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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.

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!.

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:
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!.

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.

#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.

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 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.

