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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga 

um stofnun alþjóðlegrar samískrar 

kvikmyndastofnunar (Internašunála Sámi 

Filbmainstituhtta/International Sámi Film 
Institute (ISF)) á Norðurlöndum  

Noregur, Svíþjóð og Finnland bera öll sérlega ábyrgð á því að efla samíska 

tungu og menningu. Starfsemi tengd kvikmyndum myndi koma að miklu 

gagni í þessu sambandi nú á tímum stafrænnar tækni þar sem hljóð og 

mynd gegnir sífellt stærra hlutverki. Norðurlöndin hafa enga sameiginlega 

stefnu á þessu sviði um þessar mundir.  

 

Mikil tækifæri felast í kvikmyndum sem byggjast á sögum frá svæðum 

Sama, hvort tveggja í einstökum löndum og á alþjóðavettvangi, og þessi 

tækifæri eru langt frá því að vera fullnýtt. 

Samkvæmt þjóðarétti og rétti frumbyggja eiga frumbyggjar sjálfir að 

stjórna því hvernig framlag ríkisvaldsins til málefna þeirra er nýtt og það 

sem lagt er til verður að vera í samræmi við þau markmið sem stefnt er 

að. Ef ná á árangri varðandi kvikmyndir þurfa framlög ríkisvaldsins að 

aukast og Samar þurfa að stjórna nýtingu þeirra.  

 

Þörf er á markvissum aðgerðum til að koma til móts við þörfina á hljóð- 

og myndefni á samísku, hvort sem er kvikmyndir, sjónvarpsþætti, 

stuttmyndir, heimildamyndir, leikir eða smáforrit, einkum fyrir börn og 

ungmenni. Til viðbótar því sem löndin gera nú til styrktar samískri tungu 

þarf að gera meira á þeim sviðum þar sem börn og ungmenni eru 

stórneytendur. 

 

Ef af yrði myndu jafnframt verða til störf sem krefðust mikillar færni og 

verðmæti skapast með því að til yrði menningariðnaður á grundvelli 

samískrar tungu og menningar. Kvikmyndalistin hefur gildi í sjálfu sér en 

auk þess myndi samíska málið og menningin eflast, málfrelsið myndi 

styrkjast og sjálfsákvörðunarrétturinn yrði nýttur.  Kvikmyndir stuðla að 

því að fólk finni fyrir stolti yfir uppruna sínum og miðla upplýsingum sem 

geta breytt skoðunum. 



 

 

 

 

 Blaðsíða 2 af 2 

Norðurlandaráð 

A 1637/kultur 

Lagt fram af: 

Torgeir Knag Fylkesnes (sv) 

Fjallað um í: 

Menningar- og 

menntamálanefnd 

Númer skjals 14-00286-1 

 

 

 

 

Norðurlandaráð 

A 1637/kultur 

Lagt fram af: 

Torgeir Knag Fylkesnes (sv) 

Fjallað um í: 

Menningar- og 

menntamálanefnd 

Númer skjals 14-00286-1 

 

 

 

Sem stendur er rekin samísk kvikmyndastofnun í Kautokeino, en eingöngu 

Norðmenn leggja henni til fjármagn. Það væri eðlilegt markmið fyrir 

Norðurlandaráð að láta stofnunina ná til allra búsetusvæða Sama, einnig 

þeirra sem eru í Svíþjóð og Finnlandi. 

 

Alþjóðleg samísk kvikmyndastofnun ætti að vera sjálfstæður lögaðili sem 

starfaði að kvikmyndum á samísku á norrænum vettvangi. Markhópur fyrir 

starfsemi stofnunarinnar væru samískir kvikmyndastarfsmenn og 

framleiðendur í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og til lengri tíma litið einnig í 

Rússlandi. 

 

Þess vegna er lagt til: 

 

að Norræna ráðherranefndin hugleiði stofnun sameiginlegrar samískrar 

kvikmyndastofnunar á grundvelli þess sem hér hefur komið fram. 

 

 

Ósló, 10.október 2014 

Torgeir Knag Fylkesnes (sv)  

 

 

 


