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Høring - Allmennkringkastingsplakat for NRK

Vi viser til brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 18. mai 2007.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener at allmennkringkastingsplakaten bør reflektere
Norges internasjonale forpliktelser i forhold til urfolk og nasjonale minoriteter. De mest
konkrete forpliktelser i forhold samer, nasjonale minoriteter og kringkasting er å finne i:

• Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter
• Europarådets charter om regional- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten)
• FNs barnekonvensjon

I tillegg kan følgende konvensjoner, resolusjoner og lover være relevante:
• ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater
• Europarådets ministerråds rekommendasjon Rec(2007)2 On media pluralism and

diversity of media content
• Europarådets ministerråds rekommendasjon(2007)3 On the remit of public service

media in the information society.
• Sameloven
• Grunnloven § 100, 6. ledd og Grunnloven § 110a
• UNESCO-konvensjonen om kulturelt mangfold

Vi foreslår derfor at plakaten, for eksempel i en innledning, slår fast at
allmennkringkastingsplakaten skal tolkes i lys av ovennevnte konvensjoner,
rekommandasjoner og annet nasjonalt lovverk.

Videre foreslår vi følgende endring i første overskrift:
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"NRK skal understøtte og styrke menneskeretti hetene o demokratiet"

Det er ønskelig at det i plakaten tas inn en klargjøring av forholdet mellom NRKs
redaksjonelle frihet og myndighetenes mulighet til å stille krav angående programtilbud. Vi
foreslår derfor følgende endring under første overskrift, fjerde kulepunkt:

"• NRK skal være redaksjonelt uavhengig, innen or rammene av sitt
allmennkrin kastin ransvar. [...]"

Vi viser til overskriften og avsnittet "NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur ". KKD
har her på en god måte integrert hensynet til samisk språk og kultur. Vi foreslår at det også tas
inn en referanse til nasjonale minoriteter. Vi ber videre om at bruken av begrepet "norsk" i
dette avsnittet vurderes og foreslår følgende endringer:

"NRK skal styrke nor-s k språk,  identitet og kultur
• NRK skal reflektere det geografiske mangfold i Norge og ha et godt lokalt tilbud og lokal

tilstedeværelse.
• NRK skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, identitet og kultur. En stor andel av

tilbudet skal ha norsk forankring og speile norske virkeligheter. NRK skal ha et
ro ramtilbud or nasonale minoriteter.

• NRK skal synliggjøre mangfoldet og reflektere Norge som et ferk samfunn med
kulturelt mangfold

• NRK skal fremme økt forståelse og dialog mellom ulike grupper i samfunnet.
• NRKs tilbud skal i hovedsak bestå av norskspråklig innhold. Begge de offisielle

målformene skal benyttes. Minst 25 pst. av innholdet skal være på nynorsk.
• NRK plikter å sende innhold som enten er produsert i, eller som tar det innholdmessige

utgangspunkt i, distriktene.
• NRK skal bidra til å stimulere til kunstnerisk kreativitet ved å formidle en bred variasjon

av norske kunstuttrykk.
• NRK skal formidle nerk kulturarven i Nore.  NRKs arkiver er en del av norsk denne

kulturarven, og selskapet skal arbeide for å digitalisere og tilgjengeliggjøre disse arkivene
for allmennheten. Arkivtilbudet skal i hovedsak gjøres gratis tilgjengelig."
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