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Angående referat fra Kontaktforum
Våre ungdommer har etter de har sett forbundets protokolltilførsel kommet med konkret og viktig
tillegg til protokoll fra kontaktforum 2021. Disse skal også med, slik disse er skrevet av ungdommen
(Kvensk Finsk Riksforbund / Kvensk Finsk Studentnettverk).

Vi fører opp følgende protokolltilførsel nr. 2:
Det er forståelig at referent ikke får med alt, men mange sentrale poenger er utelukket i
departementets opprinnelige referat, deriblant poengene om kvensk og finsk språk. Møtet
og utkast på protokollen framsto pro‐forma fra departementets side.
En ting vi merket oss, både på møtet og i referatet, er setningen (kommentar fra statsråden)
"Minoritetene må stå sammen, det blir ingen framskritt dersom minoritetene står mot
hverandre». Setningen i referatet er tatt ut av kontekst.
Det som var bakgrunnen var vel at det ble stilt spørsmål ved samisk merking av kvenskfinske
kulturminner, og forskjellsbehandling av samer og kvener/norskfinner.
Statsråden svarte i møtet med at «vi kan ikke jobbe mot hverandre, hvis noen får noe går det
ikke på bekostning av noen andre». Men når det kommer til finansiering, landrettigheter og
kulturminnesmerker, går det jo naturligvis på bekostning av det kvenskfinske dersom samene
får mer rettigheter og midler enn andre.
De nasjonale minoritetene står ikke mot hverandre (slik fremstilt i referatet), men de samiske
interessene står helt klart mot andre minoriteters interesser.
Underlig at statssekretæren hverken anerkjenner eller svarer på bekymringen.

På vegne av våre ungdommer på kontaktforum 2021,
Rune Bjerkli
Kvensk Finsk Riksforbund
‐generalsekretær‐
NB! Vi vil bemerke at det er vanlig å få 21 dager på seg for å svare for seg. Utkast på protokoll ble
sendt til oss 12. januar, 50 dager etter kontaktforum. I dag er det 21 dager siden 12. januar.
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