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Høring - Evalueringen av Den kulturelle skolesekken - Behandlingen av st.
melding nr 38 (2002 - 2003)

Vi viser til brev fra Kultur - og kirkedepartementet datert 9. november 2006.

Arbeids - og inkluderingsdepartementet viser til at det  i Den  kulturelle skolesekken
suksessmål (kap 1.1.2), bl.a. heter at tilbudet skal omfatte kunst- og kulturuttrykk med
røtter i et mangfold av kulturer fra ulike tidsperioder.

Dette er i tråd med den nye læreplanen for grunnskolen, hvor det forutsettes at
skolebarn skal få kunnskap om samisk kultur og nasjonale minoriteters (jøder, kvener,
rom (sigøynere), romanifolket/tatere og skogfinner) historie og levekår.

I dialog med ABM-U har det kommet fram at slik  Den kulturelle skolesekken  er definert
nå, faller ren formidling av urfolks- og minoritetskultur utenfor ordningen. Det ble også
hevdet at det har vært en utfordring å inkludere formidlere og utøvere fra disse
gruppene.

I den grad tiltaket skal videreføres, ber vi derfor om en dialog mellom sentrale aktører
(KKD, KD, Norsk kulturråd, ABM-utvikling, Sametinget, nasjonale minoriteters
organisasjoner) om hvordan hensynet til gruppene best kan ivaretas gjennom  Den
kulturelle skolesekken.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet får med jevne mellomrom henvendelser med
ønske om støtte til formidling av nasjonale minoriteters kultur i skoleverket:
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Taternes Landsforening har ved flere anledninger søkt om støtte for å reise
rundt og informere om romanifolket/taterne til lærere og elever.
Norske Kveners Forbund har stor pågang fra skoler som ønsker
informasjon om kvener og kvensk kultur.
Det Mosaiske Trossamfundet har stor pågang fra skoleklasser som ønsker
omvisning i synagogen.

Vi anser samtidig at skoleverket selv har et ansvar for å oppfylle egne læreplaner, og at
det ikke kan forutsettes at minoritetene står for en slik formidling på frivillig basis.

Når det gjelder formidling av samisk kultur, har vi erfaringer fra prosjektet med
"Samiske veivisere",  hvor samisk ungdom reiser rundt på skoler og formidler. Tiltaket
blir organisert av Såmi allaskuvla (Samisk høgskole) og finansiert over Arbeids- og
inkluderingsdepartementets budsjett.
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