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DAG 1:
Petter Drefvelin, ekspedisjonssjef i Same- og minoritetspolitisk avdeling, Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet, ønsket velkommen og hilser fra statssekretær
Raimo Valle som ikke kan delta pga sykdom. Dette er et område han er engasjert i, og
han har bedt om at det skrives referat fra forumet. Det er lenge siden siste
kontaktforum, departementet har likevel arbeidet med saker som angår nasjonale
minoriteter og har hatt bilaterale møter med organisasjonene om økonomi, prosjekter,
tilskudd og rapportering. Det har også vært møter i forbindelse med rapportering på
rammekonvensjonen og Europarådets møter i Norge.
Kontaktforum skal tilpasses ulike interesser og det er vanskelig å enes om tema som er
viktige og aktuelle for alle de ulike minoritetene. Vi trenger å snakke mer om hvordan
vi kan gjøre Kontaktforum bedre og få til en samarbeidsform med organisasjonene som
gjør dette til en konstruktiv og interessant samling som tar opp generelle og prinsipielle
spørsmål. Vi har prøvd å komme tidligere ønsker i møte, som å ha en lengre samling,
sette av tid til at organisasjonene kan diskutere saker av felles interesser, og vi har fått
Kulturdepartementet med. Vi har med noen orienteringer om forskning, det har også
vært etterspurt mer faktagrunnlag om nasjonale minoriteter – dette er et
forskningsetisk følsomt og vanskelig område. Det er også sterke og ulike meninger i
gruppene om dette. Vi har satt av tid til diskusjon om hvordan Kontaktforum fungerer.
Regjeringens politikk når det gjelder nasjonale minoriteter er å bevare og utvikle språk
og kultur, utvikle demokratiske og synlige organisasjoner og motvirke rasisme og
diskriminering. Dialogen med organisasjonene er viktig for strategien framover.
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Europarådet:
Michele Ákip – leder ved sekretariatet for Rammekonvensjonen om beskyttelse av
nasjonale minoriteter i Europarådet ga generell informasjon om Europarådets arbeid.
(Presentasjonen er vedlagt).
Aleksandra Boadzieva - medlem i Europarådets rådgivende komité – presenterte
Ekspertkomitéens rapport om Norges oppfølging av Europarådets rammekonvensjon
om beskyttelse av nasjonale minoriteter. (Presentasjonen er vedlagt).

Spørsmål og kommentarer til Europarådet:
•

•

•

•

•

Kvenlandsforbundet: Når kontantstøtten for 2-åringer fjernes gir det konsekvenser
for foreldres mulighet til å oppdra barna på sitt eget språk. Det er også krevd rett til
grunnskole på eget språk, er dette er omfattet av menneskerettighetene?
Egendefinisjon er viktig. Språk handler også om kulturkunnskap og ferdigheter.
Kulturen vil forsvinne med språket og det er viktig at det ikke blir en ”kultur på
norsk”. Kvenlandsforbundet støtter ikke et etnisk register men støtter et frivillig
språkregister. Spørsmålet om kvensk skole er ikke utredet etter 30 år, tiltak
kommer for sent og de antar at antall språkbrukere er redusert med 80 % på disse
årene.
Taternes landsforening: Ønsker materiale på norsk og kurs i hvordan man kan
klage – hvordan man får meldt seg på kurs om klaging. (Ekspertkomiteens rapport
er oversatt til norsk og ble delt ut på dag 2).
Norsk-finsk forbund: Kravet til/behovet for folkeregistrering knyttet til nasjonale
minoriteter – hvor sterkt står kravet i kommisjonens arbeid? Dette er ikke ønsket av
mange av organisasjonene.
Romanifolkets riksorganisasjon: Fem grupper er definert som nasjonale minoriteter,
men kanskje burde det være seks. Mange blant romanifolket opplever det
nedverdigende å bli omtalt som tatere, de som ikke ønsker det bør få slippe og
møtes med respekt for at de er romanifolk. Gjelder tilbudet til rom i regi av Oslo
kommune også romanifolket?
Norske kveners forbund: Budskap om kulturell identitet bør også spres til ungdom
som er aktuelle språkbrukere. Det burde også være flere unge på Kontaktforum.

Svar fra Europarådet:
•

•

Noterer seg behov for kurs, vil gi info om når det arrangeres og hvordan man søker.
Europarådet har noe kursing i menneskerettigheter men ikke spesielt på
minoritetsrettigheter. Noen NGOer organiserer slike kurs. Oslo-prosjektet gjelder
bare norske rom.
Selvidentifisering er et komplisert og sensitivt tema, det er ikke definert i
rammekonvensjonen. Ikke alle termer er akseptert av gruppene, det noen ønsker å
bli omtalt som opplever andre som nedverdigende. § 3 sier at gruppene kan
identifisere seg som de vil og myndighetene har plikt til å legge til rette for det.
Dette bør løses i dialog med myndighetene.
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•

•

Europarådet roser Norge for at det har skjedd mye positivt når det gjelder kvensk
språk, både når det gjelder standardisering, radiosendinger på kvensk og kvensk på
universitetsnivå. De oppfordrer likevel myndighetene til å gjøre mer, for eksempel
når det gjelder utdanning, barnehage og muligheten for å bruke språket i dialogen
med myndighetene. Å bevare språket er imidlertid også et ansvar for
språkbrukerne, for eksempel ved å promotere språket til de unge.
Mer ungdomsrepresentasjon i Kontaktforum: Interessen til alle bør høres, og
Kontaktforum bør være en kanal for både unge, kvinner, funksjonshemmede, ulike
språkbrukere. Det bør lages modeller/mekanismer for å høre alle disse.

Forskningsrådet:
Steinar Kristiansen informerte om nyere forskning om taterne/romanifolket og videre
planer, og om forskning om nasjonale minoriteter generelt.
• Forskningsrådet har gitt årlig støtte til Universitetet i Tromsøs forskning på
kvensk språk og kultur.
• På 1990-tallet startet forskningen på romanifolkets sosiale historie:
omstreiferspørsmålet, barn plassert i fosterhjem og barnehjem, sterilisering og
tvangssterilisering. Denne forskningen var grunnlaget for omtalen i St. meld. 15.
• 2002: minoritetsspråk og kultur, romanifolkets eldre historie og kultur
• Prosjekt om romanispråk vil forhåpentligvis starte opp neste år, det er blant
annet for første gang utlyst et doktorgradsstipendiat.
• De siste to år er det levert tre masteroppgaver ved universitetene i Oslo og
Bergen om framstilingen av romani i Norge etter 1975 og minoriteter på
utstilling – framstilling av samer og romani.
• Forskningsrådet har fått i oppdrag fra departementet å lage plan for forskning på
alle minoriteter, forskning på kvenene står først. Myndighetene ønsker ny
kunnskap for å lage politikk for minoritetene.
Dr. philos Anne Minken presenterte sin avhandling ”Tatere i Norden før 1850” som
hun tok doktorgraden på i mai 2011.
Forsker Gjermund Kolltveit informerte om taternes musikk og kultur og spilte av
musikkeksempler.

Spørsmål og kommentarer til Forskningsrådet:
•

•
•

Kvenlandsforbundet: Å bygge opp kompetanse blant minoritetene selv er viktigere
for gruppene enn å skaffe fram ny kunnskap. Forskning er primært for det norske
samfunnet.
Norske kveners forbund: Kommer ikke innsamling av folkemusikk og
romanifolkets særpreg ordentlig fram i musikkfaget på skolen?
Romanifolkets riksforbund: Har ordet ”tater” vært brukt som et fellesbegrep på flere
sosiale grupper, ikke bare romanifolk i arkiver, rettspapirer og kilder? Ville man
brukt ett annet ord på det i dag? Er det funnet dokumentasjon på uttrykket
”taterspråket”?
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•

Norske kveners forbund: Det var en konferanse i Tromsø for to år siden om nytt
forskningsprogram for kvensk forskning eller et felles forskningsprogram for
nasjonale minoriteter. Har ikke hørt mer om dette.

Svar fra Forskningsrådet:
•

•

Minken: Det stemmer ikke med kildene det er sett på at ordet tater er brukt om
flere sosiale grupper. ”Taterspråk” er funnet i kildene, det er uklart hvilket språk det
er snakk om.
Kristiansen: Når det gjelder forskning på kvener/nasjonale minoriteter er det korte
svaret økonomi. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse. Det er en tydelig interesse
for kvensk forskning og man håper at forskningen kan omfatte alle minoritetene i
løpet av en femårsperiode. Departementet legger til at det har vært flere møter om
dette og forslaget ses på i forbindelse med statsbudsjettet 2013. Det er satt av 1 mill.
kroner til forskning på nasjonale minoriteter i 2011.

Dag 1 ble avsluttet med møte mellom organisasjonene – myndighetene deltok ikke.
DAG 2:
Lubna Jaffery – statssekretær i Kulturdepartementet (KUD)
• Ansvarsfordelingen mellom departementene: FAD har et koordineringsansvar,
Kunnskapsdepartementet har ansvar for språkopplæring mens KUD har det
overordnede koordineringsansvar på språk- og kulturfeltet.
• I St. meld. Mål og meining er nasjonale minoriteter omtalt på disse feltene:
o Kvensk institutt har fått en økning på 3,5 mill. kroner siden 2005
o Kvensk språkkonferanse i Skibotn om revitalisering
o KUD har budsjettansvar for Ruijan Kaiku
o 2007 og 2009 har Taternes landsforening mottatt støtte til språkprosjekter
o Det er gjort en del på mediafeltet
• Flere av nasjonale minoriteters museer har fått økt støtte.
• Minoriteter i offentlige arkiver.
• Det meste av KUDs budsjett går til faste institusjoner, som Kulturrådet
• Unesco-konvensjonens vern av immateriell kulturarv.
• Under Europarådets besøk i Norge ifb rapportering på rammekonvensjonen
uttrykte de seg stort sett positivt til Norges arbeid.
• Framover er det et mål at flere stemmer skal høres i kulturlivet.

Spørsmål og kommentarer:
•

•

Taternes landsforening: Det er problemer med samarbeidet med Glomdalsmuseet,
organisasjonene er satt på sidelinja og har liten oversikt over hvilken påvirkning de
skal ha. Det sies de har lite driftsmidler, får de ekstra driftsmidler fordi de jobber
med romani?
Norske kveners forbund: Kunst- og kulturutøvere innenfor nasjonale minoriteter når
ikke opp i ordinære støtteordninger, de blir avvist pga kvalitetskrav. Kulturrådet sier
de ikke har spesielt ansvar for minoritetskultur. Det er behov for et lavterskeltilbud
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•

•

•

•

•

for minoritetsutøvere, dette er viktig for synliggjøring av nasjonale minoriteters
kultur.
Man lærer lite om nasjonale minoriteter på skolen, kunne et ”veiviserprosjekt” være
aktuelt også for nasjonale minoriteter?
Det stemmer ikke at Kvensk institutt har hatt en økning på 3,5 mill. kroner. De
startet opp med 3,5 mill. kroner og mottar i dag 4,8 mill. kroner.
Hvorfor ikke en handlingsplan for å løfte minoritetsspråk?
Europarådet: Standardiseringen av kvensk språk har vært en lang og vanskelig
prosess. Er det noen plan for raskere framdrift, og plan for bruk av kvensk i
skole/utdanning? Hva skjer videre, for eksempel når det gjelder arenaer for å
snakke kvensk?
Når det gjelder støtte til minoritetskultur ser det ut til at det er større ønske om
fokus på dokumentasjon av historie enn på dagens politikk. Eks nomadeliv, som er
et sterkt kulturelement.
Norsk-finsk forbund: Det er satt fram krav om at finsk blir anerkjent som
minoritetsspråk, hvordan står saken?
Når det gjelder norskfinsk er det vurdert at språket ikke er truet, det er bruken som
er truet.
Glad for at regjeringen i budsjettet for 2012 har fått inn betegnelsen norskfinner, det
er en viktig markering av status. Ber om at KUD også tar betegnelsen i bruk.
Kvenlandsforbundet: Er fornøyd med målsettingen om at minoritetene skal få
utvikle sin kultur, usikker på om tiltak er til støtte for språkbrukerne. Er det noen
strategi for å få målgruppa – språkbrukerne – i fokus?
Det kommer for lite litteratur ut på minoritetsspråk, dette blir stoppet av
kvalitetskrav som få minoritetsutøvere når. Muligheten for å finansiere utgivelser
med salg er minimal. Det bør legges mindre vekt på kvalitetskrav for finsk og
kvensk.
Skogfinske interesser: 70 museer står på statsbudsjettet, to museer er etablert av
nasjonale minoriteter selv, de står ikke på posten museumsnettverk men på ”ymse
tiltak”. Er dette en midlertidig ordning, i så fall hvor langsiktig? Venter fortsatt på
møte ifb byggeprosjekt.
Romanifolkets riksorganisasjon: Det bør lempes på kravene for å få
undervisningsmateriale på minoritetsspråk. For eksempel er det få romfolk som har
kompetanse. I Sverige er det foreslått å gi stipend på høgskolenivå til minoriteter
som vil utvikle språket.

Svar fra Kulturdepartementet:
•

•

•

Glomdalsmuseet: Hedmark fylkeskommune får midlene og fordeler disse på
museene. Tar med spørsmålet tilbake og sjekker med museet. Generelt er det viktig
med dialog i respekt og forståelse.
Kulturrådets kvalitetskrav: Vanskelig å si at man skal lempe på kravene, alle møtes
med samme krav. Det må eventuelt vurderes egne virkemidler, tar imot signalet om
at dette ikke fungerer.
Standardisering av kvensk språk: Språkrådet skal i større grad ta seg av dette, de er
utviklet til en større faginstitusjon.
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•
•
•
•

Kunnskap om nasjonale minoriteter: Er enig i at dette må inn i skolen. Dette er
Kunnskapsdepartementets område. Ansvaret for veiviserprosjektet ligger hos FAD.
Økning til Kvensk institutt: Dette er regnet fra Kventunet ble opprettet, statusen ble
endret i 2005.
Språkutvikling: Språkopplæring er viktig for utvikling av språket.
Museer: Det er etablert et nasjonale minoriteters nettverk med konsoliderte museer
hvor flere små museer er gått sammen til ett. Jødisk, skogfinsk og kvenske museer
får støtte over posten Ymse tiltak. Når det gjelder nybygg er det gitt tilbakemelding
på hva KUD trenger for å vurdere søknaden ifb 2013-budsjettet.

Når det gjelder nasjonale minoriteter i skolen informerte Kunnskapsdepartementet
(KD) om at Utdanningsdirektoratet har under arbeid et informasjonsmateriell som
beskriver de ulike nasjonale minoritetene til lærere og undervisningsinstitusjoner.
• Skogfinske interesser påpekte at det er behov for kunnskap også hos politikerne
i kommunen. Håper ellers at det stilles strenge kvalitetskrav og at kunnskapen
som formidles er nasjonale minoriteter verdig. Kvenlandsforbundet har tidligere
gitt innspill på at det er mye feil i det som er laget. Det bør bygges opp
kompetanse hos minoritetene.
• Norske kveners forbund applauderer KD for at de anerkjenner
problemstillingen. Det bør økes en felles bevissthet, dette er også kommunenes
ansvar. Veiviserprosjektet har ellers vært en suksess for samene, det bør
utvikles også for nasjonale minoriteter.
KD tar med seg innspillene.
Pia Lane – Forskernettverk for nasjonale minoriteter
Presentasjonen er vedlagt.

Spørsmål og kommentarer:
•

•

•

•

•

Romanifolkets riksforbund: Hvorfor knytter ikke forskere til seg
kompetansepersoner innenfor minoritetene? Er ikke det å kaste bort ressurser?
Oppfordrer til å ta kontakt med alle minoritetene og spørre om det finnes folk med
kompetanse på språk og kultur.
Norsk-finsk forbund: Nettverket burde knytte til seg Oulo universitet. Når det
gjelder bokomtalen av Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge: denne er et
makkverk og understreker behovet for nærkontakt med gruppene.
Taternes landsforening: Hva er kriteriet for å kalle seg forsker? Tar man nasjonale
minoriteter med i forskernettverket? Får vi innflytelse? Det er vi som sitter på
kompetansen, uten oss blir det bare gammelt oppgulp.
Kvenlandsforbundet: Forskning er ingen garanti for å få fram nye opplysninger. Det
er to ulike behov: det norske samfunnets behov for å skaffe kunnskap og
minoritetenes behov for å skaffe seg kompetanse. Det er ikke et minoritetspolitisk
tiltak når myndighetene skaffer seg informasjon. En minstemengde kvensk bør inn i
utdanningen, som når det gjelder samisk.
Det Mosaiske Trossamfund: Hvordan har man blitt møtt når man har hatt kontakt
med HL-senteret? Er det kontaktet andre jødiske institusjoner?
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•

Skogfinske interesser: Når det gjelder teoretisk/teknisk forskning på
byggeteknikker så har minoritetene noe å fare med. Forskerne har ikke lært om
nasjonale minoriteter i skolegangen, kompetansen må man tilegne seg av egen
interesse. Skogfinnene etablerte ett nettverk i 1992. I 2008-2009 ble det etablert et
eget forskningsnettverk.

Svar fra P ia Lane:
•

•
•

Skjønner spørsmålet om større tydelighet i forskningen. Dette er ingen ny
forskning, det er en oppsummering av det som er gjort. Dersom det blir et nytt
forskingsprogram trengs det sterkere kontakt med gruppene, det blir de ulike
forskeres utfordring å hente inn kunnskap for ikke å vektlegge de gale tingene.
For å få være med i dagens nettverk må deltakerne ha doktorgrad eller hovedfag.
Det planlegges en nettside med informasjon om nettverket. Gi gjerne innspill når
nettsiden er oppe på om noe mangler – og send gjerne e-post med spørsmål.

Informasjon fra FAD:
Det er under utarbeidelse et e-læringsprosjekt om samer og nasjonale minoriteter for
nyansatte i staten og andre som skal jobbe med området. Dette vil ligge på Direktoratet
for forvaltning og IKTs sider, www.difi.no, og vil være tilgjengelig også for andre.
Tilskuddsordningen:
• Søknadsfristen er i år flyttet til 15. november, årsaken er å få til en raskere
saksbehandling. Det er viktig at fristen holdes! Bevilgningen i år er på 6,222 mill.
kroner, 200 000 kr av økningen er støtte til den kvenske avisen Ruijan Kaiku som er
overført til denne posten.
• Vi bruker mye tid på purringer på rapport for tilskudd, fristen er 31. mars og den må
holdes! 31. mars er en alminnelig regnskapsfrist.
• I vedleggsbrevet til årets rundskriv er det opplyst om at departementet vil vurdere
om kriteriene for grunnstøtten fungerer etter hensikten. Eventuelle endringer vil bli
tatt i dialog med organisasjonene. Det er ellers ryddet litt i rundskrivet.
Kontaktforum – form og innhold
Departementet ønsker å finne en form for kontaktforum som ikke er ”oss og dere”. Vi
trenger en programkomité med medlemmer både fra departementet og minoritetene til
planlegging. Vi har notert oss at temaet utdanning er aktuelt til neste gang, men er
interessert i andre innspill også. Innholdet i dette kontaktforum er laget ut fra innspill
fra siste kontaktforum. Vi må også vurdere hyppigheten av Kontaktforum, sett i forhold
til at vi møtes i ulike fora ellers.

Tilbakemeldinger og kommentarer:
•
•

Skogfinske interesser: Ønsker liste over kontaktpersoner i de ulike departementene
– disse bør delta i Kontaktforum.
Norske Kveners Forbund: Rammen har fungert bra, og opplegget og den politiske
debatten. Vil gi tilbakemelding på to ting: Det er for liten tid til dialog, det går for
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•

•

•

•

mye tid til presentasjon av prosjekter. Når det gjelder presentasjonen til KUD var
det gitt mulighet til replikk, de burde ikke få velge hva de vil svare på.
Kvenlandsforbundet: Ønsker at det brukes mindre tid på forskning på neste
Kontaktforum og mer tid på kontakten med myndighetene. Positiv til
programkomité. Ønsker mer informasjon om hvordan man spiller inn tiltak til
statsbudsjettet.
Norsk-finsk forbund: Tilfreds med tre forhold: Middagen betyr mye for å bli bedre
kjent. Drefvelin understreket myndighetenes ansvar for å bistå nasjonale
minoriteter, og være fleksibel på ikke å skape skiller på hvem som er minoriteter.
Også tilfreds for å ha fått gjennomslag for betegnelsen kvener/norskfinner. Det skal
ikke skusles bort at det er departementet som har informasjonsansvaret til
kommuner/fylkeskommuner og statlige institusjoner.
Det Mosaiske Trossamfund: Forumet har vært lærerikt og interessant, og viser
hvilke tema som skiller og hvilke som forener minoritetene. FAD har en oppgave
med å gjøre en jobb mot storsamfunnet, bl.a. kartlegge i norsk skole hva man vet
om nasjonale minoriteter. For jødenes del er omskjæringsdebatten spesielt viktig og
et eksistensielt spørsmål for jøder. Regjeringen har ute en høring på en
lovregulering av omskjæring hvor Barneombudet har svart at de er opptatt av
nasjonale minoriteter, men de mangler koblingen nasjonale minoriteter og
omskjæring. Mange som kommer med innspill ønsker forbud, det er ikke tenkt på
at jødenes status som nasjonal minoritet er tosidig – Norge har forpliktelser overfor
jøder, men jøder er også en verdi for Norge.
Norske Kveners Forbund: For ungdomsrepresentantene var dette lærerikt og ga
nye perspektiver. Det som kunne forbedres er å gjøre det til en lengre samling, for
eksempel en helg for å få mer kontinuitet.

Svar fra FAD:
•
•

•
•

Vi merker oss ønsket om mer dialog.
Kontaktpersoner i andre departementer: aktuelle departementer er UD, KD, HOD,
MD, KUD og BLD. Det finnes nettverk, men hvilke personer som deltar endres
stadig. Dersom dere ønsker kontakt med aktuell person i ett departement så
kontakt FAD!
Departementet ønsker 2-3 personer til programkomiteen til planlegging av neste
Kontaktforum. Ta gjerne kontakt i etterkant!
Arbeidet med statsbudsjettet: Statsbudsjettet legges fram i oktober hvert år, men
jobben starter året før. Departementenes frist for å sende inn satsingsforslag for
2013 til Finansdepartementet er 31. januar. Det betyr at dersom organisasjonene har
forslag til satsinger for 2013, så bør disse sendes departementet i desember eller
tidlig i januar 2012. Regjeringen behandler forslagene i den første
budsjettkonferansen i mars 2012. Den endelige budsjettkonferansen holdes i
august.

Avslutning av Petter Drefvelin
Dette har vært et hyggelig og nyttig forum. Det ser ut til at vi har funnet de rette tema,
selv om temperaturen ikke har vært så høy som vi har vært vant til. Det ser også ut til å
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være en positiv stemning for lengre samvær. Det er nyttig at det er rom for å komme
med synspunkter, og spesielt hyggelig med unge stemmer. Det vil vi gjerne ha mer av.
Vi må ha tema som engasjerer de unge. Departementet er åpne for direkte kontakt med
organisasjonene, nasjonale minoriteter har mer direkte kontakt inn til departementene
enn noen andre grupper.
Takk for bidrag og vel hjem!
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Marty Bashevkin
Bjørnar Seppola
Terje Seppola
Audhild Hjalmarsen
Holger Gustavsen
Karl Johansen
Ruth Nikolaisen
Natasja Bielenberg
Raya Bielenberg
Michael Fagerland
Arne Asbjørnsen
Ms. Michele Akip
Ms. Aleksandra Bojadzieva
Line Aaker
Marianne Moltke-Hansen
Kristin Gjellestad
Anne Brit Udahl
Lubna Jaffery
Elisabeth Stavem
Petter Drefvelin
Bjørn Olav Megard
Kristin Ryan
Nancy Vibeke Olsen
Kristina Strædet Gitmark
Hans Erik Børresen
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Organisasjon
Norske Kveners forbund
Norske Kveners forbund
Norske Kveners forbund
Norske Kveners forbund
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsorganisasjonen for romanifolket
Norsk-finsk forbund
Skogfinske interesser i Norge
Skogfinske interesser i Norge
Skogfinske interesser i Norge
Skogfinske interesser i Norge
Romanifolkets riksforbund
Romanifolkets riksforbund
Romanifolkets riksforbund
Romanifolkets riksforbund
Det Mosaiske Trossamfund
Det Mosaiske Trossamfund
Kvenlandsforbundet
Kvenlandsforbundet
Kvenlandsforbundet
Taternes landsforening
Taternes landsforening
Taternes landsforening
International Romani Union
International Romani Union
Romanifolkets kystkultur
Romanifolkets kystkultur
Europarådet
Europarådet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Miljøverndepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
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Cecilie Haare
Hanne Lauveng
Anneline Ulfrstad
Åslaug Krokann Berg
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