier tilknytta nasjonale
minoriteter er i dag uforutsigbar og potten er liten.
Et skritt på veien for å forbedre mediemangfoldet for de nasjonale minoriteter er også at
myndighetene oppfylle de lovnader og vedtak som allerede er gjort, for eksempel den delen
av Stortingsmelding 35 Mål og mening som sier at en skal legge til rette for at Ruijan Kaiku
skal bli ukeavis.
En annen trussel mot mediemangfoldet er at politikere ikke kjenner til (eller «glemmer») den
europeiske rammekonvensjon for nasjonale minoriteter, som sier at staten Norge har spesielle
forpliktelser ovenfor nasjonale minoriteter, fremfor for eksempel andre kulturelle, etniske og
språklige minoriteter(innvandrere) i Norge.
Europarådets ekspertkomité har i forhold til minoritetsspråkpakten og rammekonvensjonen
for nasjonale minoriteter påpekt at Norge må ta bedre grep i forhold til de nasjonale
minoriteters mediesituasjon. I artikkel 9 i sin rapport uttaler Europarådets ekspertkomité blant
annet følgende:
105. The Advisory Committee encourages the authorities to consider the needs of national
minorities in terms of access to the electronic and print media and step up public support to
them for this purpose.
106. While respecting the editorial independence of the media, the authorities should strongly
encourage the media to give more coverage to the problems of national minorities and, in
general, take greater care to reflect the diversity of Norwegian society.

Vedlagt ligger forøvrig Ruijan Kaikus strategiplan.
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