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Medlemsforslag 
om felles Arktisk urfolks film fond 

Forslag 

Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at støtte etableringen av et felles Arktisk urfolks film fond (ARCTIC 

INDIGENOUS FILM FUND) gjennom årlig støtte 

Bakgrunn 

Internasjonalt Samisk Filminstitutt etablerer i 2017, sammen med partnere i Grøn-

land og Canada, ARCTIC INDIGENOUS FILM FUND (AIFF) 

 

Formålet med Arktisk urfolks film fond er å støtte filmproduksjoner og co-

produksjoner av og med urfolk i Arktiske områder.  AIFF skal fremme arktiske urfolks 

filmproduksjoner og co-produksjoner av høy kvalitet, som fokuserer på urfolks språk 

og kultur, samt klima, miljø, urfolks rettigheter og urfolks kunnskap.  

 

Nunavut Film, Film Grønland og Internasjonalt Samisk Filminstitutt etablerer fondet. 

Prosjektet støttes også av de Canadiske myndigheter og Canada Council of Arts. 

Fondet bygges opp av privat og offentlig finansiering og avkastninger fra fondet in-

vesteres i filmprosjekter. 

Fondet administreres av Internasjonalt Samisk Filminstitutt. 

 

Etableringen av Arctic Indigenous Film Fund er avgjørende, fordi Arktis er i fokus i ut-

viklingen innen verdensøkonomien. Den økende interessen for forretningsutvikling 

og industrialisering i det sirkumpolare Arktis, som følge av klimaendringer, krever 

sterke urfolks stemmer i Arktis. 

Urfolks film representerer ytringsfrihet og er en forutsetning for å sikre rettigheter og 

fremtiden til urbefolkninger som lever i Arktis. 
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Film produksjon er en voksende næring i de Arktiske områder og etableringen av et 

felles film fond vil styrke bransjen og bidra til flere co-produksjoner og skape bære-

kraftige arbeidsplasser innen film for urfolk og andre. Kompetanseutveksling via co-

produksjoner vil også styrke bransjen. 
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