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        Fryslân, oktober 2015 
 
 
 
Rju achte steatssekretaris Dekker, 
 
 
As Fries bin ik tige kjel wurden fan de plannen om Omrop Fryslân har selsstannigens te 
ûntnimmen. Dizze Omrop is it iennichste Frysktalige medium en hat as sadanich in wichtige 
rol yn it fuortbestean fan it Frysk. Wol in taal bestean bliuwe, dan moat hja yn har eigen 
taalgebiet folslein funksjonearje kinne. Op it mêd fan de media makket Omrop Fryslân dit 
mooglik foar it Frysk. 
 
By de plannen foar regionale omroppen sa’t jo dy presentearre hawwe, soe Omrop Fryslân 
har selsstannigens ferlieze en opgean yn ien lannelike regionale omrop, de RPO. Op 
direksjenivo fedwynt dan it Frysktalich karakter folslein en dat sil ek op redaksjenivo in foar it 
Frysk negative útwurking hawwe. Sa’n lannelike direksje sil net ree wêze en jou oan Omrop 
Fryslân mear mooglikheden en middels as oan de oare regionale omroppen.  
 
It Frysk hat as twadde rykstaal rjocht op in folweardige behanneling troch it Ryk. As no it 
regear dizze twadde rykstaal net iens har lêste selsstannige medium gunt, dan is dat yn 
wêzen in miskenning fan it bestean fan dy twadde rykstaal. En de measte Friezen sille dit 
sjen as in leechachtsjende mislediging.  
 
It Frysk sit op dit stuit yn in kritike fase. De oerhearskende ynfloed fan de earste rykstaal 
benammen yn de media driget it Frysk te ferkringen. Allinnich troch gearwurking fan Ryk en 
Provinsje sil it mooglik wêze om it Frysk as twadde rykstaal te behâlden. Dat jildt net 
allinnich foar dizze kwestje mei de Omrop mar bygelyks ek foar it ûnderwiis, wêr’t in 
ferantwurde algemiene oanpak noch altiten ûntbrekt.  
 
Ik rop jo op om yn oerlis mei it bestjoer fan de provinsje Fryslân ta in oplossing te kommen 
dy’t it fuortbestean fan in selsstannige Omrop Fryslân garandearret. 
 
 
Heechachtsjend en mei freonlike groetnis, 
 
 
 


