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 3 

Bakgrunn 4 

Kvensk språk og kultur har en lang historie i Norge, men står ikke spesielt sterkt i dag. Som med 5 

andre minoritetsgrupper i Norge har kvenene blitt utsatt for en omfattende fornorskningspolitikk 6 

som har svekket språket og kulturen; først i 1998 ble kvenene offisielt anerkjent som en norsk 7 

minoritet. 8 

 9 

Det har kommet mange steg i riktig retning, men det er fortsatt en jobb som må gjøres for at det 10 

kvenske styrkes i Norge, og Bergen SV støtter opp om konkret politikk på dette området. I Bergen 11 

SVs valgprogram for 2023-2027 er det lagt inn konkrete punkter om å styrke kvensk kultur, og det 12 

er naturlig at dette følges opp med politikk fra lokallaget sin side.  13 

 14 

Hensikt 15 

Bergen SV skal ha klare standpunkt med fokus på styrking av kvensk språk og kultur. 16 

 17 

Resolusjon 18 

Bergen SV vil: 19 

● At det kvenske språket oppgraderes til nivå 3 i Den europeiske pakten om regions- eller 20 

minoritetsspråk (Minoritetsspråkpakten) 21 

● At det opprettes et eget forvaltningsområde for kvensk språk og kultur 22 

● At kveners stilling, rammebetingelser og juridiske og politiske rettigheter skal offentlig 23 

utredes basert på kvenenes historie, og at det opprettes en statssekretær med ansvar for 24 

kvenske forhold 25 

● At det sikres økt statlig finansiering av kvenske språksentre og kultursentre, og at 26 

prosjektmidler til kvenske tiltak skal forvaltes av Kulturdepartementet 27 

● At kvenene får et eget fond som erstatning for fornorskningspolitikken, og at det blir gitt 28 

tilstrekkelige statlige tilskudd til revitalisering av kvensk språk og kultur 29 

● At støtten til bokutgivelser på kvensk økes, og at finansiering av kvenske ukeaviser, 30 

magasiner og radioprogram på kvensk sikres 31 

● At elever med kvensk som andrespråk på videregående skole får studiepoeng ved 32 

språkstudier på universitet og høgskole, samt at kvensk tolkeutdanning styrkes i Norge 33 

● At skoler og barnehager tilbyr undervisning i kvensk, og at det tilrettelegges for at kvensk 34 

kan være reelt førstespråk gjennom hele grunnopplæringen 35 

● At opplæringsloven endres slik at rett til kvenskopplæring blir en individuell rett for elever 36 

i hele landet, og at retten videre utvides til å også gjelde på videregående skole 37 

● At kvensk likestilles med samisk i grunnskolen og i videregående opplæring, samt at 38 

kvensk introduseres som språkfag på flere nivåer i skolen med tilhørende læreplaner, 39 

tilsvarende som for samisk 37 med samisk nivå 1, 2 og 3 40 

● At pilotprosjektet «Kvääniluusit – Kvenske loser» videreføres, tilsvarende de jødiske og 41 

samiske veiviserne, og sikre stabil finansiering av prosjektet 42 

● At Kvenfolkets dag, 16. mars, vedtas som offisiell flaggdag, og at det kvenske flagget 43 

(Kvääniflaku) offentlig vedtas 44 


