
Utkast til åpningstale Kvenseminaret 10.11.2022 – tema: veien videre 
 

Kjære deltakere og gjester! 

Det er en stor glede for meg som fylkesråd for økonomi og kultur å ønske velkommen til 

Kvenseminaret 2022. 

Siden 2017 har fylkeskommunen arrangert et årlig seminar som tar opp aktuelle temaer for den 

nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Første seminaret ble avholdt i Troms. Dette er første gang 

vi samler oss her i Finnmark. 

I fjorårets seminar var fokuset på mangfold av aktiviteter og den oppblomstring som vi ser i kvenske 

og norskfinske miljøer, og som mange kaller for «den kvenske våren». 

I år retter vi blikket mot framtiden med temaet «Veien videre». Hvordan ser veien videre ut for det 

kvenske og norskfinske? 

Én sak som vi kan si med sikkerhet er at vi står foran endring. 

Framtiden er alltid knyttet til fortiden, til tiden som var. I juni 2023 legger Sannhets- og 

forsoningskommisjonen fram sin rapport om fornorskingspolitikkens konsekvenser for samer, kvener 

og norskfinner. Kommisjonen skal også foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning. 

Det er store forventninger knyttet til denne rapporten. 

I 2016 og 2017 vedtok henholdsvis Troms og Finnmark fylkesting egne planverk for å styrke kvensk 

språk og kvensk/norskfinsk kultur, med egne satsningsområder og tiltaksmidler. 

I 2018 fulgte regjeringen opp med en egen språkplan Målrettet plan 2017–2021 – videre innsats for 

kvensk språk. Planen har vært et viktig styringsdokument i arbeidet både nasjonalt og regionalt. 

I høst har Kommunal- og distriktsdepartementet – i samarbeid med representanter fra 

kvenske/norskfinske organisasjoner og kvenske språkmiljøer, samt Kunnskapsdepartementet og 

Kultur- og likestillingsdepartementet – evaluert planen. 

Vi er spente på å høre resultatene fra denne evalueringen, og konklusjoner og tiltak som følger etter. 

I 2020 overtok Troms og Finnmark fylkeskommune forvaltningen av Nasjonalt tilskudd til kvensk 

språk og kvensk/norskfinsk kultur fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Fra 1. januar 2023 gir vi 

stafettpinnen videre til Kulturrådet. 

Tre år med ordningen har gitt oss innsikt i problemstillinger og utfordringer knyttet til arbeidet med 

revitalisering av kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur.  

Vi har sett engasjementet og den imponerende arbeidsmengden kultur- og språkarbeidere og 

frivillige er villige til å legge inn på de sakene de brenner for. 

Vi har vitnet hvordan miljøene kjempet gjennom pandemitiden da all aktivitet i språk- og 

kultursentrene og i prosjekter ble nesten umulige å gjennomføre, og vi har sett hvor raskt og 

oppfinnsomt miljøene svarte på disse utfordringene. 

Vi har sett Kvääniteatteri vokse fram fra et prosjekt til en nasjonal institusjon. Vi har deltatt i åpning 

av kvenenes eget museum, Ruija Kvenmuseum. Vi har fått språklig veiledning fra Kvensk institutt. 



Vi er blitt kjent med enkelte ildsjeler, driftige lokallag, samt dyktige institusjoner og organisasjoner. 

Hele det fantastiske mangfoldet i miljøene. Og ikke bare i Troms og Finnmark, men i hele Norge. 

Vi er takknemlig for alt vi har opplevd og lært, og vi håper vi også har tilført miljøene noe bra.  

Vi ønsker Kulturrådet lykke til med denne spennende oppgaven. Vi deler mer enn gjerne all vår 

erfaring og kompetanse med Kulturrådet i deres arbeid.  

Vårt arbeid for det kvenske og norskfinske er på ingen måte ferdig. Vi tar med oss erfaringer fra de 

tre siste årene når vi nå går framtiden til møtes. Kvensk og norskfinsk er en viktig del av den 

flerkulturelle identiteten i fylket, og vårt arbeid for å støtte og styrke det skal fortsette. 

Scene Nord løfter kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i fylket gjennom Den kulturelle 

skolesekken. 

Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste ved fylkesbiblioteket formidler kvenskspråklig 

litteratur og litteratur om kvenske/norskfinske forhold på alle språk. 

Finnmark internasjonale litteraturfestival satser mer og mer på kvensk og norskfinsk innhold for 

hvert år festivalen arrangeres. 

Fylkeskommunen er også med som deleier i både Halti kvenkultursenter og Kvääniteatteri, samt 

tildeler årlig regionale midler til kvenske/norskfinske formål. 

Alt dette kommer vi til å fortsette med, og bli enda bedre i. 

Vi alle står foran endring, men endring er bra. Endring utfordrer oss til å tenke nytt og bli bedre. 

Endring er utvikling. Endring er bevegelse fremover. 

Kjære deltakere. Det er en stor glede å ønske velkommen til dette seminaret. 

 


