Referat fra møte i faggruppen for den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne
Mandag 26. oktober 2020 kl. 12.00-14.00
Til stede i faggruppen:
Mari Møystad, konservator på Glomdalsmuseet
Pål Christian Eriksen, minoritetsspråkgiver i Språkrådet
Lennart Karlsen, representant for Landsorganisasjonen for romanifolket
Holger Gustavsen, representant for Taternes landsforening
Jone Eilertsen, oppnevnt på fritt grunnlag
Frafall: Sara Wilhelmsen, oppnevnt på fritt grunnlag
Til stede fra Kulturrådet:
Espen Hernes, avdelingsdirektør
Gro Wærstad, sekretær for faggruppen
Natalia Muscher, rådgiver
Møtet ble gjennomført digitalt. I forkant var faggruppen tilsendt oppnevningsbrev, agenda for
møtet og oversikt over tildelingene i den kollektive oppreisningen for 2019 og 2020.
Kulturrådet ønsket velkommen og informerte om praktiske forhold ved deltakelse i utvalg i
Kulturrådet. Kulturrådet informerte om de to gjennomførte tildelingsrundene.
Faggruppens innspill på arbeidet i faggruppen
Rettighetene i rammekonvensjonen om nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten bør
ligge til grunn for arbeidet.
Kulturrådet må vise tillitt til at medlemmene har forståelse for habilitetsspørsmål.
Selv om Kulturrådets skal fatte vedtak, bør faggruppen kunne gi vurderinger av
enkeltsøknader.
Det er viktig at bruken av de oppsparte midlene i den kollektive oppreisningen blir tatt opp
som tema i faggruppen.
Det man har lært av å vokse opp i kulturen gir særlig kompetanse til å forvalte kulturtiltak for
romanifolket/taterne.
Det kan være en utfordring at det blant romanifolket/taterne i dag er relativt få aktører som
jobber aktivt med å styrke kulturen.
Både den erfaringsnære og formelle kunnskapen som medlemmene besitter, er nyttige bidrag
til arbeidet i gruppen med å løfte kultur, språk og historie.
Faggruppens innspill på tildelingene
Søknader fra romanifolket/taterne bør være prioritert fremfor andre søkere i ordningen.

Den kollektive oppreisningen bør prioritere flerårige prosjekter med et langsiktig perspektiv.
Ved tildeling til prosjekter fra institusjoner som for eksempel museer, er det viktig at
folkegruppen ikke bare involveres for en kortere periode. Ved slike tildelinger bør Kulturrådet
stille vilkår om reell og langsiktig medvirkning fra romanifolket/taterne.
Det bør satses på å få flere søknader fra enkeltpersoner, slik det er nå opplever mange
søknadsprosessen som innviklet og krevende.
Oppfølgingspunkter til neste møte. Kulturrådet skal:
•
•
•
•

Gjøre en ny gjennomgang av utvalgets oppgaver og funksjon
Utforme forslag til dagseminar og arbeidsmøter
Tydeliggjøre mandatet for gruppen og konkretisere dagsorden for enkeltmøtene
Vurdere om faggruppen skal ha hyppigere møter

