Ny litteraturpolitikk
En litteraturpolitikk for perioden 2010-2014

Hermed legger Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening fram sitt litteraturpolitiske manifest. Vi inviterer de politiske partiene til å støtte dette manifestet for en
modernisering av litteraturpolitikken i Norge i den kommende stortingsperioden.

Litteraturpolitikken i dag: situasjonen før valget
Litteratur- og kulturfeltet har hatt en positiv utvikling i de siste fire årene.
Stortinget har i løpet av det siste året behandlet tre viktige meldinger som har
understreket betydningen av norsk språk og litteratur: St. meld. 35/2008: Mål
og meining, ein heilskapeleg norsk språkpolitikk; St. meld. 23/2009: Bibliotek,
kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid og St. meld. 24/2009:
Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv. Disse meldingene
legger vekt på den betydningen språket og litteraturen har for utviklingen av
demokrati og velferd, næringsliv, helse, læring, integrering og utvikling av landets
kultur. Meldingene understreker at det ikke er nok å produsere god litteratur, den
må også formidles til brede lag av befolkningen slik at alle kan ta del i kulturell
nyskaping og språklig videreutvikling.
Nå er det viktig at den positive trenden som er skapt, garanteres og videreutvikles
av de politiske partiene og grupperingene som kjemper om å styre landet i de neste
fire år. Kulturminister Trond Giske har levert sitt 17 punkters kulturløfte på vegne
av regjeringspartiene, og vi håper at de andre partiene nå kan avklare sitt kultur- og
litteraturpolitiske standpunkt og delta i styrkingen av norsk litteratur.
De grunnleggende verdiene i norsk kultur om ytringsfrihet, deltagelse og
fri demokratisk tilgang til kunnskap og opplevelser henger sammen med
bevisst utvikling av norsk språk og kultur på alle områder. Derfor er en aktiv
litteraturpolitikk viktig for utviklingen av norsk demokrati og inkluderingen av
alle lag av befolkningen.

Forslag til en modernisering av litteraturpolitikken
NFF ønsker å bidra til at de politiske partiene legger grunnlaget for en helhetlig
og tydelig litteraturpolitikk. NFF mener at denne bør ha fire hovedmål:
• Litteraturpolitikk er kulturpolitikk. Litteraturen er grunnlaget for utviklingen
av det norske språket og for vår kulturelle identitet. Litteraturen gir historisk
bevissthet og skaper forståelse og dannelse.
• Litteraturpolitikken må omfatte både fag- og skjønnlitteratur. De faglitterære
forfatterne må sikres like gode arbeidsvilkår som de skjønnlitterære forfatterne.
Slik sørges det for at det blir utgitt bøker på norsk i alle sjangere. Undersøkelser
av kunstneres levekår viser at sakprosaforfattere som forsøker å leve av å skrive,
tjener mindre på skrivingen enn skjønnlitterære skribenter.
• Litteraturpolitikk er språkpolitikk. Det må legges til rette for at det er tilgang
på bøker i alle sjangere i de offisielle målformene. Språkmeldingen slår fast at
det norske språket er spesielt truet innen fag- og forskningsområdet. Det er
derfor spesielt viktig at kunnskapslitteratur på norsk stimuleres.

• Litteraturpolitikk er demokratipolitikk. Noe av forutsetningen for et demokratisk
samfunn er at debatterende, reflekterende og kunnskapsformidlende bøker
skrives, utgis og leses. Litteraturpolitikken skal legge til rette for at bøker i alle
sjangere blir tilgjengelige for folk flest. En godt utbygd formidlingsordning er
derfor nødvendig.
På grunnlag av disse målene må litteraturpolitikken bygge på tre grunnleggende
forutsetninger:
1) En litteraturforståelse som omfatter både sakprosaen og skjønnlitteraturen;
2) en aktiv formidlingstjeneste av både sakprosa og skjønnlitteratur; og
3) en tydelig ivaretakelse av forfatteres og oversetteres rettigheter.

Et inkluderende litteraturbegrep
Litteraturbegrepet i kulturpolitikken må omfatte både sakprosaen og skjønnlitteraturen. De økende kravene til skriftkulturell danning, folkeopplysning
og livslang læring har lagt til rette for en utvidet forståelse av litteraturen som
et mangfoldig tekstunivers der sakprosaen er like viktig for skriftkulturen som
skjønnlitteraturen. Denne litteraturforståelsen er blitt knesatt i utdanningssystemet
gjennom de nye læreplanene i skolen og ved at planene skal bygge på grunnleggende
ferdigheter som lesing og skriving. At Norge, som det første land i verden, fikk et
professorat i sakprosa i 2005, er et uttrykk for denne nyorienteringen.
Hele vårt næringsliv, vår offentlige forvaltning og alle former for tjenesteytelser
avhenger av presise og gode kunnskaper om språk, tekst og kommunikasjon.
Sakprosaen er det feltet der begreper utvikles og gjøres tilgjengelig, der systemer og
metoder for analyse og formidling etableres, der argumentasjon om saklige forhold
dyrkes og standarder for god diskusjon etableres. I næringslivet erkjenner mange
et stort behov for mer, ikke mindre, utvikling av de læringsprosesser sakprosaproduksjonen bidrar til. Disse grunnleggende endringene i litteraturforståelsen
må nedfelles i den statlige litteraturpolitikken.

En aktiv litteraturformidling
Gjennom St. meld. 23/2009 er det slått fast at Norsk Forfattersentrum skal være
nasjonal aktør for formidling av litteratur i Den kulturelle skolesekken. For at dette
skal kunne realiseres må sakprosaforfattere formidles av Norsk Forfattersentrum på lik
linje med skjønnlitterære forfattere. Vi må sørge for at det både i produksjonsleddet,
i de økonomiske støtteordningene og i nasjonale formidlingstjenester er like vilkår
for litteraturen. Bibliotekmeldingen slår også fast at bibliotekene skal stå sentralt
i utviklingen av litteraturformidlingen, og utvide sin funksjon som møtested og
arena for litterære opplevelser. NFF støtter dette. Litteraturen må ut i bygd og by
for å skape debatt og økt litterær og språklig bevissthet.

Vern om opphavsretten
Gjennom utvikling av elektroniske bøker står vi overfor helt nye teknologiske
utfordringer for litteraturen. Det er spesielt viktig å sikre forfatternes rettigheter
mot ulovlig fildeling. De politiske partiene synes å mangle en uttalt politikk
på området – både når det gjelder aktivt vern og håndhevelse av lovfestede
rettigheter. Derfor er det nødvendig – snarest – å utvikle forretningsmodeller
og betalingsordninger som gir publikum lovlig tilgang til digitalt materiale,
samtidig som skaperne av digitalt innhold sikres rimelige inntekter fra den
fildelingen som vil finne sted.

Forslag til gjennomføring av en ny litteraturpolitikk
Følgende tiltak bør gjennomføres (tallene i parentes er merkostnader i forhold til
dagens bevilgninger):
• Det bør opprettes i alt 20 arbeidsstipend for sakprosaforfattere (4 mill).
• Produksjonsstøtten for lærebøker og elektroniske læremidler ved universitet og
høgskoler bør økes fra 5 til 25 millioner kroner i året (20 mill).
• Innkjøpsordningen for sakprosa må utvides fra rundt 60 til 150 titler, og det må
igangsettes en prøveordning for oversatt sakprosa på 20 titler i året (20 mill).
• Sakprosaforfattere bør formidles av Norsk Forfattersentrum på lik linje med
skjønnlitterære forfattere (2 mill).
• Biblioteker bør utvikles til arenaer for litteraturformidling for både sakprosa
og skjønnlitteratur og nye midler bør bevilges til å bringe litteraturen og
forfatterne inn i debattene (10 mill).
• Ulovlig fildeling må stoppes. Lovfestede forfatterrettigheter må forsvares og
håndheves.
Vi anslår at kostnaden for disse tiltakene vil være 56 millioner kroner. Litteraturfeltet er blant de store kulturområdene som har hatt minst vekst de siste fire
årene. Dette må nå bedres.
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