
 

1 
 

 

Vuosimeldingi 
Styrets beretning 

 

 
 

Ruijan kvääniliitto 
Norske kveners forbund 

 

2020-2021 
 

Årsmeldingen dekker perioden  
mellom landsstyremøtet 2020 

og landsstyremøte 2021. 
  



 

2 
 

 
INNHOLDSFORTEGNELSE  
 
Kort om organisasjonen ............................................................................................. 3 
Hovedorganisasjonen ................................................................................................. 3 

Landsmøtet............................................................................................................. 3 
Landsstyret ............................................................................................................. 3 
Forbundsstyret ........................................................................................................ 3 
Forbundskontoret.................................................................................................... 4 
Utvalg ..................................................................................................................... 4 
Økonomi ................................................................................................................. 4 

Organisasjonskart ...................................................................................................... 5 
Viktige milepæler i perioden ....................................................................................... 5 
Med hovedvekt på perioden etter landsstyremøtet i 2020 .......................................... 6 
Møter - Innspill - Høringer – Presse ............................................................................ 7 

Møter ...................................................................................................................... 7 
Høringsinnspill og rapporter .................................................................................... 7 
Pressedekning ........................................................................................................ 8 

Medlemsutviklingen .................................................................................................... 9 
Om organisasjonen .................................................................................................. 10 

Forbundsstyret ...................................................................................................... 10 
Utvalg 2020-2021 ................................................................................................. 11 

Rapport fra utvalgene ............................................................................................... 12 
Møter og behandlete saker ................................................................................... 13 

Vuosimellinki – Årsmelding Kvääninuoret ……… 

   



 

3 
 

 Kort om organisasjonen 
 
Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto er en landsomfattende organisasjon 
bestående av kvenske og norsk-finske lag og foreninger. NKF/RK er religiøst og 
partipolitisk nøytralt. 
 
Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto har som formål å arbeide for å bedre og 
fremme kveners og de finskættedes stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, 
kulturelt og næringsmessig, samt å styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes 
historie og kvenene som folk. Vi arbeider aktivt for å synliggjøre kvensk språk og 
kultur som en ressurs i nord. 
 
Medlemskap oppnås gjennom innmelding til lokallag eller direkte til organisasjonen.   
 
Vi har tolv lokallag spredt over hele landet, samt en ungdomsorganisasjon, 
Kvääninuoret – Kvenungdommen.  
 

 Hovedorganisasjonen 
 

 Landsmøtet 
 

Landsmøtet for 2020 var satt opp 17.-19.4.2020 i Muonio i samarbeid med STR-T.  
Dessverre lot dette seg ikke gjøre grunnet koronasituasjonen, og et digitalt 
landsmøte ble holdt.  Et digitalt landsmøte ble holdt 21.6.2020. 

   

 Landsstyret 
 

Det ble i forkant av Landsmøtet i juni holdt et digitalt landsstyremøte 18.4.2020.  
 

 

 Forbundsstyret 
 
Forbundsstyret er valgt av Landsmøtet 2020 og består av sju faste medlemmer og 
fem varamedlemmer. Det har vært avholdt 6 forbundsstyremøter, to av disse som 
fysiske møter, de resterende som videomøter. Totalt 38 saker har vært behandlet 
siden siste Landsstyremøtemøte. Skole, språk, rettigheter, kirkesaker og 
kulturminner har hatt høy prioritet. Følgende saker har blitt viet spesielt stor 
oppmerksomhet i perioden;  
 

- Skyggerapporter til Europarådet 
- Høringsinnspill 
- Læreplaner 
- Kirkesaker 
- Handlingsplanen 
- Offentlig utredning om Nasjonale Minoriteter 
- Utvalg  
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 Forbundskontoret 
Kontoret har vært bemannet av generalsekretær Ivar Johnsen i 100 % stilling. 
Høsten 2020 ble hovedkontoret flyttet fra Vadsø til Kvænangen.  Leder Kai Petter 
Johansen har vært tilsatt i halv stilling fra Landsmøtet i 2020. Fra og med 1.1.2019 
har Tomi Vaara vært ansatt i 50% stilling som konsulent, med ansvar for bl.a. 
medlemsregister og informasjonsarbeid. En 50% stilling som 
ungdomsmedarbeider/prosjektleder for Kolme-prosjektet har vært finansiert av midler 
til Kvääninuoret. 

 Utvalg 

Utvalgenes oppgave er å støtte forbundsstyret i saker der forbundsstyret trenger 
ekstra kompetanse og kapasitet. De fleste utvalgene har arbeidet godt, bidratt der 
det har vært nødvendig, og har vært svært viktige støttespillere for forbundsstyret.  
Rapporter fra utvalgene er publisert her.  
 

 Økonomi 
Regnskapet for 2020 viser et betydelig overskudd på kr 303 659.- Nesten 150 000 av 
dette er prosjektmidler fra Kolme – Nordisk Råd mottatt i 2020, som ikke kunne 
benyttes og derfor må overføres til 2021. Vi gikk likevel med et betydelig overskudd i 
2020. 
  
Det ble sterkt reduserte utgifter på flere områder som følge av Covid 19.  Det gjelder 
bl.a. redusert møtevirksomhet og dermed også reisekostnader.  Lokallagene fikk 
mindre i prosjektstøtte grunnet langt færre aktiviteter/prosjekter. Prosjektmidler til 
kvääninuoret har gjort at denne organisasjonen har kunnet vokse og utvikle seg, og 
dette har også medført noe reduserte kostnader for NKF.  
 
På noen områder ble det økte kostnader, dette gjelder spesielt på områder som 
datakommunikasjon og internett.  Vi investerte i Officepakker til ansatte og ledere i 
NKF-RK, samt at vi nå betaler en avgift for nye plattformer for epost til alle lokallag. 
I tillegg har vi måttet kjøpe tilgang til møteplattformer som zoom. 
 
Kostnadene til lønninger økte i 2020, som en konsekvens av budsjettet vedtatt på 
landsstyremøtet samme år. Vi hadde i 2020 til sammen 3 årsverk.  En 50% stilling til 
Kvääninuoret ble finansiert av prosjektstøtten til ungdomsorganisasjonen. 
 
Likviditeten ved årsskiftet var god, men dette er nødvendig da vi ikke får inn 
statsstøtten før februar -mars. 
.   
Vi er blitt en betydelig aktør på det nasjonale plan for minoritetspolitikk. Det 
gjenspeiles ikke på tildelingene fra det offentlige. Tilskuddene er langt fra 
fredsstillende for å utføre de arbeidsoppgaver som forventes av forbundet, og som er 
nødvendig for å ivareta kvenske interesser. Vi fikk en liten økning i grunnstøtten fra 
staten, men den er ikke tilfredsstillende for  
Regnskapet har vært ført av Anita Trondsen, og er revidert av Revicom ved Halgeir 
Hemmingsen, Tromsø. 
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 Organisasjonskart 
 
Mer informasjon om hvem som sitter i de forskjellige utvalg og arbeidsområder finnes 
på kvener.no. 

 
Landsmøtet

forbundets øverst 
organ

Landsstyret

høyeste organ 
mellom 

landsmøtene

Forbundsstyret

ansvar for drift og ansatte, med 
delegert myndighet fra 
overstående organer

Faguvalg:

Kirkeutvalg

Skilt og 
stedsnavnutvalg

Kulturutvalg 

Kulturminneutvalg

Rettighetsutvalg

Skoleutvalg

Kvendrakutvalg

Barne- og 
ungdomsutvalg

Lokallag og 
ungdomsorg.:

Kvääninuoret

Alta Kvenforening

Kvænangen Qven og Sjøsamisk 
forening

Kåfjord Kvenforening

Nord-Varanger Kvenforening

Norske Kvener – Børselv

Norske Kvener – Lakselv

Skibotn Kvenforum

Tromsø Kvenforening

Tromsø Norskfinsk Forening

ITU Kvensk Teater Trupp

Kven Østlandet

Norske kvener Midt-Norge

Generalsekretær

Konsulent

Ungdoms-
medarbeider

Prosjektmedarbeider i 
Kolme 
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Viktige milepæler i perioden 

 Med hovedvekt på perioden etter landsstyremøtet i 2020 

 
Året 2020 har stått i covid-19 sitt tegn, noe som har lagt en begrensning på mange 
planlagte aktiviteter.  Noen har blitt innstilt, andre har foregått på en digital plattform.  
 

Organisasjon – organisiasoni 

• Medlemsvekst i organisasjonen – Vi passerte 1000 betalende medlemmer!  

• Kvääninuoret passerte 100 medlemmer! 

• Alta kvenforening passerte 100 medlemmer! 

• Telemarksforsknings rapport på Nasjonale minoriteter 

Språk – kieli 

• Nyttårstale av leder på kvensk – for andre gang på riksdekkende TV 

• En kvenskspråklige barnebok gitt ut av Ruija Forlag 

• Første utkast til Gjennomgang av kravene i språkpakten mottatt fra KMD 

Kultur – kultuuri 

• Kvääninuoret arrangerte Kväänivantut-prosjektet, samstrikk på nett! 

• Kvenfolkets dag arrangert digitalt i 2021 

 
 
Internasjonalt – kansanvälinen 

• Kolmeprosjetet fikk støtte fra bl.a. Nordisk Råd  
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Møter - Innspill - Høringer – Presse 
 
En stor del av forbundsstyrets aktiviteter er knyttet opp mot møter, høringsinnspill og 
andre innspill, presseuttalelser og kontakt og samarbeid innen vårt nettverk nasjonalt 
og internasjonalt. I stor grad er denne aktiviteten rettet mot offentlige myndigheter på 
nasjonalt nivå. Det har i de senere årene blitt adskillig enklere å få møter med 
personer i ledende posisjoner. Vi opplever også i stigende grad at både 
stortingspolitikere, departementer og andre institusjoner ber om møter med NKF-RK. 
Møtevirksomheten er svært tids- og ressurskrevende, men omfattende 
møtevirksomhet er helt nødvendig for å nå fram med våre synspunkter. Møtene har i 
perioden vært nesten utelukkende digitale. Nedenfor følger en oversikt over noen 
viktige punkter i perioden fra landsstyremøtet 2020 til landsstyremøtet 2021.   
  

 
 Møter 

Departementsmøter mm 

• KMD – Flere, bla, oppfølging av målrettet plan og innspill til kommende 

stortingsmelding om nasjonale minoriteter 

• Kulturdepartementet 

• Kulturrådet 

 
Diverse nasjonale møter 

• Kontaktforum Nasjonale minoriteter 

• Norsk Institutt for Menneskerettigheter (NIM) 

• Forskningsprosjektet Ungkven – Nuorikvääni  

• Sannhets- og forsoningskommisjonen  

 
Kontakter med andre regionale og lokale institusjoner  

• Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) 

• Kvenseminaret til TFFK 
 
 

Deltakelse på ulike seminarer, konferanser og festivaler 
 

• Generalforsamling Ruija Forlag 

• Generalforsamling Ruijan Kaiku 

• Forskningsprosjektet Ungkven – Nuorikvääni  

 Høringsinnspill og rapporter 
 
Svært mange innspill sendt, en del også ført opp i rapportene fra utvalgene. 
Nedenfor følger en liste over noen av innspillene sendt i 2020-2021: 
 

• Uttalelse ifm ny språklov 

• Uttalelse ifm gjennomgang av krav til kvensk nivå 3 
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• Innspill til arbeid med inkludering av kulturelt mangfold i norsk kulturliv 

• Høring internasjonalt kulturarbeid 

• Uttalelser i forkant av stortingsmelding om Nasjonale Minoriteter 

• Uttalelse til ferdig stortingsmelding om Nasjonale Minoriteter 

• Uttalelse til stortingsmeld i samarbeid med nasjonale minoriteter Norge 

• Skyggerapport rammekonvensjonen 

• Skyggerapport språkcharteret 

• Innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken.  

• Felles tilbakemelding med Kainun Institutti – Kvensk Institutt på KMDs gjennomgang av 

kravene i Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk del III opp mot sørsamisk, 

lulesamisk og kvensk – kvenske tiltak.   

• Høringsuttalelse til Nasjonal rammeplan for SFO.  Innspill til Meld.St.12.Nasjonale 

minoriteter i Norge–En helhetlig politikk.  

• Tilbakemeldinger på innhold om kvener i samfunnsfagbok for barneskolen. Innspill til 

Kulturrådet om deres rolle som nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet.  

• Tilbakemelding på kvensk navn på kongeriket Norge.  

 
 

 Pressedekning 

 

Det er en stadig økende interesse for kvensaken, og vi opplever at også sentrale 
medier nå henvender seg til NKF. Vi får mye presseomtale i flere lokalaviser i Nord. 
Sagat, iFinnmark og Framtid i Nord tar mye av det vi sender de, men også en del 
andre lokalaviser har i økende grad skrevet om det kvenske, bl.a. Altaposten og 
Finnmarken. Nordnytt TV, NRK Sapmi, NRK Troms og NRK Finnmark har oftere og 
oftere kvensk stoff. Vårt Land laget en større sak om kvensk kirkeliv i 2021. Vi får 
også inn artikler i nasjonale medier i større grad enn tidligere. Nettsidene til NRK 
Kveeni har publisert mye godt kvenstoff. Ruijan Kaiku har på daglig basis nyheter for 
kvener på nett, og kommer ut i papirformat 10 ganger i året. De har også laget 
radiosendinger, Ruijan Radio, som er svært godt mottatt. 
 
Dette er noen få av de sakene vi har fått mest presseoppslag på; 

 

• Kvenske kirkeliv 

• Kvenfolkets dag  

• Kvääninuoret – manglende støtte til kvensk ungdomsarbeid 
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 Medlemsutviklingen 
 
Vi hadde ved årsskiftet 1030 medlemmer. Medlemsvekst i de fleste lokallagene. Nytt 
medlemssystem ble innført i 2018, og det medførte noe svikt i innbetalingene for 
2018. Sist årene har vi imidlertid hatt en betydelig medlemsvekst, og vi nådde for 
første gang 1000 medlemmer i 2020. Sørvestlandet Kvenforenig ble lagt ned i 2020.  
Vi arbeider med å etablere flere nye lokallag, det første håper vi å kunne starte våren 
2021. 

   
Lag 2016 2017 2018 2019 2020 

Alta Kvenforening 
Alattion Kvääniseura 

102 87  75 98 106 

Nord-Varanger Kvenforening  
Varenkin Kvääniseura 

97 97  68 92 92 

ITU Kvensk Teater Trupp -    20 18 28 
Kven Østlandet 
Etelä-Norjan Kveeniseura 

79 157  91 103 91 

Ruijan Kveenit - Lemmijokilaiset 
Norske kvener - Lakselv 

116 86  93 93 95 

Ruijan kväänit - Pyssyjokilaiset  
Norske kvener - Børselv 

50 78  67 64 63 

Tana Kvenforening 
Tenon Kveeniseura 

43 46  55 0 0 

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys 
Norsk Finsk forening i Tromsø 

252 218  169 189 179 

Tromsø Kvenforening  
Tromssan Kveeniseura 

22 26  33 42 62 

Qven og sjøsamisk forening  
Kvænangen 

52 56  52 51 62 

Kåfjord Kvenforening 
Kaivuonon Kveeniseura 

61 20  44 45 54 

Skibotn Kvenforum 
Yykeänperän Tapahtumaseura 

13 13  - 8 9 

Ruijan kväänit Keski-Norja – 
Norske kvener Midt-Norge 

     18 45 53 

Sørvestlandet kvenforening 4    4 3 5 

          

Kvääninuoret * 
Kvenungdommen 

20    9 28 102 

Direktemedlemmer 20 11  16 51 72 

SUM =14 LAG 930  895  814 930 1030 

 * har 102 medlemmer, hvorav 59 har betalt direkte til kvääninuoret. 
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 Om organisasjonen 
 

 
 
Forbundsstyret 
 
Forbundsstyret er valgt av Landsmøtet 2020 og består av sju faste medlemmer og 
fem varamedlemmer.  Forbundsstyret har hatt følgende sammensetning i perioden; 
 
Leder:  
Kai Petter Johansen, Kvænangen 
Nestledere:  
Vilde Christoffersen Walsø, Trondheim   
Reidar Harju, Asker 
Styremedlemmer: 
Jan Daleng, Røyken 
Kristin Mellem, Tromsø 
Lindis Møller-Davidsen, Vadsø 
Åshild Karlstrøm Rundhaug, Alta 
 
Varamedlemmer  

1. Rune Sundelin, Alta 

2. Line Evensen, Kåfjord 

3. Torbjørn Naimak, Tromsø 

4. Alma, Olsen, Trondheim 

5. Maija Liisa Bjørklund, Tromsø 
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Utvalg 2020-2021 
 
Utvalgene kan endres i antall og sammensetning etter behov.  
På landsstyremøte i Tromsø i 2004 ble utvalg for første gang besluttet 
opprettet, og gitt følgende mandat: “Utvalgene skal forberede saker for 
Forbundsstyret (FS), og utvalgene får sine saker til utredning og forberedelse fra FS.  
Utvalgene kan også ta opp saker innen sitt arbeidsområde på eget initiativ.  Det er 
imidlertid styret, landsstyret eller landsmøtet som skal behandle alle saker og avgjøre 
om de blir forbundets offisielle standpunkt.  Utvalgenes utredning er derfor interne 
arbeidsdokumenter.  Forbundsstyret gis fullmakt til å opprette 3 medlemmer i hvert 
utvalg.  Det ytes ikke faste godtgjørelser for utvalgsarbeid, men forbundsstyret har 
fullmakt til å gi nødvendige midler til utvalgene.” 
Ut over dette er handlingsplanen styrende for NKF/RK og dermed også 
utvalgenes arbeid. Arbeidet med språk er overordnet og forankres i forbundsstyret. 
Kontaktinfo til lederne av utvalgene publiseres på nettsiden kvener.no. 
 
 
 
Kirkeutvalg: Lindis Møller-Davidsen (leder), Arne Skare, Elin Gåsland, Anne 
Wilhelmsen 

• Kirkesaker 

Kvensk kulturminneutvalg: Jan Daleng (leder), Alf E. Hansen, Reidar Harju, Bror 
Ivar Salamonsen 

• Tema: Kulturminner, historie, immateriell kulturarv i tilknytning med 
kulturminner, samarbeid med kulturinstitusjoner og museer 

• Oppfølging av Kulturminnemeldingen.  

• Videre arbeid for sterkere vern av kvenske kulturminner i kulturminneloven 

• Jobbe videre for kartlegging av kvenske kulturminner 

• Følge opp arbeidet for lokale kulturminneplaner i kommunene 
 

Kvensk kulturutvalg: Kristin Mellem (leder), Katriina Pedersen, Lisa Vangen, Egil 
Sundelin 

• Tema: Kvensk musikk, kunst, kvensk håndverk, film, teater etc. 

• Oppfølging av Kulturmeldingen  

• Følge opp arbeidet med etablering av kvensk teater 

• Jobbe for kvensk fokus i kulturinstitusjoner i Norge 

• Jobbe for kvensk kunst i det offentlige rom 
 
Kvendraktutvalg: Evy Basso (leder), Else Olsen, Anne-Gerd Jonassen 

• Avklaring av saker og spørsmål knyttet til kvendrakten.  

• Jobbe for sy-kurs og promotering av kvendrakten.  

• Følge opp arbeidet med sømbeskrivelsen 
 
Kvensk skilt- og stedsnavnsutvalg: Katriina Pedersen, Jens Pedersen.  

• Stedsnavn og skilting på kvensk, skilting på institusjoner 

• Påvirke til mer skilting på kvensk 

• Støtte lokallagene i deres arbeid i skilting på kvensk 
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Kvensk barne- og ungdomsutvalg: Anne-Gerd Jonassen (leder), Karin Larsen 

• Barne- og ungdomsaktiviteter 

• Utvikling og innsamling av aktiviteter – bidra til etableringen av en database 
med aktiviteter tilgjengelig for lokallagene. 

• Rekruttering av yngre medlemmer 

• Være en styrke for lokale barnegrupper 

• Være en styrke for Kveeninuoret 

• Følge opp losprosjektet 
 
Kvensk skolutvalg: Vilde Christoffersen Walsø (leder), Trygg Jakola, Elisabeth 
Stubberud 

• Forskning og høyere utdanning 

• Barns rettigheter 

• Barnehage, skole og videregående skole. 

Kvensk rettighetsutvalg: Kai Petter Johansen (leder), Helge Huru, Geir Johan 
Nilsen, Evy Basso  

• Kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter, internasjonalt, 

nasjonalt. 

• Følge opp arbeidet med Ny fjellov 

• Følge opp Finnmarkskommisjonens arbeid i de ulike områdene 

• Bruks- og eiendomsrettigheter 

Kvenske Markører; Åshild K. Rundhaug (leder).   

• Se etter nye kvenske markører i form av klær, smykker etc.  

 

Rapport fra utvalgene 

Norske kveners forbund - Ruijan Kvääniliitto, arbeid i perioden fra Landsstyremøtet i 
2020.  Rapporter fra de utvalgene som er kommet godt i gang med arbeidet. 
 
Kirkeutvalg:  
 
Leder i det kirkelige utvalget har satt sammen et nytt utvalg med bred 
sammensetning og forskjellig kompetansebakgrunn bestående av: 
 
Lindis Møller-Davidsen, leder for utvalget og styremedlem i NKF/RF, Vadsø 
Anne Wilhelmsen, pensjonist, Oslo,  
Arne Skare, sokneprest, Porsanger,  
Elin Gaasland, politisekretær, Kirkenes. 
 
 
Utvalget kom sent i gang på grunn av Covid-19 og det ble kun avholdt ett møte i 
løpet av 2020 i Vadsø. Første møte ble avholdt 23. oktober. Ikke alle kunne delta 
fysisk så det ble lagt til rette for at man kunne delta både fysisk og digitalt på møtet.  
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På møtet så man gjennom de ulike forslagene leder hadde satt opp til hva utvalget vil 
fokusere på i sin periode. Her ble det også informert om at salmehefte-saken hører 
inn under kulturutvalgets område slik at det kirkelige utvalget heller kunne fokusere 
sin tid og krefter på andre saker, noe som medlemmene var takknemlige for.  
 
Det ble vedtatt 9 saker som utvalget skal jobbe med i perioden fremover: 

● Kvenskspråklige ledd i alle kirkelige handlinger 

● Kvensk kirkelig språkkurs for ansatte i kirka 

● Kvenske markører på geistlige plagg 

● Kirkemusikalsk samarbeid på tvers av landegrenser 

● Kvenske gravsteins markører 

● Min egen kirkebok på kvensk 

● Konferanse om kvensk kirkeliv 

● Kartlegging av andre kvensk kirkelige flagg-dager 

● Opprettelse av et kvensk kirkeråd 

 
 
Utvalgets leder ble bedt om en kommentar som ble tilføyd Nkf/RKs skyggerapport til 
Europarådet. Her ble det nevnt ønske om et eget kvensk kirkeråd og pekt på mangel 
på økonomisk støtte fra den norske stat til å få på plass reelle kvensk-kirkelige tiltak.   
 
Utover dette skal vi ha 4 møter ila. 2021 for å følge opp status på de ulike sakene 
utvalget har valgt å jobbe med. Første møte vil bli i slutten av februar. 
 
Kirkeutvalget kom også med en oppfording til alle menigheter i Norge om å markere 
Kvenfolkets dag i sine egne gudstjenester som ble sendt ut fra NKF-RKs leder. Heri 
var et gjennomtenkt forslag med tips til kvenske salmer og en lydfil med Guds Fred 
på kvensk lagt ved. Det var også rom for at leder i NKF - RF kunne legge ved en 
hilsen fra forbundet i 'kungjøringer' - leddet i gudstjenesten. 
 
Lindis Møller-Davidsen 
 
 
Kvensk kulturminneutvalg:  
 
Kulturminneutvalget består nå av: Jan Daleng (leder), Alf Einar Hansen, Reidar Harju 
og Bror Ivar Salamonsen. Trygg Jakola og Per Nærbø gikk ut av utvalget i 2020 og 
ble erstattet av Reidar Harju og Bror Ivar Salamonsen. 
 Møter og behandlete saker 
Teams møte med Kulturrådet avholdt 9.6.2020. Møte med leder i Kvensk institutt 
januar 2021. Det har for øvrig, pga pandemien, ikke vært flere eksterne møter eller 
arrangement der utvalget har deltatt i.  
 
Det har vært avholdt tre utvalgsmøter, hvorav to telefonmøter i 2020 og et 
arbeidsmøte i det nye utvalget i januar 2021. De viktigste sakene: 

• Fortsatt arbeidet med dokumentasjon av kvensk byggeskikk og 

tradisjonshåndverk. Internprosjektet med arbeidstittelen “Kvenenes betydning 

for samfunnsutviklingen i Nordkalotten" videreføres. 
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• Kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune, Riksantikvaren, Kulturrådet. 

Samarbeid med disse og andre aktuelle instanser videreføres i 2021. 

• Ny samarbeidsleir mellom kvener og tornedalinger, «Et folk, en kultur, ett 

språk», planlegging av arrangement i 2020 påbegynt, men vedtatt utsatt. 

• Innkjøpsordningen for kvensk litteratur. Anbefales videreført av kulturutvalget. 

• Oppfølging av Kulturminneloven og ny kulturmelding.   

Kvensk kulturutvalg:  
Kvensk kulturutalg består av Kristin Mellem, Lisa Vangen, Egil Sundelin og Katriina 
Pedersen. På grunn av Covid 19 har det ikke vært holdt fysiske møter i perioden. 
Kulturutvalget har likevel hatt god og effektiv kommunikasjon på nettmøter, telefon, 
mail og Messenger. Møtene har vært holdt 01.10.20, 23.og 24.01.21, samt 07.02.21. 
Kulturutvalget har konsentrert seg om fire saker: 
 

• Saken om kvensk kirlkeliv: På grunn av habilitetshensyn har Lisa Vangen gått 

inn for leder i denne saken. Utvalgert har forfattet et åpent brev til Den norske 

kirke ved Kirkerådet, med kopi til Sannhets- og fornorskningskommisjonen. 

Kulturutvalget har også utarbeidet en saksoversikt til styret, og samlet 

presseklipp om saken.  

 

Brevet peker på problemene knyttet til kirkas håndtering av kvenenes ønske 

om et eget kvensk kirkeråd, og til Nord-Hålohgaland bispedømme sin 

kritikkverdige behandling av kvenenes tradisjonssalmer. Brevet ble trykt i Vårt 

land og NRK/kvensk, med tilhørende redaksjonell sak.  

 

Oppmerksomheten i saken har gitt positive ringvirkninger: Vårt land uttalte 

sterk støtte til kvenene i lederen 17.02.2021, Kvensk råd har støtte kravet om 

et eget kvensk kirkeråd, og ei lokalforening har startet en 

underskriftskampanje på opprop.no.  

 

• Kventeater: Kulturutvalgets leder har sammen med forbundsleder deltatt på et 

nettmøte med styreleder og stifter av Kvääni Teatteri.  

 

• Innspill til høringer som omhandler kvener og kvensk kultur: Kvensk 

kulturutvalg har bidratt med utkast til innspill til to stortingsmeldinger/høringer: 

Innspill til regjeringens høring: Den internasjonale strategien om kulturpolitikk , 

og innspill til Stortingsmelding 12. 
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Kvensk skoleutvalg:  

Etter skoleutvalget ble satt sammen høsten 2020 har vi jobbet med følgende:  

• Bidratt til felles tilbakemelding fra Kainun Institutti – Kvensk Institutt og Norske 
kveners forbund – Ruijan kvääniliitto på KMDs gjennomgang av kravene i Den 
europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk del III opp mot sørsamisk, 
lulesamisk og kvensk – kvenske tiltak.  

• Skrevet høringsuttalelse til Nasjonal rammeplan for SFO, der vi trakk fram 
behovet for at barn fra de nasjonale minoritetene skal få bevare og utvikle sitt 
språk og sin kultur.  

• Bidratt til Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliittos innspill til 
stortingsmelding om nasjonale minoriteter med kommentarer om bl.a. mangler 
i tilbudet om opplæring i kvensk språk.  

 

• Vi har gjennomført ett Teams-møte, resten av kommunikasjonen har gått over 
e-post.  
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Vuosimellinki 

Årsmelding 

 

 

 

Kvääninuoret	

Kvengundommen‘ 

2020-2021 

 

 

Årsmeldingen dekker perioden mellom 

årsmøtet 2020 og årsmøtet 2021.  
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Vuosimöötti 2020 - Årsmøte 

2020 

 

29. Februar 2020 holdt Kvääninuoret - 

Kvenungdommen årsmøte i Tromsø. 

 

Følgende styre ble valgt: 

Johtaaja - Leder: Nora Marie Ollila  

Toinen johtaaja - Nestleder: Åsne 

Kummeneje Mellem  

Styyrejäsen - Styremedlem: Evelyn 

Førstemann Nilsen  

Varajäsenet - Varamedlemmer:  1. Emelie Førstemann Nilsen  

2. Heidi Johanne Blomli  

3. Daniel Tobias Johansen Langhoff  

 

Styret har i perioden holdt 4 styremøter: 24.03. Teams, 16.07. Vesisaari – Vadsø, 20.10. 

Teams og 16.12. Tromssa - Tromsø. 
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Jäsenet - Medlemmer 

Vi har hatt stor vekst i perioden, og har for første gang nådd langtidsmålet om 100 

medlemmer! I utgangen av 2020 hadde vi 102 medlemmer.  

Alle nye medlemmer får vår totebag, den kvenske boka Linus og et seksmåneders 

abonnement med Ruijan Kaiku i velkomstgave. 

 

 

Samlinkit - Samlinger 

 

På grunn av COVID-19 og de 

samfunnsrestriksjonene som har vært i denne 

perioden har vi ikke kunnet gjennomføre våre 

årlige samlinger og medlemssamlinger.  

 

Rett før korona-nedstengingen rakk vi å samle 

kvensk ungdom til ei helg i Tromsø 28.02.-01.03. 

med et sosial og innholdsrikt program. Bla. hadde 

vi et halvdagsmøte med Sannhets- og 

forsoningskommisjonen, årsmøte og spillkveld 

med språklæringsspillet New Amigos!. 
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Meedia - Media 

 

2020 har vært et annerledes år, og vi har måtte 

endre på de fleste av planene våre. Vi har forsøkt 

å gjøre det beste utav året, og valgt å satse på 

sosiale medier og digital formidling.  

Vi har vært svært fornøyd med vår aktivitet og 

synlighet i året som har gått, og vi har bygget 

opp og styrket våre medieplattformer. 

14.01.2021 hadde vi 722 følgere på Instagram. 

Dette utgjør en økning på 253 følgere på 

Instagram siden forrige årsmøte, altså en økning 

på 54%! På Facebook har vi nå 1150 følgere, noe 

som betyr 138 nye følgere siden forrige årsmøte.  

Vi har publisert innhold minst tre ganger i uken 

på Instagram og Facebook og hatt ukentlige nyhetssaker på nettsidene våre 

www.ungdom.kvener.no. På Instagram har vi siden forrige årsmøtet hatt 64 innlegg og 615 

stories (!!!). Vi har hatt fokus på å spre informasjon om kvensk språk, kultur og samfunn, og 

løftet frem arrangementer, merkedager og holdt følgene våre oppdaterte på hva som beveger 

seg i de kvenske miljøene og hva vi holder på med. 

 

Noen høydepunkter fra 2020: 

http://www.ungdom.kvener.no/
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Kväänin kansanpäivä - Kvenfolkets dag 

Vi gjorde Kväänin kansanpäivä - Kvenfolkets dag til en digital markering grunnet 

nedstengingen. Vi oppfordret unge kvener til å dele sine feiringer med oss, og fikk på denne 

måten feiret dagen sammen digitalt.  

          

 

Kväänin kieliviikko - Kvensk språkuke 

Markeringen av den aller første Kväänin 

kieliviikko - Kvensk språkuke er også noe vi er 

svært stolte av. Gjennom uken delte vi daglig 

kvenskspråklig innhold, hadde konkurranser, og 

delte ut premier og 20 lisenser til den kvenske 

språklæringsappen New Amingos!. 
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Pride 

Nord-Troms pride ble matkert for første gang i år juni. Til festdagene trykket vi i samarbeid 

med Halti Kvenkultursenter opp kvenske prideflagg designet av Elisabeth Stubberud. Vi 

skulle i utgangspunktet både være på programmet og gå i paraden på, men pga. nedstengingen 

deltok vi kun digitalt på programmet og bidro også med en digital videohilsen. Under 

Trondheim pride var vi også med på programmet som medarrangører og stilte med debattant 

på boksamtalen om Norges første homoroman skrevet av kvenen Alf Martin Jæger. 
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#ikkesponsetavTFFK  

Etter avslag på søknad om midler fra 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

startet vi kampanjen 

#ikkessponsetavTFFK. I løpet av 

kampanjen startet vi kronerulling for 

kvensk ungdom og spredde informasjon 

om ut våre utfordringer i forhold til 

finansiering. Det førte også til mange nye 

innmeldinger og stor støtte fra kvenske 

miljøer og våre samarbeidspartnere. For oss var det viktig å synliggjør kvenenes mangel på 

konsultasjon og vår misnøye med forvaltningen av kvenske midlene.  

 

I ettertid har vi fått tildelt 100.000 kr fra 

Troms og Finnmark fylkeskommunes 

regionale midler til et utviklingsprosjekt i 

Kvääninuoret – Kvenungdommen. Vi har 

likevel ikke kommet frem til en løsning for 

finansiering av ungdomsorganisasjonen, og 

må fortsette og arbeide for fast finansiering 

og tilpasninger i støtteordninger for 

minoritetsungdom. 

 

Prusektit – Prosjekter 

Kolme 

Kolme skulle lanseres 2020, med første samling i Naavuono – 

Kvænangen juli 20202. Prosjektet ble lagt på is grunnet Covid-19, 

og vil relanseres på nytt våren 2021. Prosjektkoordinator har hatt 

løpende kontakt med samarbeidspartnere i Met Nuoret og 

Karjalazet Nuoret Suomes - Karjalaiset Nuoret Šuomešša, og man 

er klare til å ta opp arbeidet igjen.  
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UngKven – NuoriKvääni 

Våren 2020 inngikk vi en samarbeidsavtale med Regionalt Kunnskapssenter for Barn og 

Unge om å bli med i pilotprosjektet UngKven – NuoriKvääni som er et forskningsprosjekt 

med fokus å forske på barn og unges med kvensk bakgrunn psykiske helse. Pilotprosjektet er 

nå gjennomført, men forskningsresultatene er ikke offentliggjort. Søknader om midler til 

videreføring av prosjektet er til behandling. 

 

Kväänivantthuut – Kvenvotter 

Kvääninuoret – Kvenungdommen gjennomførte høsten 

2020 en digital samstrikk av Kväänivantthuut - Kvenvotten, 

designet av Lisa Vangen. Vi har formalisert og skrevet den 

oppskriften, prøvestrikket den til to størrelser og fått 

oppskriften oversatt til kvensk av Kainun institutti – 

Kvensk institutt. Hele strikkeprosessen av votten ble filmet, 

og oppskriften trykket opp og delt ut. 10 garnpakker ble 

også loddet ut til påmeldte deltakere og samarbeidspartnere 

i Finland og Sverige i forkant av oppstarten. 

Første desember begynte samstrikken på facebookgruppa 

Kväänivantthuut – Kvenvotter. Der oppskriften ble sluppet del for del med tilhørende 

instruksjonsvideo. Deltakerne kunne stille spørsmål, be om hjelp og dele bilder fra prosessen 

med hverandre. Facebookgruppa Kväänivantthuut – Kvenvotter fikk 239 medlemmer i 

prosjektperioden. Samstrikken har fått massiv respons, med til sammen 357 kommentarer på 

diverse innlegg. Det ble også loddet ut 10 vannflasker inspirert av kvenvotten blandt de som 

har deltok.  

Instruksjonsvideoene er også  

lagt ut som én helhetlig video 

på Youtube, og oppskriften er 

publisert på Ravelry og delt 

som PDF på FB. 

Yhtheistyö ja möötit - 

Samarbeid og møter  

Kvääninuoret - 

Kvenungdommen deltar på en 
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rekke møter med myndighetene, institusjoner og organisasjoner. Gjennom mange år har vi 

også opparbeidet oss fast samarbeid med flere ungdomsorganisasjoner som Met Nuoret i 

Sverige, Noereh, Målungdommen og Taternes landsforenings ung. I år har vi også etablert et 

samarbeid med Karjalazet Nuoret Suomes - Karjalaiset Nuoret Šuomešša gjennom prosjektet 

Kolme som arbeider med karelsk ungdom i Finland, og representanter for det skogfinske 

miljøet gjennom f.eks. Instagramkontoen Skogfinnefakta. Ukentlig har vi møter med 

Generalsekretær, leder og medieansvarlig i Norske kvensker forbund – Ruijan kvääniliitto. Vi 

deltar også på forbundsstyremøtene til Norske kveners forbunds - Ruijan kvääniliitton og har 

da tale- og forslagsrett. 

 

Her er en oppramsing av noen av møtene og høringene vi har deltatt på i år: 

• Vi har deltatt på Nasjonalt senter for menneskerettigheters seminar om nasjonale 

minoriteter og der holdt innlegg og deltatt i en paneldebatt med andre 

ungdomsrepresentanter for de andre nasjonale minoritetene. 

• Skrevet felles høringsinnspill til Språklova med ungdomsrepresentanter for rom og 

taternes landsforening, og deltatt på høringa. 

• Bidratt som referansegruppe til Utdanningsdirektoratets nye informasjonsvideo om 

retten til opplæring i Kvensk eller finsk som andrespråk. 

• Sendt inn felles høringsinnspill til Opplæringslova med Nkf - Rk. 

• Deltatt i en rekke møter med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om 

ny melding til Stortinget. 

• Hatt møter med og bidrar i forskjellige referansegrupper til Ruijan Kvenmuseums om 

deres nye museumsbygg, faste utstilling og åpning. 

• Hatt diverse møter med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), 

Kulturrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sannhets- og 

forsoningskommisjonen.  

 
 


