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Høring NRK - Plakaten

Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto står ikke på listen over
høringsinstanser, noe vi beklager sterkt. Det betyr at vi ikke kan sende
høringssvaret gjennom den opprettede høringskanalen. Vi har imidlertid laget
et høringsinnspill som vi håper dere tar med i det videre arbeidet.
Vårt høringsinnspill ligger under.

Høring om NRK-plakaten
Vi viser til høring om NRK-plakaten.
NRK har et omfattende språkpolitiske oppdrag som allmennkringkaster. Kvensks språk har
lenge vært et flittig brukt språk i nordområdene, og til tross for en aktiv fornorskningspolitikk
er det ennå språkbrukere igjen, og nye generasjoner ønsker i dag å ta språket
tilbake. Kvensk kultur, språk og historie har satt dype spor i nord, og dette bør NRK være
med på å synliggjøre og utvikle videre.
Høringsinnspillet vårt omfatter §§ 16, 19, 22 og 35 i NRK-plakaten.

Merknader til de enkelte paragrafene
§ 16
«En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile det kulturelle mangfoldet i folket.
NRK skal ha daglige sendinger for den samiske befolkningen. NRK skal ha programmer for
nasjonale og språklige minoriteter.»
Dette er en positiv paragraf, men den bør tydeliggjøres i forhold til kvener og nasjonale
minoriteter. Forslag til ny siste setning;
NRK skal styrke kvensk, romani og romanes språk, og ha program som synliggjøre
alle nasjonale minoriteters språk, kultur og historie.

NRK var en viktig brikke i fornorskningspolitikken, ved å styrke satsningen på de nasjonale
minoriteter kan man nå være med på å snu den negative utviklingen som kvenene har lidd
under .

§ 16; «NRK skal formidle innhold fra Norden og bidra til kunnskap om nordiske
samfunnsforhold, kultur og språk.»
Dette er svært viktig for kvenene. Vi er et grensefolk med sterke bånd til nabolandene
Finland og Sverige, med søsterfolk i begge land. Dette kan og bør NRK vise i større
grad. Det må nevnes at SVT har mange sendinger på meänkieli (søsterspråk til kvensk) på
radio, og også utvikler tv-programmer. Dette er noe NRK bør følge opp, både gjennom
utvikling av egne program og innkjøp av program fra nabolandene.

§ 22
NRK skal ha norskspråklige programmer for barn under 12 år, jevnlige norskspråklige
programmer for unge, og jevnlige programmer for barn og unge på de samiske språkene.
Her bør også kvensk komme med. Den nye generasjonen kvenske barn må ha en mulighet
til å høre sitt språk for å kunne se at det verdsettes i samfunnet.
Forslag til endring i setning
NRK skal ha daglige norskspråklige programmer for barn under 12 år for ungdom, og
jevnlige programmer for barn og unge på de samiske språkene, samt på norsk tegnspråk,
kvensk, romani og romanes.

§ 35
«NRK skal bidra til å fremme nye talenter og lokale artister. Minst 40 pst. av musikken som
spilles på NRK P1, P2 og P3 skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller
norskkomponert musikk. NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra
underholdningsmusikk til symfonisk musikk.»
Endringsforslag. Følgende setning tilføyes:
NRK skal fremme musikk på nasjonale minoritetsspråk og musikk komponert av
nasjonale minoriteter.
Nkf-Rk støtter rådet fra Medietilsynets rapport NRKs bidrag til mediemangfoldet om at det
bør tas inn i vedtektene at NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter. Kvensk musikk er
under utvikling, og for at den skal kunne utvikles videre er det viktig at den også når ut
igjennom NRK sine kanaler.
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