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RESOLUSJONER OVERSIKT 1968–2007 
 
Stiftelsesmøte: Kautokeino, 28.11.1968 
Ingen resolusjoner vedtatt 
 
1. ordinære landsmøte: Karasjok, 22.–24.6.1969 
1) Høyesteretts dom av 20. april 1968 angående samenes rett til land og vann 
2) "Same" og "samisk" 
3) Fredning av Porsangerfjorden mot fiske med snurpere og trål 
4) Komiteen til å utrede spørsmålet om samisk husflid 
5) Lappefogd 
6) Indre riksvei 
7) Juridisk konsulent for den samiske minoritet 
 
2. ordinære landsmøte: Kautokeino, 2.–4.7.1970  
1) Opprettelse av et felles sekretariat 
2) Den samiske yrkes- og husflidsskole 
3) Regulering av Kautokeino–Alta-vassdraget 
4) Nordisk Samisk Institutt 
5) Offentlig bevilgning 
6) Undervisningsplaner i grunnskolen 
7) Radio og TV 
 
3. ordinære landsmøte: Tana, 28.–30.6.1971 
1) Boligtiltakene i Indre Finnmark 
2) Vassdragsreguleringer 
3) Samisk representasjon i offentlig oppnevnte utvalg med mandat å utrede 

spørsmål av samisk interesse 
  
4. ordinære landsmøte: Skoganvarre i Porsanger, 28.–30.6.1972 
1) Boligtiltakene i de samiske distrikter 
2) Lærerbedrift 
3) Avis 
4) Statlige bevilgninger til de samiske organisasjoner 
5) Komité til å fremme en innstilling om retningslinjer for administrasjon og 

ansettelser i NSR 
6) Jordbruk 
7) Europeiske felleskap 
 
5. ordinære landsmøte: Nesseby 1.–3.7.1973 
1) Prinsippvedtak for NSRs skolepolitikk 
2) Enkeltvedtak om høyst presserende skolepolitiske saker 
3) Utbyggingsprogram for Nord-Norge 
4) Landsmøtets organisasjonskomité 



 

 

 
6. ordinære landsmøte: Kautokeino, 16.–18.4.1974 
1) Samisk skoleråd 
2) Etterutdanning av lærere 
3) Skolekomiteen i NSR 
4) Utbyggingsprogram for Nord-Norge 
5) De samiske sendinger/NRK 
 
7. ordinære landsmøte: Skibotn 13.–15.6.1975 
1) Samenes offisielle status 
2) Samiske kulturinstitusjoner 
3) Allmenn kulturfinansiering 
4) Skole 
5) Samisk opphavsrett 
6) Finnmárkku duoddariid ressursalávdegoddi / 

Ressursutvalget for Finnmarksvidda og tilgrensende områder 
7) Samisk avis 
8) Masseturismen 
 
8. ordinære landsmøte: Karasjok, 20.–22.5.1976 
1) Om sekretariatlederens oppsigelse 
2) Karlebotn statsinternat 
3) Om forslag til medlem i rådet for "Utviklingsfondet for de sentrale samiske 

bosettningsområder" 
4) Om arbeidet i NSR 
5) Kjøreskole for samisktalende 
6) Om antall styremedlemmer 
7) Om ressursutnytting 
8) Samisk utviklingsfond. Assimilering, integrering 
 
9. ordinære landsmøte: Hattfjelldal, 20.–22.6.1977 
1) ILO-konvensjon nr. 107 
2) Samisk språklov 
3) Nordisk sameråd 
4) Uten tittel 
5) Samisk personell ved sameskoler, kulturinstitusjoner og helseinstitusjoner 
6) Cealkmuš áviisaáššai 
7) Medlemskontigent 
8) Informasjon om sameorganisasjonsarbeid i forbindelse med NSRs 10-års-

jubileum i 1978 
9) Komiteen for utdeling av stipend 
 
10. ordinære landsmøte: Alta, 14.–17.6.1978 
1) Oahpahus vuođđoskuvllas sámimánaide / 

Opplæring i grunnskolen for samebarn 
2) Sámi ealahusaid birra / 

Samiske næringer 



 

 

3) Viessohuksenákšuvdna ja guovvdaš sámeguovlluid ovdanahttinfoanda  / 
Boligtiltakene og utviklingsfondet for de sentrale samiske bosettingsområder  

4) Sámiid dilalašvuođat rittuin ja vuotnaguovlluin / 
Samenes situasjon i kyst- og fjorddistriktene 

5) Sámepolitihkkalaš programma / 
Samepolitisk program  

6) Sámepolitihkkalaš ja ealahuspoletihkkalaš programma / 
Samepolitiske og næringspolitiske program 

7) Diehtojuohkin sámiin ja sámiid birra / 
Samisk informasjon eller informasjon om samene 

8) Sámi Áigečála 
9) Geavaheapmi sámi báikenamain / 

Bruk av samiske stedsnavn 
10) WCIP 
11) The Longest Walk 
12) Ságat 
 
11. ordinære landsmøte: Snåsa 17.–19.6.1979 
1) Aviisačállimat vearjosuoladeami birra Leavnjjas / 

Avisskriveriene om våpentyveriene i Lakselv 
2) "På flukt over kjølen" 
3) Alta–Kautokeino-vassdraget 
4) Trombetas prosjekt i Brasil 
 
12. ordinære landsmøte: 1980 
a) Sámepolitihkkalaš programma / 
 Samepolitisk program 
1) Samiske rettigheter 
2) Språk og skole 
 
13. ordinære landsmøte: Evenskjer, 19.–22.6.1981 
1) Samiske barns og ungdoms oppvekstkår 
2) Samisk folkevalgt organ 
3) Samiske sendinger i radio/TV 
4) Sámi Áigečála 
5) Støtteordninger for fiskere / selbestanden i fjordene 
6) Offentlige og halvoffentlige samiske institusjoner 
7) Aksjonsplan for samiske kyst- og fjordområder 
8) Samisk i grunnskolen 
9) NSR og offentlige råd og utvalg 
10) Alta–Kautokeino-vassdraget 
 
14. ordinære landsmøte: Nesseby, 17.–19.6.1982 
1) Gassrørledning 
2) Samisk høgskoleutdanning 
3) Det samiske språkets status 
4) Uttalelse om indianernes situasjon i El-Salvador og Guatemala 



 

 

5) Sáme Gráfija o/s 
6) Forlengelse av boligtiltakene i Indre Finnmark 
7) Søknad fra Forsvarets bygningstjeneste om øvingsfelt ved Dorvonjárga   
 grensestasjon 
8) Laksefiske i Kautokeino/Alta og Tana vassdrag 
9) Tiltak i samiske kyst- og fjordområder 
 
15. ordinære landsmøte: Spansdalen, 16.–18.6.1983 
1) Uten tittel  
2) Uten tittel 
3) Rievdadanevttohus sámepolitihkalaš programmii / 

Endringer i samepolitisk program 
4) Johtolatsihkarvuohta / 

Trafikksikkerhet 
5) Sámi teahter / 

Samisk teater 
6) Uten tittel 
7) Riddo- ja vuotnaguovllut / 

Kyst- og fjordområder 
8) Sáltevárri/Svartisen / 

Saltfjell/Svartisen 
 
16. ordinære landsmøte: Kautokeino 28.–30.6.1984 
1) Grensepassordningen 
2) Drivgarnsfisket etter laks 
3) Regulerings- og fredningstiltak i kyst- og fjordområder med samisk befolkning 
4) Radio- og TV-tilbud på samisk 
5) Utmarks- og kombinasjonsnæringer 
6) Østsamenes rettighetssituasjon 
7) Olje- og gass-spørsmål 
8) Sámegiella almmolaš anus / 

Samisk språk i offentlig sammenheng 
9) Samisk jakt og fiske 
10) Samiske førskolebarns oppvekstvilkår 
11) Medisinsk spesialistsenter i et samisk sentralområde i Finnmark 
12) Nordkynveien 
13) Forurensing av naturen 
 
17. ordinære landsmøte: Oslo, 24.–26.6.1985 
1) Dárogiel sámeáviisa / 

Norskspråklig samisk avis 
2) Samiske førskolelæreres arbeidssituasjon 
3) Samiske førskolebarns situasjon 
4) Sørsamisk barnehage 
5) Nedsatt lesetid for lærerne i grunnskolen 
6) Samiske sendinger i radio og TV 
 



 

 

18. ordinære landsmøte: Olderdalen i Kåfjord, 26.–28.6.1986 
1) Fredning av områder og ressurser 
2) Samiske jakt- og fiskeinteresser 
3) Samiske næringsspørsmål i kyst- og fjordstrøk 
4) Tvangsforflytning av Navajo-indianere ved Big Mountain 
5) Rettssaker om samiske rettigheter 
6) Saltfjell/Svartisen utbyggingsplaner 
7) Boikott av Sør-Afrika-regimet 
8) Samene for nedrustning og fred 
9) Beaivváš 
10) Atomkraft og radioaktiv forurensning 
11) Samisk rammeavtale med staten 
12) Samisk språk og moderne teknologiske hjelpemidler 
13) Leie av Karlebotn internat til Forsvaret 
14) Sámi allaoahppo ja dutkan institušuvdna / 

Samisk høyere utdannings- og forskningsinstitusjon 
 
19. ordinære landsmøte: 26.–27.6.1987 
1) Sámediggi / 

Sametinget 
2) Vuoigatvuođabargu / 

Rettighetsarbeidet 
3) Mineralohcan sámi ássanguovlluin / 

Mineralleting i samiske bosettingsområder 
4) Oahpahusfálaldat sidjiide guđet masse oahpahusvejolašvuođaid soađi dahje 

eahpelihkostuvvan giellapoletihka geazil skuvllas / 
Undervisningstilbud til de som mistet mulighetene til opplæring på grunn av 
krigen eller den feilslåtte språkpolitikken i skolen 

5) Sámi dutkan / 
Samisk forskning 

6) Doaimmat mat biddjojit johtui oažžun dihte sámiid ja sámegielalaččat 
lágádusaide / 

 Tiltak for å få samiske og samisktalende personale ved ulike institusjoner 
7) Dearvvašvuođa- ja sosiálfálaldagat sámiide / 
 Helse- og sosialtilbud til samene 
 
20. ordinære landsmøte: 1988 
1) Informasjon om sameloven, sametingsvalget og samemanntallet 
2) Styrking av samisk bosetting 
3) Den økologiske krisen i Barentshavet 
4) Forsvarets planlagte ammunisjonslager ved Skoaberjávri/Skoddebervatn i 

Skånland kommune 
5) Norge – et flerkulturelt samfunn 
6) Samiskundervisning ved de samiske videregående skoler 
7) Statsskolenes forhold til "Finnmark som egen utdanningspolitisk region" 

(St.meld. 103/87) 
8) Handlingsplan for de sørsamiske områder 



 

 

 
21. ordnære landsmøte: 1989 
1) Samisk språklov 
2) Naturvern og ressursutnyttelse 
3) Forsvarspolitikk i Nordområdene 
4) Samer med dårlig grunnskoleopplæring 
5) Sør- og lulesamisk medieutvikling 
6) Språk og utdanningstilbud for samer i Troms 
7) Sametingets myndighet 
8) Helse- og sosialplan for den samiske befolkning 
  
22. ordinære landsmøte: 1990 
1) Turisme i Sameland 
2) Atomprøvesprengninger på Novaja Zemlja 
3) Samisk rehabiliteringssenter 
4) Samenes plass i Europa 
5) Miljøforurensningsproblemene på Nordkalotten 
7) Nordisk Samisk Institutt 
8) Konsulent for samiske spørsmål i Nordland Fylkeskommune 
9) Om reindriften 
 
23. ordinære landsmøte: 1991 
1) Retten til land og vann 
2) Internasjonalt urbefolkningsarbeid 
3) Samiske områders stilling i forhold til fremtidig EØS- og/eller EF-tilknytning 
4) Lakseoppdrett – en alvorlig trussel for samiske erverv og bosetting 
5) Samiske symboler viser samisk egenart 
6) Endring i lov om voksenopplæring. Konsekvenser for SOL (Samisk 

studieutvalg) 
7) Styrking og prioritering av kombinasjonsnæringer i samiske områder 
8) Opplæring i samisk på grunnskolenivå 
9) Samiske sendinger i TV 2 
10) Morsmålundervisning i Norge 
 
24. ordinære landsmøte: Manndalen i Kåfjord, 26.–28.6.1992 
1) Reinbeiterett i sørsamiske områder 
2) Samene og EF 
3) Sametingets beslutningsmyndighet 
4) Samekonvensjon – allsamisk folkevalgt organ 
5) Behandlingstilbud for samiske pasienter ved RiTø 
6) Samiske emner som en del av fagplanene ved universiteter og høgskoler 
7) Årøyholmen i Lyngenfjorden 
8) Atomtrussel og forurensing 
9) Samenes situasjon utenfor forvaltningsområdet for samelovens språkregler 
10) Fagerfjell reinbeitedistrikt 
 
25. ordinære landsmøte: Kautokeino, 28.–30.4.1993 



 

 

1) Videregående opplæring for samer og Reform –94 
2) Opplæring i samisk – tospråklighet 
3) Utvikling av samisk juridisk terminologi og utdanning av rettstolker 
4) Utlendingers adgang til jakt og fiske i Finnmark 
5) Barentsregionsamarbeidet 
6) Samiskspråklig avis 
7) Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 
8) NSR ber om internasjonal støtte til indianernes kamp mot utbyggingen av Bio-

Bio-elva i Chile 
9) Miljøverndepartementets definisjon av samiske næringer 
10) Et steg mot en rettferdig ordning for kyst- og fjordfiskerne 
11) NSR-nei til EF-medlemskap 
12) Nissonolbmuid ja mánáid árberievttiid eai leat váldon vuhtii go ráhkadedje 

njuolggadusaid boazodoalu heaittihan oktavuođas 
 
26. ordinære landsmøte: Lakselv, 13.–15.5.1994 
1) Utvidelse av området for Samisk utviklingsfond 
2) Støtte til samisk idrett 
3) Ráitevárri – mineral og bergverkslovgivningen 
4) Oppløsing av uskiftede eiendommer 
5) Samisk språkrøkt i nærradioene 
6) NRKs tilbud til samene 
7) Samiske naturtradisjoner og miljøvern 
8) Fiskeripolitikken i nordområdene 
9) Retningslinjer for omstillingslønn 
10) Samiskspråklige aviser 
11) NSR sier nei til EU 
  
27. ordinære landsmøte: Øse i Gratangen, 23.–25.6.1995 
1) Samiske rettigheter 
2) Det samiske samfunnet behøver en samisk skole 
3) Kommunenes ansvar for drift av samiske barnehager 
4) Egen aksjonsplan for samiske kyst- og fjordområder 
5) Bedre rammevilkår for utvikling av samiske læremidler og kulturprosjekter 
6) Rammevilkår for Sámi Duodjeinstituhtta 
7) Vedr. støtte til indianerbefolkningen i Chiapas, Mexico 
8) Rovdyrforvaltning, prøveprosjekt 
9) Forvaltningen av sel/kobbe i kyst- og fjordområdene 
 
28. ordinære landsmøte: 1996 
1) Likestilling mellom samisk og norsk språk i utdanningssammenheng 
2) Inkorporering av ILO-konvensjon nr. 169 i norsk lovgivning 
3) Barnehager i Sápmi 
4) Styrking av kulturminnevern 
5) Utdanning – etter- og videreutdanning og voksenopplæring 
6) Etablering av samiske språksentre 
7) Aksjon "Lær å lese og å skrive samisk" 



 

 

 
29. ordinære landsmøte: 1997 
1) NSR støtter tibetanernes kamp 
2) Stipendordning for samisk språkutdanning 
3) Styrking av samisk forskning 
4) Prostitusjon i Finnmark 
5) Gullrushet i Ecuador – skatten tilbake til eierne 
6) Nei til innføring av fjelloven i Nordland og Troms 
7) Informasjonsteknologi for det samiske samfunn 
8) Midler til drift av Sámi joaŧkkaskuvla, Kárášjogas / Samisk videregående skole, 

Karasjok 
9) Samiske konsulenter 
10) TV 2 bryter konsesjonsvilkårene 
  
30. ordinære landsmøte: Kautokeino, 26.–29.11.1998 
1) Samesekretariatet i Kommunaldepartementet 
2) "Gjesteelevgaranti" 
3) Samisk parlamentarisk råd 
4) Samisk organisasjonsarbeid og Lokal Agenda 21 
5) Selplagen i fjordene 
6) Svartskogsaken 
7) Mineralleting i reindriftsområder i Lovozero 
8) Homofili 
9) EUs nye regionalpolitikk, "Agenda 2000" og samene 
10) Rekruttering av ungdom til politisk arbeid 
11) Nedbygging av skole- og barnehagetilbud i samiske områder 
 
31. ordinære landsmøte: 1999 
1) Prostitusjon i Sápmi 
2) Buhttadus oahppováilli ovddas 
3) Hálkávárre skytefelt 
4) Samiske identitets- og kultursentra 
5) Samiskspråklig avistilbud for alle samer 
6) Samiske stedsnavn 
7) Utdanning 
8) Tiltak for samiske barn 
9) Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms 
10) Samene med i kommunenes og fylkeskommunenes planarbeid 
11) Kollektivtrafikken i Indre Finnmark – bussruteforbindelsen 
12) Posten i Máze 
13) Fiskeretten til Alta-elva 
 
32. ordinære landsmøte: 2000 
1) Styrking av samisk språk utenfor det samiskspråklige forvaltningsområdet 
2) Ansvarsfraskrivelse og usynliggjøring i Alta 
3) NSR krever gjenopprettelse av samisk språkfag ved UiO 
4) Den samiske rettighetssituasjonen – Stopp mineralutvinning i sørsamiske 



 

 

områder 
5) Egen næringsavtale for duodji 
6) Máze-kvartsitt 
7) Samisk på internett og mobiltelefoner 
8) Bruk av samiske navn 
9) Mauken–Blåtind skytefelt 
 
33. ordinære landsmøte: Tromsø, 8.–10.3.2001 
1) Samisk skoletilbud i Oslo 
2) Kirkelig betjening for samer i Sør-Norge 
3) Revidert reindriftslov 
4) Samiske stedsnavn må komme tilsyne 
5) Ikke liberaliser motorferdselloven! 
6) Gábas økonomi må sikres  
7) Urfolksmusikk og litteratur i Sámi Radio 
8) Indre Finnmarks bedriftsrådgivningskontor 
9) Strategisk plan for å tilrettelegge for at flere kvinner og ungdom deltar i 

samepolitikken 
10) Forskning på sykdom hos rein og småfe 
 
34. ordinære landsmøte: Svanvik folkehøgskole i Sør-Varanger, 21.–23.6.2002 
1) Rett til opplæring i og på samisk. 
2) Utvidelse av skytefeltet Hálkavárre i Porsanger 
3) Samisk hus i Oslo 
4) Fremtiden for de samiske videregående skoler 
5) Grunnskoler i samelovens forvaltningsområde og kommunenes økonomi 
6) Regjeringens oppfølging av Samerettsutvalgets arbeid 
9) 6. februar - offentlig høytidsdag 
10) Boikott Israel 
11) Forpakting av fiskevann 
12) Samisk høyere utdanning og forskning 
13) Fornorskning 
 
35. ordinære landsmøte: Trones, 27.–29.6.2003 
1) Lovutvalg om samiske rettigheter til de marine ressurser 
2) Styrking av de samiske institusjonene 
3) Fast tilskudd til Nana-festivaln i Tromsø 
 
36. ordinære landsmøte: Harstad, 2004 
1) Nasjonalparker og forvaltningen av disse 
2) Internasjonalt urfolksarbeid 
3) Utviklingsfond for samiske medier 
4) Barnevernet   
5) Ullsfjord – én region 
6) Informér om samemanntallet 
7) Utviklingen i helsevesenet 
 



 

 

37. ordinære landsmøte: Alta, 2005 
1) 6. februar – samenes nasjonaldag 
2) Ett tilrettelagt botilbud for eldre samer i Oslo 
3) Fortsatt reindrift på Kvaløya 
4) Sjøsamisk ungdoms rett til sin tradisjonelle næring 
5) Nei til trusler om tvangsslakting av rein 
6) Reinpolitiet og rettssikkerhet 
7) Støtt fjordfiskerne i sjøsamiske områder 
8) Miljø foran olje og gass i Barentshavet 
9) Utvidelse av NRK Sámi Radios sendeområde i Nordland 
10) Tiltak for å styrke næringslivet i bygdene 
 
38. ordinære landsmøte: Varangerbotn og Tana, 9.–11.6.2006 
1) Innkjøpsordning for ny samisk litteratur 
2) Samisk læremiddelår – et samisk kunnskapsløft 
3) Støtte til det palestinske folk 
4) Riddu Riđđu-festivalen og utbygging av Ája samisk senter på statsbudsjettet 
5) Samisk undervisning i Oslo 
6) Statens Pensjonsfond ut av Aracruz Cellulose 
7) Samisk vinterfestival i Oslo 
8) Samisk aktivitetshus i Oslo 
9) Støtte til kvænene 
10) Rypejakt i Finnmark om høsten 
 
39. ordinære landsmøte: Bodø, 2007 
1) Samerettsutvalget 2 og land- og vannrettigheter utenfor Finnmark 
2) Samiske barns rettigheter 
3) Likeverdig helsetilbud i lulesamisk område 
4) Samisk kompetanse ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 
5) Elsa Laula Renbergs fødselsdag som samisk flaggdag 
6) Samisk språksenter i Oslo  
7) Gransking av kulturbevilgninger 
8) Styrking av samiske museum 
9) Finnmarkseiendommens økonomiske situasjon 
10) Konsekvenser av global oppvarming for urfolkenes kultur og levemåter i 

Nordområdene 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
1. ordinære landsmøte 
Karasjok, 22.–24. juni 1969 
 
 
Resolusjon 1969–1 
 
HØYESTERETTS DOM AV 20. APRIL 1968 ANGÅENDE SAMENES RETT TIL 
LAND OG VANN 
Norga Sámiid Riikasearvi - Norske Samers Riksforbund - samlet til landsmøte 22.-24. 
juni 1969 krever at de norske myndigheter bøyer seg for realitetene i Høyesteretts 
dom av 20. april 1968 angående samers rett til land og vann. 
I praksis vil dette si: 
1. Samisk bruksrett anses jevngodt med eiendomsretten 
2. At myndighetene medvirker til en kartlegging av de samiske rettighetsområder. 
3. At det ikke legges hindringer for den samiske bruksutøvelse i de aktuelle områder. 
4. At den økonomiske gevinst fra disse områder går til samene selv. 
5. Enhver innskrenkning i disse rettigheter er gjenstand for erstatning etter vanlige 
regler.  
 
 
Resolusjon 1969–2 
 
"SAME" OG "SAMISK" 
Landsmøtet henstiller til både Norske Storting og den norske Regjering at en i 
framtida utvider begrepet "same" og "samisk" i sin behandling av den samiske 
minoritet. 
For det første påpekes at den samiske befolkning ikke består utelukkende av 
reindriftssamer. Den reindriftsutøvende befolkning omfatter knappe 10 -ti- prosent 
av den samiske befolkning. 
For det annet er den samiske befolkning ikke konsentrert bare i Indre Finnmark, men 
bosatt også i kystdistriktene i Finnmark samt i Troms, Nordland, Sør- og Nord-
Trøndelag og Hedmark. I samme forbindelse påpekes det at de hjelpetiltak som er 
iverksatt, og som også for framtida må betraktes som nødvendige, ikke begrenses til 
å gjelde bare den reindriftsutøvende del av befolkningen i Indre Finnmark, men 
settes inn for hele det samiske bosettingsområde i den utstrekning det er nødvendig. 
Som eksempel på slike hjelpetiltak nevnes stipendordning til utdanning for ungdom 
i Indre Finnmark og flyttsamestøtten til egenandel for husbygging. 
 
 
Resolusjon 1969–3 
 
FREDNING AV PORSANGERFJORDEN MOT FISKE MED SNURPERE OG 



 

 

TRÅL 
Landsmøtet krever at Fiskeridepartementet snarest tar skritt i retning av fredning av 
Porsangerfjorden mot fiske med snurpere og trål. 
Det drives nå en årviss ruinering av fiskeforekomstene i denne fjorden i likhet med 
flere av Finnmarksfjordene, og det økonomiske grunnlag for det lokale fjordfiske er 
sterkt redusert. Dette fjordfiske er en nødvendig supplering til jordbruket i dette 
distrikt, og derfor av avgjørende betydning for bosettingen i området. 
 
 
Resolusjon 1969–4 
 
KOMITEEN TIL Å UTREDE SPØRSMÅLET OM SAMISK HUSFLID 
Landsmøtet henstiller til Regjeringen å utvide den komité som nylig ble oppnevnt 
med det mandat å utrede spørsmålet om samisk husflid med minst 2-to-samiske 
medlemmer. 
Det forbauser landsmøtet at spørsmål av direkte betydning for den samiske kultur 
tas opp uten samenes medvirkning. Landsmøtet vil uttale at sentraladministrasjonen 
for framtiden bør gi plass for samisk representasjon i offentlige utvalg vedrørende 
den samiske befolkning. 
 
 
Resolusjon 1969–5 
 
LAPPEFOGD 
Endring av tittelen ”lappefogd”. 
Resolusjonen ble utsatt. 
 
 
Resolusjon 1969–6 
 
INDRE RIKSVEI 
Landmøtet krever at veimyndighetene snarest tar de nødvendige skritt for å få 
gjennomført veistrekningen Tana bru-Karasjok-Kautokeino, den såkalte indre 
riksvei. 
Det påpekes at denne veistrekning er av så vital betydning for næringsinteressene i 
de samiske kjerneområdene i Indre Finnmark, at ethvert tiltak som gir bedre 
kommunikasjoner mellom de forskjellige distrikter, vil være bestemmende for den 
sosiale, økonomiske og kulturelle utvikling i landsdelen. 
 
 
Resolusjon 1969–7 
 
JURIDISK KONSULENT FOR DEN SAMISKE MINORITET 
Landsmøtet støtter Norsk Sameråd i kravet om en juridisk konsulent for den samiske 
minoritet. 
En er kjent med samerådets tolkning til saken, og landsmøtet slutter seg til 
Samerådets begrunnelse. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
2. ordinære landsmøte 
Kautokeino, 2.–4. juli 1960 
 
 
Resolusjon 1960–1 
 
OPPRETTELSE AV ET FELLES SEKRETARIAT 
Landsmøtet pålegger styret i NORGGA SAMIID RIIKKASEARVI – Norske samers 
riksforbund – om å ta kontakt med Norske Reindriftssamers Landsforening med 
spørsmål om opprettelse av et felles sekretariat.  
Landsmøtet forutsetter at selv om man går til et praktisk samarbeid i dette spørsmål, 
kan begge organisasjonene bestå som selvstendige.  
Pålegget er begrunnet med at landsmøtet ser det nødvendig med et koordinerende 
ledd i de to store sameorganisasjoners virksomhet. Landsmøtet forutsetter at man 
gjennom et slikt samarbeid vil få løst spørsmålet med en juridisk konsulent for den 
samiske minoritet. 
 
 
Resolusjon 1960–2 
 
DEN SAMISKE YRKES- OG HUSFLIDSKOLE 
Landsmøtet i NORGGA SAMIID RIIKKASEARVI – Norske samers riksforbund – er 
kjent med at det foreligger et ønske om å utvide Den samiske yrkes- og husflidsskole. 
Dette ønsket er begrunnet med at skolen er et viktig ledd i bestrebelsene etter å 
bevare og utvikle den samiske kultur-tradisjon i forbindelse med husflidsarbeid, 
samt dyktiggjøre samisk ungdom for det moderne yrkesliv. Landsmøtet finner grunn 
til å understreke nødvendigheten for at samisk ungdom snarest settes i stand til å gå 
inn i de nye yrkesmuligheter som etter hvert åpnes i de samiske bosettingsområder. 
Samtidig som de vil være konkurransedyktige ved arbeidsplasser ellers i landet. 
Landsmøtet krever at skolens budsjett utvides i den grad at skolen har de 
ekspansjonsmuligheter den har krav på.  
 
 
Resolusjon 1960–3 
 
REGULERING AV KAUTOKEINO–ALTA-VASSDRAGET 
Landsmøtet i NORGGA SAMIID RIIKKASEARVI – Norske samers riksforbund – er 
kjent med de planer Vassdragsvesenet har fremmet om utbygging av Alta-elva. 
Landsmøtet vil i den forbindelse påpeke: 
En regulering av Alta-elva som vil ha neddemming av Masibygda som resultat, må 
betraktes som et inngrep i samenes kjerneområder som ikke alene lar seg erstatte 
med penger eller tiltak. Et inngrep ned neddemming av Masibygda vil ha som følge 



 

 

at hele bosettingsmønsteret i landets største samekommune, Kautokeino, vil 
forstyrres. Samtidig påpekes at hele næringsstrukturen i området vil forandres 
derved at det legges uoversiktlige hindringer for reindriften ved at flyttveger sperres 
samtidig som de klimatiske forhold forandres. Dette vil igjen påvirke faunaen i 
området. Videre påpekes at kommunens beste jordbruksområde ved en slik 
regulering legges under vann.  
 
 
Resolusjon 1960–4 
 
NORDISK SAMISK INSTITUTT 
Landsmøtet i NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI – Norske Samers Riksforbund – vil 
henstille til statsmyndighetene i Norge, Sverige og Finland om å få i stand et Nordisk 
Samisk Institutt snart.  
Målsettingen kan ordnes i to punkter: 
1. Et institutt som kan samordne relevant forsking som gjennom sine resultater kan 
virke positivt på samenes eksistens. 
2. Et institutt som kan få i gang og samordne samisk kulturarbeid og samisk 
opplysningsarbeid. 
 
Et Nordisk samisk institutt bør dekke flere ulike forskingsfelt som kan grupperes 
slik: 
1. Humanistiske fag 
2. Samfunnsvitenskap 
3. Rettsvitenskap 
4. Naturvitenskap 
 
 
Resolusjon 1960–5 
 
OFFENTLIG BEVILGNING 
Landsmøtet i NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI – Norske Samers Riksforbund – vil 
uttrykke sin bekymring i forbindelse med den holdning sentralmyndighetene har 
inntatt med hensyn til offentlig støtte til organisasjonens virksomhet. Landsmøtet 
krever at vedkommende departement under Norsk Sameråds budsjett tilføyer en 
egen post til anvendelse til samiske aktiviteter på det organisasjonsmessige plan. 
Landsmøtet forutsetter at bevilgningen blir satt til en størrelse som er tilstrekkelig for 
å dekke omkostningene ved avvikling av møter, reiseutgifter samt nødvendige 
administrasjonsutgifter, herunder utgifter til en lønnet sekretær i heldagsstilling. 
 
 
Resolusjon 1960–6 
 
UNDERVISNINGSPLANER I GRUNNSKOLEN 
Normalplanutvalget har i sin innstilling et avsnitt om samene.  På bakgrunn av dette 
henstiller NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI – Norske Samers Riksforbund – til 
skoledirektøren i Finnmark om at det tas initiativ ovenfor Departementet til å få 



 

 

oppnevnt et utvalg som skal utarbeide forslag til detaljerte undervisningsplaner i 
grunnskolen i samiske distrikter. Etter vårt syn er det meget viktig at skolen får et 
samisk innhold. NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI - Norske Samers Riksforbund – 
ser det som et minstekrav at alle norske borgere får opplysninger og informasjoner 
samene.  
Riktig informasjon bidrar til å fjerne fordommer og berike alle norske barns viten om 
sitt land og dets innbyggere. Norske Samers Riksforbund henstiller derfor til Kirke- 
og Undervisningsdepartementet at det settes som minstekrav at lærebøker i 
samfunnsfag inneholder riktig og fyldig framstilling om samenes historie, kultur og 
livsform. 
 
 
Resolusjon 1960–7 
 
RADIO OG TV 
Massemedia som radio og TV er av meget stor betydning når det gjelder informasjon 
og opinionsdannelse nasjonalt og internasjonalt. Landsmøtet vil i denne forbindelse 
uttale: 
1. Det bør snarest settes i gang et objektivt informasjonsarbeid om samer i nevnte 
media. 
2. I dette arbeidet bør samer trekkes inn i mye høyere grad enn tidligere. Således bør 
det opprettes et team med samisk bakgrunn til utarbeidelse av informasjonsprogram, 
3. Det må søkes samarbeid med Sveriges og Finlands radio/TV i denne forbindelse. 
4. Programrådet for de samiske sendinger må heretter velges av samene selv, ikke 
oppnevnes av de respektive lands myndigheter. 
5. Det må også arbeides for et større samarbeid når det gjelder de samiske sendinger i 
Norge, Sverige og Finland. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
3. ordinære landsmøte 
Tana, 28.–30. juni 1971 
 
 
Resolusjon 1971–1 
 
BOLIGTILTAKENE I INDRE FINNMARK 
Landsmøtet i NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI – Norske Samers Riksforbund – 
mener at den departementale saksgangen angående boligaksjonen bør forandres slik 
at de samiske organisasjonene blir engasjert allerede under planleggingsfasen. 
 
Landsmøtet presiserer at de institusjoner og enkeltpersoner som trekkes inn i 
arbeidet med boligaksjonen må ha den fulle kjennskap til samiske forhold for derved 
å unngå at urettelige feil blir begått. Det ansees som meget viktig at NSR og NRL får 
midler slik at de i sterkere grad er i stand til å ta del i boligaksjonen. Landsmøtet vil 
understreke den store betydning boligaksjonen har både økonomisk, sosialt og 
kulturelt for den samiske befolkningen. 
 
Landsmøtet vil også sterkt gi uttrykk for sin skuffelse over at de samiske 
organisasjonene NSR og NRL, ikke er trukket med inn i planleggingsarbeidet slik det 
blir skissert i brev fra NSR til Kommunal- og arbeidsdepartementet av 24. april 1971.  
 
Videre anser landsmøtet det viktig at det organiseres en form for vernet bedrift i 
Kautokeino i nær tilknytning til den samiske yrkes- og husflidsskole med det 
tosidige formål å drive husbygging med lokal arbeidskraft og med rekruttering og 
opplæring av arbeidskraft i forbindelse med boligaksjonen.  
 
Landsmøtet vil dessuten kreve at de samiske organisasjoner trekkes inn i 
arbeidsutvalg og komiteer som allerede er nedsatt eller nedsettes heretter i 
forbindelse med boligaksjonen.  
 
 
Resolusjon 1971–2 
 
VASSDRAGSREGULERINGER  
Landsmøtet i NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI – Norske Samers Riksforbund 
registrerer med bekymring den stadige inntrengningen som skjer i samiske 
bosettingsområder. I den senere tid har særlig vassdragsreguleringer voldt store 
ulemper for den samiske næringsutøvelse, og fremgangsmåten ved behandling av 
slike saker har gått på tvers av samiske rettsoppfatning til tross for det syn de 
samiske organisasjoner har gjort gjeldende i den senere tid. Det vises her bla.a. til 
Norske Samers Riksforbund s resolusjon 3/70 om reguleringen av Alta-Kautokeino. 



 

 

 
Landsmøte krever at det nå settes en geografisk grense med absolutt forbud mot 
regulering av vassdrag innenfor visse områder uten samenes godkjenning. Ved 
fastsettelsen av denne grensen må de samiske organisasjoner få uttale seg.  
 
 
Resolusjon 1971–3 
 
SAMISK REPRESENTASJON I OFFENTLIG OPPNEVNTE UTVALG MED 
MANDAT Å UTREDE SPØRSMÅL AV SAMISK INTERESSE 
Landsmøtet i NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI – Norske Samers Riksforbund  er 
kjent med at regjeringen i statsråd den 11.juni d.å. oppnevnte et utvalg på 6 personer 
til å utrede spørsmål om bruksrettigheter på statens grunn i Nord-Norge og om slike 
rettigheter skal tilstås for fremtiden.  
 
Landsmøtet er av den oppfatning at samenes velervervede rettigheter til land og 
vann i landsdelen ikke kan reguleres bort ved lov. 
 
Samene representerer den brukergruppe som disponerer de største fjellområdene i 
Nord-Norge, og vi finner det derfor betenkelig at det er oppnevnt et utvalg med 
dette mandat uten at samene er representert.  



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
4. ordinære landsmøte 
Skoganvarre i Porsanger, 28.–30. juni 1972 
 
 
Resolusjon 1972–1 
 
BOLIGTILTAKENE I DE SAMISKE DISTRIKTER 
Landsmøtet i NSR i 1972 vil uttale at i tilknytning til de pågående tiltak i 
samedistriktene, at disse snarest følger opp med tiltak på det næringsøkonomiske 
området.  
Landsmøtet vil her understreke de samiske krav om at ressursene i sameområdene 
forbeholdes samene.  
Dette må gjelde både de tradisjonelle næringsressurser så vel som nye ressurser som 
avdekkes gjennom forsking, nye behov eller bedre tekniske muligheter.  
Landsmøtet vil her gjenta at samene oppfatter det som uriktig at de samiske 
rettigheter bare kan aksepteres i tilknytning til de tradisjonelle næringsutøvelser. 
Ellers vil Landsmøtet fullt ut støtte den linje NSRs styre har fulgt i saken. 
(Enstemmig) 
 
 
Resolusjon 1972–2 
 
LÆREBEDRIFT 
Landsmøtet i NSR er kjent med de problemer mangel på faglært arbeidskraft skaper 
innen byggefaget i Indre Finnmark. For å avhjelpe dette, er en opplæringsbedrift i 
byggefag under oppretting i Kautokeino. Landsmøtet vil presisere viktigheten av at 
denne bedrift etablerer samarbeid med lokale institusjoner og vi er uenige i at Alta 
Yrkesskole trekkes inn i denne sammenheng. 
Det er naturlig og nødvendig at samarbeidet skjer med Den samiske yrkes- og 
husflidsskole i Kautokeino. Ved denne skolen finnes uutnyttet kapasitet og et 
samarbeid ville derfor lett komme i gang.  
(Enstemmig) 
 
 
Resolusjon 1972–3 
 
AVIS 
Landsmøtet i NSR viser til brev mottatt fra Samisk Avis A/L og uttaler: 
Styret i NSR i samarbeid med NRL og de samiske aviser oppnevner et utvalg til å 
utarbeide forslag til løsning av avissaken. Utvalget skal: 
a) Vurdere forslaget fra Samisk Avis A/L. 
b) Ta kontakt med utvalget til å utrede periodiske publikasjoner på samisk m/ 



 

 

formann Paul Fjellheim. 
c) Legge fram for NSR et forslag til løsning i avissaken. 
(Vedtatt mot 1 stemme) 
 
 
Resolusjon 1972–4 
 
STATLIGE BEVILGNINGER TIL DE SAMISKE ORGANISASJONER 
Landsmøtet i NSR henviser til den aktive holdning de samiske organisasjoner har 
inntatt til spørsmål angående samene samt engasjement i den fremtidige utvikling av 
sameområdene. Skal dette engasjementet kunne fortsette, er det imidlertid en 
forutsetning at organisasjonene tilføres tilstrekkelige bevilgninger.  
Landsmøtet finner det utilstrekkelig at de støttemidler organisasjonen i dag mottar, 
bevilges over tilskuddskontoen post 70 i Landbruksdepartementets budsjett kap. 
1223.  
På bakgrunn av den rådende politiske oppfatning om spørsmål angående samene, 
jfr. den enstemmige godkjennelse av samekomiteens innstilling, finner vi grunn til å 
anmode om at tilskudd til de samiske organisasjoner for fremtiden søkes bevilget 
over faste poster, samt at hver organisasjon får egne poster i budsjettet.  
(Enstemmig) 
 
 
Resolusjon 1972–5 
 
KOMITE TIL Å FREMME EN INNSTILLING OM RETNINGSLINJER FOR 
ADMINISTRASJON OG ANSETTELSER I NSR 
Landsmøtet i NSR 1972 pålegger styret å nedsette en komité til å fremme en 
innstilling om retningslinjer for administrasjon og ansettelser i NSR.  
Denne innstilling tilstilles de lokale organisasjoner til uttalelse, hvoretter styret 
koordinerer disse og fremmer forslag for neste landsmøte for stadfestelse.  
Komiteen bør bestå av 3 medlemmer. 
(Enstemmig) 
 
 
Resolusjon 1972–6 
 
JORDBRUK 
Landsmøtet i NSR i 1972 støtter prinsipielt Norsk Sameråds vedtak av 28.mai 1972 
om stimuleringstiltak for jordbruket i samiske bosetningsområder.  
Landsmøtet ber styret arbeide videre med saken og i den anledning ta kontakt med 
relevante organisasjoner og institusjoner. 
(Enstemmig) 
 
 
Resolusjon 1972–7 
 



 

 

EUROPEISKE FELLESKAP 
Norske Samers Riksforbunds landsmøte i Skoganvarre 28.-30. juni 1972 anser saken 
om et eventuelt norsk medlemskap i EF for å være av stor politisk og historisk 
viktighet for landet som helhet, så vel som for den samiske befolkning. En tillater seg 
imidlertid å mene at konsekvensene og relevansen av medlemskap eller avslag, med 
hensyn til den samiske befolkning og de typiske samiske næringer som reindrift, 
jordbruk i kombinasjon med håndverk, fangst, jakt og fiske, er delvis uklare og lite 
eller intet utredet av norske myndigheter og norske forhandlere. Likeledes mener 
landsmøtet at samenes språklige situasjon, deres stilling som minoritet, samt deres 
historiske rettigheter ikke er stilt i relasjon til forhandlingsresultatet, eller framført 
som forhandlingsmomenter.  
Disse uklarheter og usikkerhetsmomenter tatt i betraktning, vil landsmøtet anbefale 
at Norske Samers Riksforbund ikke bør engasjere seg som part i kampen for eller 
mot EF. NSR bør i denne situasjonen føle seg forpliktet til å be myndighetene sette alt 
inn på å klarlegge forhandlingsresultatet og aktuelle motforestillinger i god tid før 
folkeavstemningen, slik at også samene kan delta i denne på et fullverdig 
vurderingsgrunnlag.  
I denne forbindelse vil landsmøtet komme med følgende konkrete henstilling: 

At regjeringens markedsmelding og Folkebevegelsens motmelding eller et 
konsentrat av disse, snarest bør utgis på samisk. Dette bør også gjelde annet viktig 
materiale som de propaganderende parter måtte fremme. 

At forandringene i konsesjonslovgivningen og det øvrige lovverk klarlegges 
spesielt med henblikk på etablering, fritidsaktiviteter og ferdsel i de spesielle samiske 
områder. 

At import- og eksportforhold utredes for typiske samiske produkter som 
reinkjøtt, vilt, innlandsfiske, håndverks- og souvernirproduksjon spesielt med 
henblikk på mulige konkurrerende utenlandske produkter. 

At muligheten for framtidig samisk internordisk kulturelt og økonomisk 
samarbeid blir klart definert og satt i forhold til de eksisterende samarbeidsprosesser 
og -prosjekter.  

At stemmesedlene under den forestående folkeavstemning må bære både 
norsk og samisk tekst over hele landet. 
(Vedtatt med 21 mot 4 stemmer) 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
5. ordinære landsmøte 
Nesseby, 1.–3. juli 1973 
 
 
Resolusjon 1973–1 
 
PRINSIPPVEDTAK FOR NSRs SKOLEPOLITIKK 
Det beste utgangspunkt for en fullverdig samisk skole er etnisk minoritetsstatus på 
statsrettslig grunnlag. Et slikt grunnlag ville få følger for lovverket for skolen, 
planene, læremidler, utdanning osv. 
For å konkretisere dette vil vi nevne som punkter i Lov om grunnskolen av 13.juni 
1969, spesielt paragrafene som spesifikt er ment å gjelde for samer §41.7. Dette 
punktet er ikke i samsvar med målsettingen for norsk skole og den nåværende 
"realisering" av §41.7 er ikke i samsvar med de sentrale pedagogiske verdier i vårt 
skolesystem. 
Landsmøtet vil følge den linje som tidligere er staket opp, som har som 
hovedprinsipp at vi skal være med på å avgjøre i saker som angår oss selv. Dette har 
i liten grad vært gjeldende for skolene. For å levendegjøre dette prinsipp for skolene, 
må skolenes organisasjonsramme endres radikalt.  
I beslutningsprosessen på høyere plan kommer ikke samene til ordet. Derfor vil NSR 
ta opp arbeidet med å få organisert et samisk skoleråd. Dette rådet må fungere på 
linje med andre høyere råd for skolene for eksempel Grunnskolerådet. Samisk 
skoleråd må få tillagt samme avgjørende vekt på råd i samiske skolespørsmål som 
det overnevnte departementale råd har i generelle norske skolespørsmål. 
 
 
Resolusjon 1973–2 
ENKELTVEDTAK OM HØYST PRESSERENDE SKOLEPOLITISKE SAKER 
a) Undervisningsforhold i sørsamiske skoler. 
Norske Samers Riksforbund, på landsmøte 1973, ber KUD om at kravet fra 
sørsamiske foreldre om fast status for skolene i Hattfjelldal og Snåsa blir tatt til følge. 
 
b) Statsdrevne skoler for samer. 
Norske Samers Riksforbund, på landsmøte i 1973, krever at de statsdrevne skolene 
for den samiske minoritet fortsatt skal forbli statsdrevne, og ikke fylkeskommunale. 
Fordi samene bor spredt over hele Norden, bør dette fortsatt være en statsoppgave å 
drive disse skolene. En kan heller ikke akseptere det syn som kom til uttrykk i 
Finnmark fylkesting i forbindelse med vedtak om Landsdelsplanen for Nord-Norge, 
og som da skulle danne grunnlaget for fylkets drift av disse skolene, nemlig at 
samiske spørsmål bare skulle være næringsøkonomiske spørsmål.  
 
c) Samisktalende elever til Gymnaset i Karasjok og Den Samiske Yrkes- og 



 

 

Husflidsskole i Kautokeino. 
Norske Samers Riksforbund, på landsmøte i 1973, ber KUD finne en foreløpig 
særordning fra høsten 1973 slik at samisktalende elever fra Finland og Sverige som 
søker om opptak på gymnasklasser med samisk i Karasjok, blir opptatt som elever, 
uten å måtte følge undervisning i norsk og fransk. De må få høve til å ta eksamen 
ved gymnaset på like linje med andre elever. Dette forutsetter at finsk etter krav ved 
studenteksamen i Finland og Sverige. En slik ordning med opptak av samiske elever 
fra Finland og Sverige må også gjøres gjeldende for Den Samiske yrkes- og 
husflidsskole i Kautokeino. Senere må dette bli en fast ordning.   
 
d) Undervisningsplaner for samiske skoler. 
Norske Samers Riksforbund, på landsmøte 1973, krever at den delen av Mønsterplan 
for grunnskolen som vedrører samisk skole, blir ferdigbehandlet snarest mulig. 
Norske Samers Riksforbund tillater seg å be Grunnskolerådet klargjøre hvorfor dette 
planarbeidet ikke er gjort ferdig så raskt som den øvrige delen av Mønsterplanen og 
hva som er årsaken til ytterligere forsinkelser med planarbeidet, slik at 
skolemyndighetene i mellomtiden kan fatte de vedtak som er nødvendige for å 
realisere Mønsterplanen også for samisktalende elever.  
 
e) Lærerutdanning. 
Norske Samers Riksforbund, på landsmøte 1973, ber KUD om at intensjonene fra 
komiteen for å utrede spørsmål omkring lærerutdanningen for samiske distrikter blir 
fulgt opp allerede fra høsten 1973, om nødvendig gjennom ekstraordinære 
bevilgninger over statsbudsjettet. Likeledes vil landsmøtet presisere nødvendigheten 
av å bevare 4-årig evt. 5-årig lærerutdanning ved lærestedene hvor samiske lærere 
skal utdannes. NSR og NRL må få egne representanter i styrene for disse 
lærestedene. 
 
f) Opptakskriterier for samiske studenter til høyere utdannelse. 
Det har vært forskjellig praksis ved opptak av samiske studenter til de høyere 
lukkede studier. For å gi samiske studenter med forskjellige interesser samme 
mulighet til adekvat utdannelse ber Norske Samers Riksforbund KUD og 
utdanningsinstitusjonene ta opp saken og vedta en likelydende orden for opptak av 
samiske studenter ved de lukkede studier. Ved noen læresteder kan f.eks. 
kvoteordning praktiseres, ved andre læresteder gis tilleggspoeng for kunnskaper i 
samisk.  
(Enstemmig) 
 
 
Resolusjon 1973–3 
 
UTBYGGINGSPROGRAM FOR NORD-NORGE 
Norske Samers Riksforbund har på landsmøte 1973 gjennomgått Stortingsmelding 
nr. 108 "om et utbyggingprogram for Nord-Norge", med spesiell vekt på kap. 12: 
"Utvikling av samiske bosettingsområder", og vil uttale følgende:  
Stortingsmeldingen vil, dersom dens intensjoner blir fulgt opp, representere et viktig 
steg mot bedring av den samiske befolknings stilling i Norge. 



 

 

NSR vil i det alt vesentlige slutte seg til regjeringens synspunkter slik de kommer til 
uttrykk i avsnittene 12.5 til 12.8. Av spesiell betydning for de samiske organisasjoners 
evne til å følge opp dette arbeid i fremtiden merker en seg forslaget om støtte til de 
samiske organisasjoner og løftet om vurdering av NSRs forslag om en egen komité 
for nærmere utredning (12.5). NSR ser det som særlig viktig at en slik komité, når det 
gjelder sammensetning og mandat, grunner på de premisser som er referert fra NSRs 
uttalelse (12.4). Landsmøtet vil sterkt presisere at det før kap. 12 i innstillingen 
foreligger i samisk oversettelse og hele dokumentet er trykt, vil betrakte innstillingen 
som et godt utgangspunkt for arbeidet i NSRs styre og lokalforeningene, men vil 
forbeholde seg rett til å komme tilbake til en ny behandlingsrunde med mer detaljert 
gjennomgåelse senere. Landsmøtet vil uttale at en rekke av de forhold som berøres i 
innstillingen likevel kan være gjenstand for raskest mulig oppfølgning, og vil 
henstille til myndighetene, NSRs styre og lokalforeningene at de snarest setter i gang 
med arbeid med å konkretisere og realisere de tiltak som ikke behøver å vente på en 
utredning av en ny samisk komité. Som eksempler nevnes økonomisk styrking av de 
samiske organisasjoner, oppbygging og styrking av bygdelagene, utredninger og 
handling i forbindelse med vassdragsreguleringer, utredninger i forbindelse med 
samiske rettigheter m.v.  
Landsmøtet understreker at de prinsipper som hevdes i kap. 12 må gjelde alle 
samiske bosetningsområder i landet. Landsmøtet vil ellers legge vekt på følgende 
momenter: en spesiell seksjon ved Utbyggingsavdelingen for Finnmark, som nevnt i 
avsnitt 12.5 vil i en aksjonsperiode utvilsomt ha en sterk positiv virkning. NSR ser 
det imidlertid som en absolutt betingelse for at tiltaket skal representere et reelt 
fremsteg at følgende to krav tilfredsstilles:  
1. Seksjonen må ikke lokaliseres sentralt til fylkesadministrasjonen i Vadsø, men til et 
av de samiske sentra i Indre-Finnmark, Kautokeino eller Karasjok. Dette vil lette 
samarbeidet med kommuneadministrasjonene og de nyopprettede Nordisk Samisk 
Institutt og de samiske organisasjoner på lokalplanet. Det vil også gjøre det mer 
naturlig for seksjonen å arbeide med spørsmål som angår alle samiske 
bosettingsområder.  
2. Seksjonen må ledes og i størst mulig grad bemannes med ekspertise fra den 
samiske befolkning selv, med språklig og faglig innsikt i de forskjellige felter. Slik vil 
tiltaket ha reelle muligheter for å oppnå kontakt, forståelse og samarbeid i den 
samiske befolkning. 
NSR vil kunne påvise at slik ekspertise er tilgjengelig og rekrutterbar.  
Disse forutsetninger blir desto mer uomgjengelige dersom utbyggingsseksjonen skal 
fungere som et sekretariat for et UTVIKLINGSRÅD/UTVIKLINGSFOND.  
NSR anser dette forslag som uhyre positivt og det som vil kunne få størst 
konsekvenser i fremtiden. Imidlertid må det være en betingelse, av samme grunner 
som er anført ovenfor, at et klart flertall i rådet består av samiske representanter, 
oppnevnt etter forslag fra samiske organisasjoner.  
Regjeringen foreslår (12.4) at de samiske spørsmål går inn under samme 
statssekretærutvalg som det øvrige utbyggingsprogram for Nord-Norge. NSR er av 
den oppfatning at dersom det anses nødvendig med slik oppfølgning, bør 
statssekretærutvalget styrkes med en sekretær med samisk bakgrunn som kan stå for 
en mer kontinuerlig kontakt og tilrettelegging. I forbindelse med det nært 



 

 

forestående oppfølgningsarbeid ber landsmøtet styret om å oppnevne en plankomite 
som skal ha til oppgave, i samarbeid med styret, å konkretisere og hjelpe styret og 
lokalforeningene med realiseringen av de arbeidsoppgaver man har i tiden frem til 
neste landsmøte. I forbindelse med etableringen av utbyggingsseksjonen, 
utviklingsråd og Nordisk Samisk Institutt ber landsmøtet styret og planutvalget om å 
vurdere spørsmålet om behovet for et permanent samarbeidsutvalg mellom de 
overnevnte organer. Landsmøtet tror det vil være av meget stor betydning at 
man alt fra starten får et nært samarbeid her, idet de aller fleste saker av betydning 
for utviklingen i tur og orden vil behandles av alle organer.  
(Enstemmig) 
 
 
Resolusjon 1973–4 
 
LANDSMØTETS ORGANISASJONSKOMITE 
Fra styrets side ble disse forelagt komiteen: 
1. Reorganisering av Norsk Sameråd. Skriv fra Bergen Sámiid Searvi. 
2. Samiske sendinger i radio/TV. 
3. Medlemskap i NSR. Søknad fra Kárašjoga Sami Nuoraid Searvi. 
4. Retningslinjer for ansettelse og organisasjonsspørsmål.  
 
Komiteen foreslår følgende for landsmøtet:  
1. Reorganisering av Norsk Sameråd. 
a. Forslagsrett har følgende: NSRs lokallag, NRL ved flyttsamelag, Norsk seksjon av 
Nordisk Sameråd og grendelag i samiske bosetningsområder. 
b. Forslagene sendes til: NSRs landsmøte, Nals landsmøte og Regjeringen. 
c. Endelig utpeking skjer ved: NRLs landsmøte, NSRs landsmøte og Regjeringen.  
d. Forslag til det antall som hver av de tre partiene kan utpeke:  
NSR - 4 medlemmer 
NRL – 2 medlemmer 
Regjeringen – 1 medlem 
e. Funksjonstid 4 år. 
f. Norsk Sameråd skal være uavhengig av NSR/NRL i den betydning at disse ikke 
kan pålegge Norsk Sameråd i saker og vedtak.  
 
2. Samiske sendinger i radio og TV. 
Skriv er kommet fra: Lokallagene i Norge, Samarbeidskomiteen for samiske 
sendinger i de tre nordiske land og den svenske gruppens ”team-work”.  
Det som stort sett går igjen er at samiske sendinger i radio/TV bør utvides samtidig 
som man har et stort ønske om å få samisk sending også om ettermiddagen, f. eks. kl. 
17-18 over lokal radio, samt fast sending om dagen. 
Fra samarbeidskomiteens (seminar) side er det kommer forslag om et 
programsentrum, f. eks. i samarbeid med Nordisk Samisk institutt i Kautokeino. 
Sør- og mellomsamisk bør få sine egne lokalsendinger. 
Nyheter og problemstillinger for de forskjellige næringsgrener bør bli tatt opp. 
Videre må sendetiden utvides betraktelig. 
 



 

 

3. Medlemskap i NSR   
Kárašjoga Sami Nuoraid Searvi har søkt om medlemskap i NSR. Komiteen anbefaler 
medlemskap dersom Kárašjoga Sami Nuoraid Searvi godtar NSRs vedtekter. 
 
4. Innstilling fra utvalget til å utrede retningslinjer for ansettelse og 
organisasjonsspørsmål i NSR. 
Komiteen foreslår at saken blir utredet i NSRs styre. 
 
Forslag fra landsmøtets organisasjonskomite ble oversendt styret til 
viderebehandling. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
6. ordinære landsmøte 
Kautokeino, 16.–18. april 1974 
 
 
Resolusjon 1974–1 
 
SAMISK SKOLERÅD 
Det er innenfor de samiske organisasjoner en utbredt oppfatning om at det snarest 
bør etableres et organ som har som hovedoppgave å ta seg av utviklingen og 
oppføring av samiske skolespørsmål. 
 
NSR tok opp denne saken på landsmøtet i 1973, og siden hatt saken til utredning i en 
skolekomite som ble oppnevnt av styret i 1973. Deler av skolekomiteens innstilling 
ble lagt fram på landsmøtet i 1974. NSR, landsmøtet 1974, vil på bakgrunn av 
skolekomiteens utredning uttale følgende: 
 
Det må snarest opprettes et organ som skal ta seg av oppfølging og utvikling av 
samiske skolespørsmål. Organet kan kalles Samisk Skoleråd. Dette opprettes som et 
faglig råd under Kirke- og Undervisningsdepartementet. 
Rådet skal ha hånd om alle sider av samiske skolespørsmål, og skal omfatte alt fra 
førskole til postgymnasial utdanning. Rådet skal primært ha de samiske 
organisasjoner som sin referansegruppe. 
Under rådet opprettes det et pedagogisk senter som skal ta seg av den daglige 
virksomhet, og forsøks- og utviklingsarbeidet. 
Pedagogisk senter lokaliseres til et område med flerspråklig morsmålsopplæring, og 
skal ha nært samarbeid med allerede etablerte institusjoner som arbeider med tiltak 
som vedrører undervisningssektoren. 
Det er et stort behov for å få koordinert og videreutviklet eksisterende tiltak på 
undervisningssektoren, og rådet bør derfor snarest komme i gang med sitt arbeid.  
Arbeidet med undervisningsplaner, lærebøker og læremidler tillempet de lokale krav 
og behov bør prioriteres. 
Stortingsmelding nr 33 (73-74) nevner at det skal opprettes et råd for å ta seg av 
oppfølging og utvikling av samiske skolespørsmål. Landsmøtet ber regjeringen å 
følge opp intensjonene i stortingsmelding nr. 33, med bevilgninger over 
statsbudsjettet slik at samisk skoleråd og pedagogisk senter kan tre i funksjon i 1975. 
Rådet bør opprettes i løpet av 1974. Utnevningen bør skje på bakgrunn av innstilling 
fra de samiske organisasjoner. 
 
 
Resolusjon 1974–2 
 
ETTERUTDANNING AV LÆRERE 



 

 

Norske Samers Riksforbund samlet til landsmøte 1974 er kjent med at skolestyrene i 
Kautokeino og Karasjok har søkt om å få sette i gang etterutdanning for lærere i 
samisk språk, kultur og historie på lokal basis. 
Man har ennå ikke fått skriftlig svar på søknadene. Dette betyr at de lokale 
skolemyndighetene er avskåret fra å gi nye lærere en fyllestgjørende innføring i de 
lokale forhold. Dette kan få følger for undervisningen i grunnskolen og 
videreutdanningssektoren. 
Landsmøtet ber skolemyndighetene se med velvilje på søknadene og legge tingene til 
rette slik at disse kurs kan bli effektive. 
 
 
Resolusjon 1974–3 
 
SKOLEKOMITEEN I NSR 
Norske Samers Riksforbund velger på landsmøte en permanent skolekomite med 3 
medlemmer. 
Komiteens mandattid er 1 år. Komiteen bør være sammensatt slik at den til enhver 
tid dekker de aktuelle saksområder. Landsmøtet bør vurdere kontinuiteten i 
arbeidet, impulser og nye ideer m.v. ved fastsettelsen av komiteens mandat og 
sammensetning. 
 
Skolekomiteen arbeider på mandat av landsmøte og styre. Skolekomiteen avgir årlig 
rapport til styre og landsmøte. Skolekomiteen kan komme med forslag til styre og 
landsmøte. Styret bør avhente komiteens uttalelse i spørsmål innenfor komiteens 
kompetanseområde. 
 
For kommende mandatperiode fordeles arbeidet slik: 
1. Den bestående skolekomite gjør ferdig sin utredning og oversender denne til styret 
for videre behandling. Deretter oppløses denne komiteen. 
2. Dette landsmøte velger en ny komité som fram til neste landsmøte skal ta for seg 
forskolesektoren. 
Komiteen bør konsentrere sitt arbeid omkring hvilke tiltak som generelt er ønskelige 
på førskolesektoren. 
 
Norske Samers Riksforbund regner med at Samisk Skoleråd, når det blir etablert, vil 
ta seg av de praktiske oppgavene. Skolekomiteens arbeid vil derfor i første rekke 
være å forsyne Samisk Skoleråd med ideer og ønsker fra den samiske befolkning. 
Skolekomiteen i NSR må derfor i stor utstrekning basere sin virksomhet på mer 
kontakt med lokallagene og samle inn ønsker og ideer. 
 
 
Resolusjon 1974–4 
 
UTBYGGINGSPROGRAM FOR NORD-NORGE 
NSRs landsmøte 1974 har gjennomgått St.meld. nr. 33 (73-74). Tillegg til St.meld. nr. 
108 (72-73) "Om et utbyggingsprogram for Nord-Norge". 
 



 

 

Landsmøtet viser til den uttalelse om St.meld. nr. 108 som ble vedtatt på landsmøtet i 
Nesseby 1.-3. Juli 1973, og vil særlig gjøre oppmerksom på det som er uttalt om 
opprettelse av et utviklingsfond og et utviklingsråd. 
 
Landsmøtet ser at tilleggsmeldingen ikke behandler disse spørsmål på nytt og forstår 
dette slik at forslaget om opprettelse av et utviklingsråd/fond opprettholdes. 
 
Landsmøtet ser med tilfredshet på forslagene om å få en samlet vurdering av 
spørsmål vedrørende vassdragsreguleringer og en samlet plan for vern og bruk av 
natur- og utmarksressurser i de samiske områder, spesielt i Indre-Finnmark. 
 
Videre er landsmøtet tilfreds med den rolle de nyopprettede Nordisk Samisk 
Institutt ventes å spille i forbindelse med utredninger som angår den samiske 
befolknings kulturelle, økonomiske og sosiale situasjon. 
 
Endelig er landsmøtet tilfreds med at løftet om å bevilge midler til de samiske 
organisasjoner nå ser ut til å bringe organisasjonenes sekretariatsbehov nærmere en 
permanent løsning. 
 
Man står nå foran en ferdigbehandling av bl.a. St.meld. Nr. 108 (72-73) med 
tilleggsmelding nr. 33 (73-74), en aksjonsplan for de samiske bosetningsområder 
samt en fylkesplan for Finnmark. 
Disse sakene inneholder forslag av meget vidtrekkende betydning også for 
næringsutviklingen i samiske områder. 
Landsmøtet finner grunn til her å understreke myndighetenes og NSRs ansvar i 
forbindelse med de vanskeligheter som befolkningen i våre sjøsamebygder er i. 
Det tenkes særlig på fiskeriene og utmarksnæringene. 
 
Landsmøtet anser det påtrengende nødvendig at det snarest blir klart på hvilke 
måter utviklingen i de samiske områder skal styres og fungere. Norske Samers 
Riksforbund anser det som en selvfølge at utredning, planlegging og tiltak i 
tradisjonell og ny næringsvirksomhet i samiske områder skal være et resultat av 
samisk aktivitet i alle sektorer. 
 
Landsmøtet vil derfor holde fast ved at utviklingsrådet får et godt utbygget 
sekretariat, plassert i et av de samiske sentra og i størst mulig grad bemannes med 
ekspertise fra den samiske befolkning. Sekretariatet må være så sterkt bemannet at 
det kan drive utstrakt ide/tiltaksoppsøkende virksomhet i de samiske bygdene. 
Eventuelt må det knyttes til sekretariatet personer fra de ulike samiske områder som 
kan bistå enkeltpersoner, bedrifter o. l i å utforme, fremme og gjennomføre tiltak av 
næringsmessig betydning. 
 
Landsmøtet ser på den nærmeste tiden som meget avgjørende for forholdet mellom 
den utvikling som skjer og den medvirkende rolle de mennesker spiller som 
utviklingen angår. 
 



 

 

Landsmøtet mener derfor at Norske Samers Riksforbund må styrke sin mulighet til å 
følge med i det som skjer og til å kunne påvirke utviklingen i ønsket retning. 
 
Landsmøtet pålegger derfor styret til å oppnevne en næringsøkonomisk komité med 
foreløpig virketid frem til neste landsmøte. 
Styret og komiteen bør også ta stilling til spørsmålet om komiteen bør være mer 
permanent. 
 
Komiteens oppgave må være å gjennomgå de foreliggende og de kommende 
utviklingsplaner og på bakgrunn av NSRs prinsipielle holdning til spørsmålene 
fremme forslag til prioritering av oppgavene, forslag til sikring av befolkningens 
medvirkning og forslag om best mulig koordinering av utviklingsarbeidet. 
 
 
Resolusjon 1974–5 
 
DE SAMISKE SENDINGER/NRK 
1. Norske Samer Riksforbund landsmøte i Kautokeino 16.-18. april  1974 slutter seg til 
det prinsipielle syn som styret har hevet i styrevedtak 6/74 og krever at De Samiske 
Sendinger/NRK hurtigst mulig flyttes til Indre-Finnmark, samtidig som det 
opprettsholdes en fast medarbeiderstilling ved NRKs distriktskontor i Tromsø. 
De forhold som De Samiske Sendinger i dag arbeider under, er lite tilfredsstillelse. 
Landsmøtet vil spesielt peke på følgende forhold som taler for en flyttning til Indre-
Finnmark: 
- et samisk miljø 
- lettere tilgang til programstoff 
- bedre muligheter for samarbeid med samiske institusjoner 
Landsmøtet forutsetter at plasseringen av De Samiske Sendinger/NRK formelt ikke 
skal binde stedsvalget for det fellesnordiske radio/TV-produksjonssenteret. 
 
2. De Samiske Sendinger/NRK må plasseres i Karasjok 
 
3. Landsmøtet henstiller til NRK å utvide Nordkalottsendingene på samisk også å 
omfatte Nordland fylke. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
7. ordinære landsmøte 
Skibotn, 13.–15. juni 1975 
 
 
Resolusjon 1975–1 
 
SAMENES OFFISIELLE STATUS 
En harmonisk utvikling av det samiske samfunnet i de nordiske stater forutsetter at 
statene anerkjenner samene som en egen folkegruppe. Der er nå nødvendig at NSR 
setter i verk et grundig arbeid med å utrede samenes offisielle status i Norge, og 
utforme et grunnsyn for de samiske organisasjonenes videre forhandlinger med 
myndigheten for å få samenes offisielle status lovfestet. 
 
NSRs landsmøte ber styret om å søke de nødvendige midler, første omgang kr. 50 
000 til slikt utredningsarbeid. Styret må også oppnevne en komité til å utrede 
samenes offisielle status i Norge. Sammen med den utnevnte komité utarbeider 
styret et forslag til mandat for utredningen. Som grunnlag for mandatet anbefaler 
landsmøtet det forslag om Alf Isak Keskitalo har utarbeidet i et brev til NSR, dater 
Kautokeino den 25. April 1975. 
 
 
Resolusjon 1975–2 
 
SAMISKE KULTURINSTITUSJONER 
For at vi samer selv skal ha hånd om bevaring og utvikling av våre kulturverdier, er 
det nødvendig at samenes kulturinstitusjoner får tilstrekkelige midler til utdanning 
og ansettelse av personale, og til innkjøp, for oppdrag til samisk duodji, kunstnere og 
til forskning, konservering og publikasjonstjeneste. 
 
En viser her til bl.a. De Samiske Samlinger og Saemien Sijte, og til nyere planer om 
kulturinstitusjoner. 
 
NSR-landsmøtet vil påpeke at eldre kulturgjenstander, bilder, manuskripter m.m. er 
et verdifullt og ugjenskaffelig kulturmateriale for samer som av forskjellige årsaker, 
bl.a. samenes minoritetssituasjon, misjonsvirksomhet m.m. er blitt utført fra samiske 
bosettingsområder, og en bør snarest søke å få disse tilbakeført til institusjonene som 
er under samisk styring. 
 
De Samiske Samlinger kan sies å være et særmuseum for samisk kultur, og denne 
institusjonen oppfyller krav som et sikkert oppbevaringssted og sted hvor materialet 
også lett blir tilgjengelig for publikum. 
 



 

 

De Samiske Samlinger må snarest få utvidet sine samlinger med tilskudd fra så vel 
innenriks- og utenriksmuseer som disponerer eldre kulturgjenstander m.m. 
 
 
Resolusjon 1975–3 
 
ALLMENN KULTURFINANSIERING 
NSRs landsmøte er tilfreds med den store mulighet som St.meld nr. 8 (73-74) og 
St.meld nr. 52 (73-74) gir for samene både innenfor lokalsamfunnet og i 
rikssammenheng til selv å utforme vår kulturpolitikk også innenfor rammen av 
institusjoner, offisielle beslutninger og finansiering. 
 
Vi ber derfor at det i forbindelse med Norsk Kulturforn blir opprettet et eget samisk 
kulturfond med egne midler til disposisjon. De nåværende samiske underkomiteer 
tilknyttet kulturfondet oppløses og inngår som arbeidsgrupper innen det samiske 
kulturfond. Dette råd må oppnevnes etter råd fra organisasjonene og må få en fri 
stilling som utformer av framtidig samisk kulturpolitikk i Norge i samarbeid med 
det fellessamiske kulturarbeid i Norden. 
 
 
Resolusjon 1975–4 
 
SKOLE 
NSRs landsmøte i juni 1975 vil uttale at det samiske skoleråd som er under 
oppretting skal være et sakkyndig råd for Kirke- og undervisningsdepartementet 
direkte underlagt departementet. 
 
NSR har fått henvendelse fra Troms Reindriftssamers Fylkeslag om en samisk skole i 
Troms. I skoleloven er det når gitt generell rett til samiske foreldre til å velge 
undervisning i og på samisk. Denne retten må gjøres reelt gjeldende for samer uten 
såkalte samiske kjerneområder i Finnmark, dvs. i Troms, , Nordland og 
Trøndelagene, NSR støtter det initiativ som Troms Reindriftssamer Fylkeslag har tatt 
for å få samisk undervisning i Troms. NSRs styre bes virke til at der kommende 
samiske skolerådet får i oppdrag å arbeide for å få til undervisningsopplegg i samisk 
utenom de rent samiske skolekretser der samiske foreldre ønsker det. 
 
NSRs styre bør ta initiativ til å utrede mulighet for opplæring i samisk skriftspråk for 
den voksne samiske befolkning. 
 
 
Resolusjon 1975–5 
 
SAMISK OPPHAVSRETT 
NSR har registrert at det stadig forekommer utnyttelse av samene kulturverdier på 
en slik måte som vi samer selv ikke ønsker. Senere eksempler på dette er for 
eksempel: 
 



 

 

- planer om et filmprosjekt som omhandler oppstanden i Kautokeino 1852 
- kommersiell utnyttelse av samiske gjenstander og forminner uten tilstrekkelig 
vitenskaplig underbygging og i en sammenheng som gir feilaktig inntrykk av 
samenes tilværelse og historie 
-  utforming og produksjon av samisk tonemateriale uten spesiell tillatelse og 
konsultasjon 
- utenforståendes masseproduksjon av etterligninger av samisk formkunst som 
billige souvenirartikler. 
 
Vi er oppmerksomme på at det for tiden ikke finnes spesiell juridisk beskyttelse for 
en autonom samisk kulturutvikling. Der er nødvendig med en omfattende ny 
åndverkslov som beskytter folkegruppens opphavsrett til sine egne frambringelser 
overfor utenforståendes utnyttelse. 
 
 
Resolusjon 1975–6 
 
FINNMARKU DUODDARIID RESSURSALÁVDEGODDI 
NSR jahkecoahkkin 1975 ávzzuha ahte válljejuvvo vela miellahttu lávdegoddai 
"ressurs for Finnmarksvidda og tilgrensende områder" gii lea ássedovdi sámi 
ealahusaid ja luondduattaldagaid hárrai mat gusket Várjjatnjárgi, Várjjat-Vutni ja 
Mátta-Várjjagi. 
 
 
Resolusjon 1975–7 
 
RESSURSUTVALGET FOR FINNMARKSVIDDA OG TILGRENSENDE 
OMRÅDER 
NSR landsmøte 1975 oppfordrer at det velges ett medlem i tillegg til ressursutvalget 
for Finnmarksvidda og tilgrensende områder, som er sakkyndig i samisk næringsliv 
og næringsgrunnlag på Varangerhalvøya, Varangerfjorden og Sør-Varanger 
 
 
Resolusjon 1975–8 
 
SAMISK AVIS 
Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samer Riksforbund - har på sitt landsmøte i 
Skibotn 13 - 15 juni 1975 behandlet samisk avissituasjon, og har gjort sålydende 
vedtak: 
"Landsmøtet kan akseptere alternativ 3, punkt 3a og la (Ikke 1b) i NRLs og NSRs 
avisutvalgs forslag av 5. juni 1975. 
 
Ved å gå inn for dette alternativ regner en med at de samiske organisasjoner i større 
grad får innflytelse. 
 
Det er enighet om at den linje som den senere tid er fulgt av Ságat, er under all 
kritikk. 



 

 

 
Landsmøtet vil dessuten nevne at heller ikke Nordkalotten kan gå fri for kritikk i 
visse henseende. 
 
Dersom partene ikke kommer til enighet innen et halvt år, følges alternativ 2 i 
avisutvalget forslag, med den endring at Per O. Porsanger ikke er selvskreven som 
redaktør. Redaktør og journalist(er) ansettes av styret. 
 
Dersom dette ikke lykkes, må NSR arbeide for egen avis." 
 
 
Resolusjon 1975–9 
 
MASSETURISMEN 
Delegatene fra Nordkappa Sámiid Searvi har merket seg den økende masseturismen 
i vårt land. Masseturismen har en rekke ulemper. 
 
- Dens inntektsbringende betydning er liten (jamfør skriv fra utbyggingsavdelingen 
ved Finnmark fylke) 
 
- Den medvirker til økende forsøpling og forurensing av lokalmiljøet 
 
- Den fører til beskatning på ressurser som fisk, vilt og bær 
 
- Den bruker samisk kultur som trekkplaster for å få folk til å reise nordover. 
 
Nordkappa Sámiid Searvi ber NSRs landsmøte 1975 gå inn for at denne farlige 
utviklingen for våre lokalmiljøer stanses. 
 
NSR får i oppgave å be våre myndigheter foreta en streng kontroll med 
masseturismen, både hva forsøpling, ressursbeskatning og kulturutnytting angår. Vi 
ber også myndighetene om snarest å sørge for all camping kommer under kontroll 
og at de nødvendige utbyggingstiltak hva campingplasser angår, treffes. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
8. ordinære landsmøte 
Karasjok, 20.–22. mai 1976 
 
 
Resolusjon 1976–1 
 
OM SEKRETARIATSLEDERENS OPPSIGELSE 
Landsmøtet i NSR samlet til møte i Karasjok 20.-22. mai 1976 finner ingen grunn til å 
behandle de personalsaker som måtte oppstå innen organisasjonens administrasjon. 
 
Det forutsettes at landstyret foreløping er eneste kompetente organ til å behandle 
personalsaker. 
 
 
Resolusjon 1976–2 
 
KARLEBOTN STATSINTERNAT 
Landsmøtet i NSR samlet til møte i Karasjok 20-22 mai 1976 anser at det er 
nødvendig med et kurssentrum for samisk husflid i Øst-Finnmark. Landsmøtet 
tiltrer derfor søknaden (fra Unjárga Sámiid Searvi til Kirke- og 
undervisningsdepartementet datert 17.4.76) og ber at forhandlingene igangsettes 
med sikter på at statsinternat blir et kurssted i samisk husflid for Øst-Finnmark. 
 
 
Resolusjon 1976–3 
 
OM FORSLAG TIL MEDLEM I RÅDET FOR "UTVIKLINGSFONDET FOR DE 
SENTRALE SAMISKE BOSETTNINGSOMRÅDER" 
Landsmøtet i NSR samlet til møte i Karasjok 20-22. Mai 1976 mener at rådet for 
Utviklingsfondet vil være styrket ved at også personer som geografisk bor utenfor 
aksjonsområdet er medlemmer. De 5 kommunene som er nevnt som aksjonsområde 
har allikevel sine representanter. Landsmøtet mener videre at også Repvågområdet 
er et samisk bosettingsområde blant andre og at det bør kunne tilstås midler av 
fondet. Landsmøtet finner derfor å kunne opprettholde styrets forslag om at Ivar 
Utsi, Repvåg, oppnevnes som medlem i rådet med Ingrid Tapio, Tana, som 
varamann. 
 
 
Resolusjon 1976–4 
 
OM ARBEIDET I NSR 
Der har i den senere tid versert en del skriverier i den lokale presse i Finnmark, 



 

 

særlig Ságat, som kan gi leserne inntrykk av at NSR og dets styre ikke har støtte i den 
samiske befolkning, uttalt som "samegrasrota". 
 
Landsmøtet i NSR samlet til møte i Karasjok 20.-22. mai 1976 vil uttale at de lokale 
sámiid searvit har lidd p.g.a. disse skriveriene idet de har skapt forvirring blant folk. 
Landsmøtet vil derfor sterkt ta avstand fra den form for "splitt og hersk" taktikk som 
Ságat her har drevet. 
 
Videre vil landsmøtet sterkt ta avstand fra den systematiske personforfølgelsen som 
Ságat har drevet mot formannen i organisasjonen. 
 
 
Resolusjon 1976–5 
 
KJØRESKOLE FOR SAMISKTALENDE 
Behovet for kjøreopplæring på samisk i de samiske bosettingsområder er blitt mer og 
mer nødvendig. Som stikkord hertil kan nevnes bedrede veiforbindelse, motorisering 
av landbruk og reindrift, lange reiser til de eksisterende kjøreskoler med lang 
ventetid og økte omkostninger, språkvansker, økt trafikk med økte krav til føreren 
av motorkjøretøyer. 
 
Landsmøtet i NSR samlet til møte i Karasjok 20-22. Mai 1976  vil uttale at det er 
behov for en kjøreskole i Indre-Finnmark. Videre vil landsmøtet anmode Statens 
bilsakkyndige i Finnmark til å medvirke til at slike skole kan komme i gang snarest. 
 
 
Resolusjon 1976–6 
 
OM ANTALL STYREMEDLEMMER 
Siden starten av NSR har antallet av lokale sámiid searvit økt. Det er derfor rimelig at 
antallet styremedlemmer også øker. 
 
Landsmøtet i NSR samlet til møte i Karasjok 20-22. Mai 1976 bes NSRs styre om å 
sørge for vedtektsendring slik at antallet styremedlemmer inkludert formann utvides 
til 7. (Styret må fremme forslag i samsvar med vedtektenes §II). 
 
 
Resolusjon 1976–7 
 
OM RESSURSUTNYTTING 
Utnyttelse av naturressursene har vært og er fortsatt en viktig del av 
næringsgrunnlaget i samiske områder. Fra gammelt av har sidaen vært bærer av 
rettigheter til land og vann, og etter samisk rettsoppfatning eier ikke staten grunnen i 
sameområdene. At staten gjennom sine lovgivende organer har en regulerende 
myndighet aksepteres på samme måte som det er akseptert at staten ved lov kan 
utferdige regler som begrenser eierens rådighet over fast eiendom. Slik ønsker 
landsmøtet at det uferdiges lovbestemmelser med sikte på beskyttelse av 



 

 

lokalbefolkningens næringsutøvelse. 
 
Landsmøtet mener at det er behov for samordning av de prosjekter som er igangsatt 
for å avklare de samiske interesser så vel lokalt, nasjonalt og på nordisk plan. 
 
Landsmøtet finner grunn til å beklage Ressursutvalget behandling av Alta-
Kautokeino utbyggingen. Da Ressursplanutvalget ikke har foretatt noen utredninger 
om denne saken, vil landsmøtet gi til kjenne at Ressursplanutvalget ikke har gitt 
denne saken forsvarlig behandling, og at utvalget ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til 
de uttalelser samiske hovedorganisasjoner og de berørte kommune har gitt. 
 
Landsmøtet vil beklage at ressursplanleggingens grenser trekkes så kunstig som etter 
en riksvei. Vi er klar over at kartleggingen gjelder Finnmarksvidda, men øvrige 
områder som ligger nordafor Riksvei 6 er utsatt for de samme trusler om 
ressursøding. De nevnte områder som for eksempel Varangerhalvøya har også stor 
betydning når det gjelder kampen om samenes rettigheter for land og vann.  
Landsmøtet vil derfor be om at også andre samiske områder blir gjenstand for 
ressursplanlegging fra utvalgets side. 
 
 
Resolusjon 1976–8 
 
SAMISK UTVIKLINGSFOND. 
ASSIMILERING; INTEGRERING. 
Spørsmålet om utviklingsfond råd er tidligere behandlet på landsmøtene i Norske 
Samers Riksforbund i Nesseby 1973 og Kautokeino 1974 og også på landsmøtet 1976. 
 
Landsmøtet mener at disse uttalelsene fortsatt gir uttrykk for NSRs prinsipielle 
holdning til næringsutvikling i samiske områder. 
 
Landsmøtet ser med tilfredshet på at sekretariatet for utviklingsfondet er etablert i et 
samisk område og at det bemannes med samer. 
 
Landsmøtet vil likevel uttale: 
Samene ønsker ikke å bli assimilert i de øvrige nordiske samfunn, men erkjenne at en 
integrasjon i økonomisk og sosialt sammenheng ikke er til å unngå. Landsmøtet 
mener at samene må selv få bestemme premissene for den integrasjonen og også 
rekkevidden av denne. Kulturpolitisk ønsker vi ingen assimilasjon. De politiske 
myndigheter har inntil for få år siden bevisst arbeidet med å utslette den samiske 
befolkningsidentitet og landsmøtet vil derfor sterkt påtale dette, 
 
Samene, som oppfatter seg selv som eiere av ressursene innenfor de områder som de 
fra gammelt av har bebodd og benytter, forutsetter imidlertid at de verdier disse 
ressursene representerer, skal godskrives dem. 
 
Samene forutsetter at de skal kunne tre inn i en integrert utvikling, uten å bli belastet 
et "fattigmanns"-stempel som vil frata dem den selvaktelse ethvert menneske har 



 

 

behov for. 
 
Dette forutsetter bl.a.: 
- at samisk språk fullt ut anerkjennes som administrasjonsspråk 
- at det føres styring og kontroll ved etableringer i områdene 
- at det gis veiledning om de utviklingsmuligheter som foreligger 
- at opplæringen intensiveres. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
9. ordinære landsmøte 
Hattfjelldal, 20.–22. juni 1977 
 
 
Resolusjon 1977–1 
 
ILO-KONVENSJON NR. 107 
Norgga Sámiid Riikkasearvi samlet til årsmøte i Hattfjelldal i tiden 20.-22- juni 1977 
har med tilfredsstillelse registrert at en rekke av de enkeltsaker vår organisasjon har 
opptatt i løpet av de seneste år har blitt fulgt opp av landets sentrale myndigheter. 
Man registrerer også at det i enkeltsaker har foreligget vilje til samarbeid med de 
øvrige Nordiske land om fruktbare løsninger. 
 
Selv om utvikling og gjennomføring av de disse enkeltprosjekter innenfor enkelte 
sektorer har bidratt til en bedret sosial og økonomisk utvikling for den samiske 
befolkning, finner NSR grunn til å peke på at det fortsatt ikke er vedtatt en 
overordnet målsetting for myndighetenes samepolitikk. Det er således også med 
beklagelse at NSR registrerer at den norske regjering ikke har funnet det som aktuell 
minoritetspolitikk å ratifisere ILO-konvensjon nr.107 som forplikter de ratifiserende 
stater til å vedta en lovgivning som garanterer de opprinnelige minoriteters rett til 
sine landområder for at disse skal få mulighet til fortsatt opprettholdelse og utvikling 
av sitt spesielle næringsliv, sin spesielle kultur og en trygg sosial utvikling. 
 
NSR mener at en fortsatt utvikling av samenes næringsmessige, kulturelle og sosiale 
stilling i Norge er betinget av at samenes status som en opprinnelig minoritet 
fastsettes ved lov. En lov som garanterer samene visse minimumrettigheter er for 
øvrig begrunnet med at landets generelle lovverk ikke gir samene som minoritet en 
rettstilling som tilnærmet er like landets øvrige befolkning, idet samfunnets etablerte 
styringsmekanisme ikke gir samene en reel mulighet til medinnflytelse i saker som 
angår dem. 
 
Det pekes i denne forbindelse også på den spesielle betydning som må tilegnes 
samenes egen kulturelle, sosial og religiøse holdning i forbindelse med utvikling av 
næringslivet og ressursbruken i sameområdene. 
 
En lov om beskyttelse av den samiske befolkning bør ikke være en detaljlov, men en 
lov som fastslår viktige prinsipper om: 
1. Samenes tilknytning til og status innen sine tradisjonelle bosetningsområder. 
2. Disposisjon og bruk av naturressursene i de tradisjonelle samiske 
bosetningsområdene. 
3. Opprettelse av et Samefond som foruten statlige bevilgninger skal finansieres bl.a. 
gjennom avgifter pålagt ressurskrevende virksomhet innen sameområdene. Fondet 



 

 

skal finansiere nødvendig støtte til samisk næringsliv og kultur, og være underlagt 
en ledelse valgt av samene selv. 
4. Det samiske språks status i offentlig forvaltning og i undervisning. 
 
En lov om beskyttelse av den samiske befolkning vil kunne åpne for bedre 
muligheter for en harmonisk utvikling av de samiske bosetningsområdene i pakt 
med samenes egen kulturelle bakgrunn. 
 
 
Resolusjon 1977–2 
 
SAMISK SPRÅKLOV 
I de nordiske land har samisk språk hatt ulik anseelse gjennom tidene. Fra at bruken 
av samisk i visse sammenheng til tiden har vært aktivt begrenset, i praksis direkte 
forbudt har utviklingen gått i retning av at språket i dag kan tåles brukt bl.a. i 
skolesammenheng. De samiske organisasjoner har gjentatte ganger poengtert 
språkets betydning i kultursammenheng. Det må videre slås fast at en offisiell 
anerkjennelse av språket har stor betydning for de menneskelige relasjoner i 
dagliglivet og for språkbrukernes selvrespekt. De offentlige myndigheter og politiske 
organer har på sin side uttrykt positiv støtte til samisk språk og kultur. 
 
Selve bevaringer, utviklingen og bruken av språket er naturligvis i første rekke noe 
som språkbrukerne selv best fremmer, men det er da viktig at det finnes en formell 
plattform å stå på. Språkets utvikling, bevaring og status avhenger i høy grad av den 
plass det kan fylle i det daglige liv og at det tåles fullt ut brukt også offisiell 
sammenheng i de samisk-språklige og tospråklige områder. 
 
Man kan vise til hvilken betydning regulerende bestemmelser om språkbruk har hatt 
og har for bevaring og utvikling av nynorsk i Norge og finsk i Finland (jfr. Den finske 
grunnlov, regjeringsformen av 1919 §14 og den finske språklov av 1.7.1922. Lov om 
målbruk i statstenesta av 1930 og Føresegner om målbruk i statstenesta, kgl.res. Av 
1932.) Liknende offisiell plattform er helt nødvendig også for samisk, hvorigjennom 
bruken av språket i offisiell sammenheng ikke bare skulle tåles, men brukes aktivt 
innen visse geografiske avgrensede områder og innen visse etater. En slik lov skulle 
bl.a. trygge retten til å få undervisning i og på samisk og informasjon på samisk, 
retten til å bli forstått på samisk, og bli hørt på samisk og få offisielle dokumenter på 
samisk. 
 
NSRs årsmøte henstiller til de norske myndigheter om at det snarest settes i gang 
utredningsarbeid med sikte på å fremme forslag til en språklov som sikrer bruken av 
samisk språk. Det er naturlig å tenke seg dette arbeidet koordinert på nordisk plan, 
slik at den 8. Samekonferansen 1974 har skissert. Viktig er det videre at samenes eget 
valgt organ, Nordisk Samisk Språknemnd, knyttes til utredningsarbeidet og den 
endelige lov gir den samiske språknemnd en offisiell status og sikrer ressurser til 
dens arbeid. Dette er også med tanke på Språknemndens deltagelse i det planlagte 
nordiske språksekretariatet, jfr. Nordiske utredninger A 1977:I. 
 



 

 

 
Resolusjon 1977–3 
 
NORDISK SAMERÅD 
Norske Samers Riksforbunds årsmøte 20.-22- juni 1977 har behandlet spørsmålet om 
NSRs tilknytning til Nordisk Sameråd og det organiserte samarbeidet med de øvrige 
opprinnelige minoriteter i verden, og uttaler: 
 
Nordisk Sameråd bør omorganiserer til å bli de enkelte lands samiske 
hovedorganisasjoners høyestesamarbeidsorgan innen rammen av de enkelte 
hovedorganisasjoners formålsparagrafer. 
 
Samarbeidet med de øvrige opprinnelige minoriteter skal i alminnelighet skje 
gjennom Nordisk Sameråd. 
 
 
Resolusjon 1977–4 
 
RESOLUSJONSFORSLAG FRA TRONDHEIM SÁMIID SEARVI 
Norske Samers Riksforbunds årsmøte i Hattfjelldal i tiden 20.-22- juni 1977 vil 
overfor Norsk Rikskringkasting be om at spørsmålet om lule- og sørsamiske 
sendinger tas opp til avgjørelse snarest med henblikk på fast avsettelse av en 
programsekretær i hel stilling for hver språkgruppe. 
 
Det er også en forutsetning at sendetiden må økes betraktelig slik at man får daglige 
sendinger i likhet med sendinger på andre språk. 
 
Årsmøte vil henstille Norsk Rikskringkasting om at man får en tilfredsstillende 
geografisk dekning av begge språkområdene. 
 
Årsmøtet vil også be om at det nedsettes et utvalg som skal utrede sørsame- og 
lulesameradioens fremtidige programpolitikk. Begge språkgrupper må være 
tilfredsstillende representert i utvalget. Det forutsettes at samisk programråd 
sammensettes slik at disse språkgrupper blir representert på en tilbørlig måte. 
 
Årsmøtet ser det som en fordel for de berørte språkgrupper at det etableres 
samarbeid over riksgrensen. 
 
 
Resolusjon 1977–5 
 
SAMISK PERSONELL VED SAMESKOLER, KULTURINSTITUSJONER OG 
HELSEINSTITUSJONER 
Norske Samers Riksforbunds årsmøte i Hattfjelldal i tiden 20.-22- juni 1977 finner 
grunn til å understreke betydningen av at det i ansettelser ved sameskoler og 
samiske kulturinstitusjoner, forslag fra Ardis Eriksen, samt helseinstitusjoner i 
samiske områder, ansettes personell med samisk språk- og kulturbakgrunn, forutsatt 



 

 

at faglige kvalifikasjoner er reelle i forhold til stillingen. 
 
 
Resolusjon 1977–6 
 
CEALKAMUŠ ÁVIISAŠŠAI 
Norgga Sámiid Riikkasearvi jahkečoahkkin, Arbues 20.-22- geassemánus 1977 cealka 
áviisa áššai: 
Riikkačoahkkin doarju asaheame sámeáviissa sáme gilli dan vuodu ala, ja dáhtu ahte 
lávdegoddi mii álbmutcoahkkimis Kárášjogas nammaduvvui 1.4.1977 farggamusat 
buvttaši dievašlaš evttohusa áviisa lágideapmai. 
 
Riikkačoahkkin oaivildda ahte min otnaš gielladilalašvuohta, dahka ahte 
sámegielalaš áviisa sáhtaši leat gaskaoapmin giela suodjalusas ja maiddai dán árvvu 
loktemin bajit dássai, dan seammas go mis dárbu sámegielalaš diehtujuogadeadjjai. 
 
 
Resolusjon 1977–7 
 
MEDLEMSKONTIGENT 
Årsmøtet i Hattfjelldal 20.-22- juni 1977 har vedtatt å øke medlemskontigenten til 
NSR kr.20.- pr. medlem med virkning fra 1.1.78. 
 
 
Resolusjon 1977–8 
 
INFORMASJON OM SAMEORGANISASJONSARBEID I FORBINDELSE MED 
NSRS 10 ÅRS JUBILEUM I 1978 
 
Årsmøtet ber styret følge opp henvendelsen til Porsanger Sámiid Searvi om 
utarbeidelse av et informasjonshefte i anledning NSRs 10 års jubileum i 1978. 
 
 
Resolusjon 1977–9 
 
KOMITEEN FOR UTDELING AV STIPEND 
Norske Samers Riksforbunds samlet til årsmøte i Hattfjelldal i tiden 20.-22- juni 1977 
har gjennomgått forslaget fra komiteen for utdeling av stipend fra overskuddet av 1. 
LP med Deadnugátte Nuorat, og støtter forslaget om at det opprettede fond 
pålydende kr. 65441,83 avvikles. 
 
Årsmøtet finner at § 4 i fondets vedtekter gir tilstrekkelig hjemmel for dette vedtak. 
Årsmøtet tiltrer komiteens begrunnelse om at fondets midler utgjør et for lite beløp 
til å kunne gi grunnlag for en stipendordning som fondets vedtekter forutsetter. 
 
NSR vil henstille til eksisterende samiske spesialutvalg under Norsk Kulturråd om at 
disse oppretter årlige stipendier som kan tjene det formål som blant annet dette 



 

 

fondet var tiltenkt. 
 
Aktuelle komiteer eller utvalg er kultutrådets utvalg for samiske musikk, komiteen 
til fremme av samisk litteratur og kulturrådets utvalg for samisk kunst og 
brukskunst. 
 
Resterende midler av dette fondet foreslår denne komité blir nyttet til avholdelse av 
den fra NSRs side lenge planlagte kulturkonferansen. Slik kan midlene best komme 
flest mulig til gode i løpet av kort tid. 
 
Om komiteens forslag til utdeling for årene 1975, 1976 og 1977 foreligger ikke 
grunnlag for ytterligere kommentarer. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
10. ordinære landsmøte 
Alta, 14.–17. mai 1978 
 
 
Jahkečoahkkin cealkamuš 1978–1 
Resolusjon 1978–1 
 
OAHPAHUS VUOĐĐOSKUVLLAS SÁMIMÁNAIDE 
Norgga Sámiid 10. Riikkačoahkkimis Álaheajus 14.b.-17. b. geassemánus -78 lea 
leamaš ságastallan oahpahus birra vuođđoskuvllas sámimánaide ja cealka: 
 
Láhkalažžat lea dárogiella eatnigiellan buot mánaide Dážas (1969-75 §40.7), muhto 
vanhemat geat orrot sámiguovllus ja hállet sámigiella sáhttet válljet eret dárogiela ja 
dan sadjai válljet sámigiela. Muhto eai buot sámigiel mánat likka oahpahuvvu 
sámigilli go: 
 
1. Vánhemat válljejit boastut. 
2. Unna leat sámigieloahpaheaddjit. 
3. Olggobeal guovddaš báikkiid leat sámimánat uhcit logus 
4. Váilujit oahppagirjjit sámigielas ja sámegilli 
 
§ 40.7 mielde ožžot dušše sámigiel oahppit válljet sámigiela nuppi dárogiel sadjai. 
§ 40 ferte rievdaduvvut ja erenoamažit guska dát § 40.7. Sámimánas lea sámigiella 
eatnigiellan. Ii gula makkarge politihkkalaš mearradusaide dahje programma ahte 
eatnigiella oahppu gáržžidit nu ahte dat dušše galga geavahuvvut oahpahan 
gaskaoapmin ja veahkkin. 
 
UNESCO čallagis  1951 dadjo ahte juohke mána vuoigatvuohta lea oažžut 
álgooahppu eatnigilli, ja ahte eatnigiella galga geavahuvvut nu bajas skuvlaklássain 
go vejolaš. 
 
Sámigiella galga dohkkehuvvut eatnigiellan skuvllas, ii ge dego dál dego 
oahpahanvuogi veahkkin vai mánat johttileamus lági mielde ohppet dárogiela ja 
dážabirasgotti dovdat. 
 
Minsterplána 1974 lea ain dáruiduhttin vuoigŋa. Áibbas olles oahppaplánaid sámi 
skuvllaide ferte dahkat. Sápmelaččat galget ieža beassat mearridit iežaset skuvlla. 
 
Oahpaheaddjit sámiguovlluin galget maiddai máhttit sámigiela ja dovdat sámi 
birasgotti ja eallima jus fasta barggu galget oažžut. 
 
OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN FOR SAMEBARN 



 

 

NSRs 10. Landsmøte i Alta 14.-17. Juni 1978 har drøftet opplæring i grunnskolen for 
samebarn, og vil uttale følgende: 
 
I grunnskolelover (1969-75 §40) er det lovfestet at norsk er morsmål for alle barn i 
Norge. Under pkt. 7 i samme paragraf gis det anledning for barn i samiske distrikter 
til å få opplæring i samisk når foreldrene krever det. De to siste årene i grunnskolen 
kan samisktalende elever velge samisk som en av målformene. 
 
Denne valgfriheten er ikke reell fordi: 
 
1. Foreldrene velger ofte feil 
2. For få samisktalende lærere 
3. Samisktalende elever utenom kjerneområdene i mindretall 
4. Det er mangel på undervisningsmateriell i og på samisk 
 
 Denne paragraf 40.7 gir kun ”elever med samisk talemål” rett til å velge samisk som 
en av målformene de to siste årene i grunnskolen. Loven gir ikke elever med norsk 
eller annen språkbakgrunn tilsvarende rett. 
§40 i Grunnskoleloven må derfor forandres, - spesielt gjelder dette §40.7. For 
samebarn er samisk morsmål. Det er uakseptabelt at politiske bestemmelser eller 
program, innskrenker morsmålopplæringen til kun å være et pedagogisk 
hjelpemiddel i norskopplæringen. 
 
I UNESCOs arbeidsdokument fra 1951 står det at et hvert barn har rett til å få 
opplæring på morsmålet og at morsmålet skal brukes så høyt opp i klassene som 
mulig. 
 
Samisk språk skal gis en selvstendig og uavhengig verdi som morsmål, uavhengig av 
majoritetsspråket. Samene skal ha rett til å få opplæring på sitt morsmål. Denne rett 
skal ikke bare gjelde for de som har samisk som morsmål, men alle som vil lære 
språket. 
 
I mønsterplanen av 1974 er fornorskningstendensen svært framtredende og derfor 
må det utarbeides egne undervisningsplaner for skolene i sameområdene. 
 
Det er også et krav at lærerne skal være fullstendig tospråklige og kjenne samisk 
miljø for å få fast ansettelse. 
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SÁMI EALHUSAID BIRRA 
Norgga Sámiid 10. Riikkačoahkkimis Álaheajus 14.b.-17. B- geassemánus -78 lea 
meannudan sámiid ealahusprogramma. 
 
Dán oktavuođas áigot geardduhit eiseváldiidde ahte sámiid ealahusain ii leat 



 

 

vejolašvuohta nanosmuvvat ja ovdanit dála dáža ealahusmálle mielde. 
 
Ovttastahttun  ealahusat (kombinašuvnnat) eai leat albmaláhkai vel dohkkehuvvon 
eiseváldiid bealis. Dan sivas leat otne joavdelasgeavaheamit min guovlluin beassan 
ahtanuššat ja min ealahusaidde šaddan hehttehussan. Otna láhka muturfievrruid 
geavaheame meahcis maiddai gáržžida dárbbašlaš ealahusjohtima. 
Riikkačoahkkin gáibida jođanit eiseváldiid meannudit duođalažžat sámiid 
ealahusgáibadusaid ovdal dat duššet. 
 
Lea dárbu farggamusat ásahit ealahusfoandda sámiid eavttuid mielde mii 
dikšugoađaši sámiid ealahusaid ruđa- ja fágalažžat. Gaskaáigasažžat stuoriduvvo 
guovddaš sámiguovlluid ovdanahttinfoanda ja lea buot sámiguovlluide. 
 
SAMISKE NÆRINGER 
NSRs 10. Landsmøte i Alta 14.-17. Juni 1978 har behandlet samenes næringspolitiske 
program. 
 
I den forbindelse vil vi gjenta overfor myndigheten at samiske næringer ikke har 
mulighet til utvikling og styrking innenfor rammen av den norske næringsstruktur. 
 
Kombinasjonsnæringer er ennå ikke reelt anerkjent av myndighetene. Av den grunn 
er bruken av våre områder til rekreasjonsformål økt, noe som er til hinder for våre 
næringer. Lov om motorisert ferdsel i utmark har begrenset vanlig motorisert ferdsel 
til næringsformål. Landsmøtet krever at myndigheten snarest foretar en 
oppvurdering av samiske næringsformer før disse går tapt. 
 
Det er nødvendig at det snarest opprettes et næringsfond styrt av samene selv. Dette 
fondet må være til støtte for samisk næringsliv både økonomisk og faglig. 
Utviklingsfondet for de sentrale samiske bosettingsområder styrkes, samtidig som 
det utvides til å gjelde hele det samiske bosettingsområdet. 
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VIESSOHUKSENÁKŠUVDNA JA GUOVDDAŠ SÁMEGUOVLLUID 
OVDANAHTTINFOANDA 
Norgga Sámiid 10. Riikkačoahkkimis Álaheajus 14.b.-17. B- geassemánus 1978 dáhtu 
ráđđehusa guhkidit sihke viessohuksenákšuvdna ja guovddaš sámeguovlluid 
ovdanahttinfoandda doaimmahanáigi. Maiddai dáhtu jahkečoahkkin stuorat 
ruhtajuolludeame dán guovtti doaimmaide. 
 
Rehkenastojuvvo ahte loahpageahčen 1979 galget leat huksejuvvon dahje 
divvujuvvon gaskal 500 ja 600 viesu dáid gielddain gos viessohuksenákšuvdna lea 
jođus. Dát doaimmahusaid lea álggahan maiddai eara bistevaš doaimmahusaid. 
 
Čájeha ahte lea dárbbašlaš guhkedit doaibmaáigi ákšuvdnaguovlluin. 



 

 

 
Viessohuksenákšuvdna galga boahtit buot sámiide buorrin. Viessohuksenákšuvdna 
hálddahus oktan NSRain guorahallaba gos vel lea dárbu dákkar ákšuvdna ja makkar 
dát dárbbut leat. 
 
Loahpalaš mearradus man guovlluide ákšuvdna viiddiduvvo, dahku easkka maŋŋa 
go dát guorahallan lea čađahuvvon. 
 
Ákšuvdna ii gallgaši heitojuvvot danin go ain lea dárbu ođđa visttiide ja ain lea 
dárbu muhtun visttiid divvut. Ákšuvdna maid lea dárbašlaš go adda bargosajiid. 
 
Hehttehusaid rikka ekonomias ii galgga váikkuhit dán doaimmahusa. Ákšuvdna 
ulbmil lea buoridit bargofáladagaid ja várjalit bargosajiid. Gáržžes ekonomia bukta 
maiddai bargguhisvuođa, ja dát ii leat ráđđehusa iežas politihka mielde. 
 
NSR jahkečoahkkin oaivvilda maid ahte ovdanahttinfoanda šattaši bistevaš ja ahte 
dát šattaši buot sámeguovlluidde ávkin. 
 
BOLIGTILTAKENE OG UTVIKLINGSFONDET FOR DE SENTRALE SAMISKE 
BOSETTINGSOMRÅDER 
NSRs 10. Landsmøte i Alta 14.-17. Juni 1978,anmoder regjeringen om at 
boligtiltakene og Utviklingsfondet for de sentrale samiske bosettingsområder utvides 
både økonomisk og tidsmessig utover de rammer som foreløpig er satt. 
 
Ved utgangen av 1979 vil boligtiltakene ha resultert i oppføring og utbedring av 500-
600 boliger i de kommuner det gjelder. Virksomheten har også skapt en del 
ringvirkninger i form av etableringer som er av permanent karakter. Videre viser det 
seg at behovet for forlengelse av tiltaket fortsatt er tilstede i virkeområdet. 
 
Boligtiltakene må utvides til å gjelde alle samer. Gjennom nåværende administrasjon 
i boligtiltakene og i samarbeid med NSR foretas en grundig behovsregistrering. Når 
denne registreringen foreligger, tas det endelig standpunkt til den geografiske 
utvidelsen. 
 
 En avslutning på det nærværende tidspunkt vil være uheldig både ved at det 
fremdeles er behov for ne boliger og utbedringer samt sysselsettingsmessig. 
 
Utviklingsfondet for de sentrale samiske bosettingsområder må få øket bevilgninger 
dersom fondet skal svare til forutsetninger. 
De generelle økonomiske innstramminger må ikke gå utover aktiviteten som her er 
nevnt. Et av mål med aksjonen er øket arbeidstilbud med bevaring av sysselsetting 
og økonomiske innstramminger betyr samtidig reduksjon av sysselsetting som ikke 
er i samsvar med regjeringens egen sysselsettingspolitikk. 
 
NSRs landsmøte mener også at fondet må få permanent status og utvides til å 
omfatte hele det samiske området. 
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SÁMIID DILALAŠVUOĐAT RITTUIN JA VUOTNAGUOVLLUIN 
NSR jahkečoahkkin 1978 lea meannudan áššiid mat leat deatalažža  
Sámiide. Jahkečoahkkin hálida deattuhit ahte lea dábalaš nannet sámiid diliid rittuin  
ja vuotnaguovlluin. Dain guovlluin lea dáruiduhttin politihkka garraseammus. 
 
Stuora oassi sámiin orrot dáin guovlluin. 
Ealahus ja kulturvrralaš dililašvuohta ii leat daid ásside dohkkehahti. Guovlluin lea  
stuora viissimeahttunvuohta ja bargguhisvuohta. 
 
Mii oaivvildat eiseváldiin lea ovddasvástadus dása. Mearrasámiid ákšuvdna lea  
vuolgan dáid dililašvuođain, muhto dat ii vuđolaččat čájet mii lea vuogasin. 
Ákšuvdna geahččala riiddu ráhkadit sámiid gakkas. Mii hálidit oktavuođa gaskal  
dáluniid ja badjeolbmuid. 
 
Mii sáhttit buoridit eallineavttuid daid guovlluin sierralaš vugiid mielde. 
Kulturvrralažžat omd. 
 
1. Buoridit oahpahusa skuvllas sámiid diliid birra 
2. Movttadahttit (goanstačehppudat) dáiddulaš ja gielladuoji 
 
Buoridit ealahus dilalašvuođa ovdamearka dihte: 
1. Ráfaidahttit vuotna trola- ja nuohttu-guolastemiid 
2. Dikšut čáziid ja jogaid 
3. Dikšut luomejekkiid 
4. Oažžut kampema ja turisttaid báikkalaš geahču vuollai 
5. Ođđasit ásahit dállodoaimmaid mat eai leat šat anus 
6. Bargat ovttastahttun ealahusaiguin omd. guolasteapmi - eanandoallu ja bivdin - 
muorječoaggin 
 
NSR aigu dan váldit bajas iežas ealahuspolitihkkalaš programmas, ja bidjat sihke 
eiseváldiid ovdi ja davviriikalaš sámekonferanssa ovdi. Árjepluovas gos sámiid-
politihkkalaš programma galga meannuduvvat. 
 
SAMENES SITUASJON I KYST- OG FJORDDISTRIKTENE 
NSR har på landsmøte i 1978 tatt opp en rekke saker av vesentlig betydning for 
samene. Landsmøtet vil understreke at det nå er svært viktig å styrke situasjonene 
for samene i kyst- og fjorddistriktene. Der er i disse områder at forskningen har gått 
hardest utover samene. 
 
En stor del av samene i Norge bor i disse strøkene. Den næringsmessige og kulturelle 
situasjonen for mange av innbyggerne er ikke tilfredsstillende. Usikkerhet og 
arbeidsledighet er klare trekk i situasjonen. 
 



 

 

VI mener myndighetene har hovedansvaret for dette. Den såkalte ”Sjøsameaksjonen” 
er et uttrykk for forholdene, men aksjonen er ikke representativ for de faktiske 
forhold. Aksjonen prøver å splitte samene. Vi ønsker solidaritet mellom fastboende 
samer og flyttsamer. 
 
Vi kan trygge levevilkårene for samene i disse områder på ulike måter. 
Kulturelt eksempelvis ved: 
 
1. Bedring av undervisningen i skolen i samiske saker 
2. Stimulering av aktiviteter av kunstnerisk og handverksmessig art 
 
For å bedre næringssituasjonen kan vi eksempelvis: 
 
1. Frede fjordene mot trål og notfiske 
2. Kultivere vann og vassdrag 
3. Kultivere multemyrer 
4. Få all camping og turisme under lokal kontroll 
5. Nydyrke og gjenoppbygge gårdsbruk 
6. Satse på kombinasjonsnæringer som for eksempel fiske- og jordbruk og fangst-
bærplukking 
 
NSR vil ta dette opp i sitt næringspolitiske program og legge det fram både overfor 
myndigheter og den fellesnordiske samekonferanse i Arjeplog som skal behandle det 
samepolitiske programmet. 
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SÁMEPOLETIHKKALAŠ PROGRAMMA 
Norgga Sámid Riikkasearvi 10. Jahkečoahkkin gáibida ahte sámiid politihkkalaš 
programma loahpalaš mearrideapmi maŋiduvvu. Sámepolitihkkalaš programma 
min beale sámiid searviin ii leamaš mihkege ságastallami dán ášši birra. Dalle lea 
maidda luonddolaš maŋidit ealahuspolitihka mearrideame, danne go politihkkalaš 
programma dieđus ge galga leat vuođđun dása ge. 
 
Muhtu min mielas lea dál dárbbašlaš ságastallagoahtet politihkkalaš programma 
birra, ja oaivvildat ahte Sáme konferansa lea dán ságastallama álgui heivvulaš sadji. 
 
SAMEPOLITISK PROGRAM 
Norske Samers Riksforbund 10. Landsmøte krever at det på kommende 
samekonferanse ikke gjøre noe endelig vedtak om det samepolitiske program, av den 
grunn at saken ikke har vært til behandling i de lokale sameforeningene. Av samme 
grunn er det også naturlig å utsette sluttbehandlingen av det næringspolitiske 
program, fordi denne nødvendigvis må bygge på de samme grunnprinsipper som er 
nedfelt i det samepolitiske programmet. 
 



 

 

Men Landsmøtet vil imidlertid se det som ønskelig å komme i gang med en slik 
diskusjon om det samepolitiske program, og mener at samekonferansen er et 
velegnet forum for det. 
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SÁMEPOLITIHKKALAŠ JA EALAHUSPOLITIHKKALAŠ PROGRAMMA 
Čujuhuvvu áššai 51-78. NSRa ja NBRa oktasaščoahkkin Álaheajus 15.6.78. Dát 
guoska sámiid politihkkalaš ja ealahuspolitihkkalaš programma ja dán birra 
celkujuvvu: 
 
NSR`a jahkečoahkkin adda fámodusa stivri namahit NBRain oktasaš 
bargolávdegotti, mii galga viidaseabbot bargat sámepolitihkkalaš ja 
ealahuspolitihkkalaš programmain. 
Bargolávdegotti ráhkada serviide bargomálle viidasit háleštallama váras. Eaktun lea 
ahte loahpalaš cealkamuš ii addojuvvu oval og searvvit leat buktan oainnuset. 
 
SAMEPOLITISKE OG NÆRINGSPOLITISKE PROGRAM 
I det vi viser til sak 51-79 fra kontaktmøte mellom NSR og NRL i Alta 15.6.78 
angående politisk og næringspolitisk program vil vi komme med følgende uttalelse: 
 
NSRs landsmøte gir fullmakt til styret at det oppnevnes en felles arbeidsgruppe 
mellom NRL og NRL, som skal arbeide videre med det samepolitiske og 
næringspolitiske program. 
 
Arbeidsgruppa lager et arbeidsopplegg for videre diskusjon i lokalforeningene. Det 
er en forutsetning at endelig uttalelse i de nevnte saker ikke gis før lokalforeningene 
har uttalt seg. 
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DIEHTOJUOHKIN SÁMIIN JA SÁMIID BIRRA 
Dohkkehuvvon vuođđojurdda diehtojuohkimis lea ahte iešguđet ge álbmugis lea 
vuoigatvuohta duogažis ektui dieđuid iežas birra earaide juohkit, ja maiddai iežas 
vuođus ja iežas čalmmiguin eara dáhpahusaid geahččat. 
 
Sámiin ii leat otna dilis dát vejolašvuohta, og vel sámeradiu ge - mii dál lea áidna 
áigeguovdilis diehtujuohkki gos sámegiella beaivvalažžat geavahuvvu - lea dáža 
radiu njuolggadusat dahkun mearrideadjjin. 
 
Maidda sáme šurnalisttat geat barget dáža-aviissain ja NRKas leat dáža 
doaimmaheaddjiid vuolde, geat sin eavttuid mielde árvvoštallet mii lea deatalaš 
álmmuhit. 



 

 

 
Dađe bahabut orrot vel muhtun daid sámešurnalisttain geat leat dán dilis njulgestaga 
dohkkehan leat eambo ”sen šurnalisttat” go dan ala bargat ahte daid dieđuid 
viidaseabbu juohkit mat sámiid iežaset mielas leat deatalažžat. 
 
Danne mis lea dárbu - ja vuoigatvuohta - oažžut iežamet diehtujuohkin 
vejolašvuođaid nu ahte mii ieža sáhttit čilget mii min mielas lea deatalaš 
rahčamiinamet. 
 
Sámeradio galga luvvejuvvut NRKas ja vuoiga boahtet min iežamet stivra vuollai ja 
gullut miehtta Dáža og P-2 lea gárvvis. Dasa lassis galget eambo bargit 
nammaduvvut sámeradioi nu ahte sis leat navccat meidda dáža ráidui ja TVi 
ráhkadit programmaid. 
 
Lea cájehuvvun go mii geahččalit čilget dáža áviisaide iežamet oainnud, de daid 
doaimmaheaddjid mielas ii leat nu deatalaš muitalit min barggu duogaža ja sivaid 
birra, muhto dušše ahte sámit nimmurit, vuostalastit ja gáibidit buhtadusaid, 
 
Ii leat imaš ahte olbmuin lea dat govva mii lea sápmelaččain go ieža eat leat goassige 
ožžon vejolašvuođa duohta gova ráhkadit. 
 
Lea dáža eiseváldiid geatnegasvuohta middjiide addit vejolašvuođa dán dili 
buoridit, danne go sii lea badjelasaset váldan min áššiid hálddašit. 
 
SAMISK INFORMASJON ELLER INFORMASJON OM SAMENE 
Det er et anerkjent prinsipp i mediearbeid (informasjonsarbeid) at et hvert folk har 
rett å informere om seg selv på grunnlag av sin egen bakgrunn, og også betrakte 
andre saker ut fra ens eget synspunkt. 
 
Samene i dag har ikke denne mulighet, for til og med sameradioen - som nå er det 
eneste aktuelle mediet der samisk daglig brukes - er underlagt retningslinjene for 
norsk radio. 
 
Også samiske journalister som arbeider i norske aviser og NRK er underlagt norske 
redaktører, som på sine premisser vurderer hva som er viktig å få fram. 
 
Dessverre virker det som om enkelte av de samisk journalistene faktisk har akseptert 
heller å være ”sensajournalister” istedenfor å arbeide for at informasjon som sett med 
samiske øyne er viktig, fås ut. 
 
Derfor har vi behov for - og rett til - å få egen informasjonsmulighet slik at vi selv kan 
forklare hva vi selv synes er viktig i våre bestrebelser. 
 
Sameradioen må løses fra NRK og faktisk komme inn under vårt eget styre, og også 
høres over hele Norge når P-2 er ferdig utbygd. Dessuten skal det utnevnes flere 
medarbeidere til sameradioen slik at de også makter å lage programmer for norsk 



 

 

radio og TV. 
 
Når vi forsøker å forklare vårt syn til norske aviser, har det vist seg at disse 
redaktører ikke synes det er så viktig å forklare bakgrunnen og grunnene for vårt 
arbeid, men kun skrive at samene klager, går imot ditt og datt og krever erstatninger. 
 
Det er ikke underlig at folk har det bildet som de har av samene, når vi selv aldri får 
mulighet til å tegne et sant bilde. 
 
Det er de norske myndighetenes plikt til å gi oss muligheter til å bedre denne 
situasjon, fordi de har tatt på seg administrasjonen av våre saker. 
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SÁMI ÁIGEČÁLA 
NSRa riikkacoahkkin 1978 dáhtu doarjut dan barggu mii lea dahkun dan ala ovžžut 
addit olggos smi publikašuvdna Sámi Áigecála (das oaivvilduvvu buot dialeavttaid) 
 
Jurdda lea bures dorjojuvvon sámi gaskkas, danin go sámi organisašuvnnat leat 
duogabealde dán vuođđudeame, geat galget addit olggos dán áigecállaga. 
 
NSRa oaivvilda ahte eiseváldiin lea geatnegasvuohta doarjut dán jurdaga dainna 
lágin ahte addit ruhtadoarjaga daid mearradusaid mielde maid vuođđudeapmi Sámi 
Áigecála ieš lea bidjan. Dát - dainna go mii dárbbašit ovtta diehtojuohkin mii valda 
bajas áigeguovdilis áššiid sámiid premissaiguin. 
 
SÁMI ÁIGEČÁLA 
NSRs landsmøte 1978 vil støtte arbeidet som har vært gjort for å få utgitt den samiske 
publikasjonen Sámi Áigecála. ( med det menes alle samiske dialekter). 
 
Tiltaket har bred støtte blant samene, fordi de samiske hovedorganisasjonene står 
bak stiftelsen som skal gi utgi tidsskriftet. 
 
NSR mener myndighetene har plikt til å støtte opp under tiltaket ved å bevilge 
midler etter de rammene som stiftelsen Sámi Áigecála  selv har lagt opp. Dette fordi 
vi behøver en presse som behandler aktuell saker fra samiske premisser. 
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GEAVAHEAPMI SÁMI BÁIKENAMAIN 
Guhkit áigge čađa leat omd. Geaidnoeiseváldit, poasta jnv. Iežaset oaivvi mielde 
boastut geavahan sáme báikenamaid. Dán oaidna gáhta ja geaidnomearkkain, 
kárttain ja joavdelas johtenčállagiin. 



 

 

 
Muhtun báikenamat leat jorgaluvvun sámegielas dárugilli, omd. ”Iddjajávri” lea 
šaddan ”Nattvann”. Muhtun heviid lea giella sehkkehuvvun nu ahte muhtun oassi 
lea sámegilli, muhtun dárogilli. Fas eara báikenamat leat šaddan áibbas amasin 
sámiide. 
 
Mii gáibidit ahte dát kulturbilideapme dálan bissehuvvu. Maiddai gáibidat ahte dat 
ovddeš sámegiel báikenamat váldojuvvujit atnui fas. 
 
BRUK AV SAMISKE STEDSNAVN 
Gjennom lengre tid har forskjellige instanser, eksempelvis vegmyndigheter, 
postverket og lignende på egenhånd og etter et eget forgodtbefinnende misbrukt 
samiske stedsnavn. Det er skjedd ved skiltning av sted, veier og gater, videre ved 
utarbeidelse av kart og turistbrosjyrer. 
 
Noen stedsnavn er forsøkt oversatt fra samisk til norsk, f. eks er ”Iddjajávri” blir til 
”Nattvann”. Andre ganger er navnet et surrogat av en samisk og en norsk del, og 
atter andre ganger er et for samene fullstendig ukjent navn kommet til. 
 
Det må kreves denne kulturvandalisme opphører straks og at de tidligere samiske 
navn innfører igjen.  
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WCIP 
Álgoálbmugiid Máilmmeráđi (WCIP) ovddassteaddjit dolle 23.b. - 24.b. 
miessemánus čoahkkima Argentina oaivegávpogis, bovdejuvvun riikas 
álgoálbmugiid searvvis. 
 
Manadettin gallestallat indianalaš servvodaga Davvi Argentinas, bissehuvvujeddje ja 
soahtevearjjuid vergas veddojuvvujeddje jándora, ja das maŋŋa sáddejuvvujeddje 
ruovttoluotta oaivegávpogii. Sin mátki botkejuvvui. Dáhppahus leai máilmmeráđi 
láhtuide soaiggus. 
 
Sámit leat álgoálbmugiid Máilmmeráđis (WCIPas) miellahtut. Davviriikaid sámeráđi 
bokte ja min ovddasteaddji mátkkis leai Hans Pavia Rosing, inuihta ”Grønlanddas”. 
 
Norgga Sámiid Riikkasearvi váidala garrasit dán dáhpahusa ja dáhtu Norgga 
olgoriikkadepartemetta gáibidit čielggadusa Argentina eiseváldiin ja garrasit moaiti 
dákkar dáhpahusaid. 
 
Máilmmeráđi (WCIP) ulbmilat leat buoridit miellahtu riikkaid álgoálbmugiid 
dilalašvuođaid ja mii gáibidit ahte dát doaibma ii hehttejuvvu go mii 
olmmošvuoigatvuođaid eavvtuid leat ovddideamen. 
 



 

 

WCIP 
Eksekutivkomiteen for Verdensrådet for Urbefolkninger (WCIP) holdt møte i 
Argentina hovedstad 23. og 24. mai d.å. - innbudt av landets 
urbefolkningsorganisasjon. 
 
Da de var på vei for å besøke en indianergruppe i Nord-Argentina, ble de stoppet og 
under en militær kontroll holdt et døgn i fangenskap. Deretter ble de sendt tilbake til 
hovedstaden. Dette var en skremmende opplevelse for Verdens representanter. 
 
Samene er medlem i Verdensrådet for Urbefolkninger (WCIP) gjennom Nordisk 
Sameråd. Vår representant på reisen var Hans-Pavia Rosing, inuitt fra Grønland. 
 
Norske Samers Riksforbund tar sterkt avstand fra denne hendelsen. Vi anmoder Den 
Norske Regjering og Det Kgl. Utenriksdepartementet å kreve forklaring fra de 
argentinske myndigheter. Samtidig ber vi at de norske myndigheter sterkt kritiserer 
en slik hendelse. 
 
Verdensrådets (WCIPs) formål er å arbeide for å forbedre urbefolkningens situasjon i 
medlemslandene. Vårt mål er å fremme menneskerettighetene. Vi krever at dette 
arbeidet ikke blir forhindret. 
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THE LONGEST WALK 
Mii sámit, álgoálbmut Norggas, dáhttut ámeriikalaš eiseváldiid ođđasit ja dárkilit 
meannudit evttuhuvvun ”Native American Equal Opportuny Act”. 
Dán čállusa sádde álgoálbmut gii eatnamiiddes ja kulturvrralaš árbbis dáhtoši 
seailluhit boahttevaš buolvvaidde. 
 
Eatnamiidamet haga mis ii leat dorvu boahtte áigai. Mii eat gátte leat árvvu 
Ámeriikka šiehtadusain Norgga ráđđehusain jos siehtadusat Ámeriika 
álgoálbmugiin eai vuhti válddoš. 
 
Mii doarjut Ámeriika álgoálbmugiid rahčamiid iešmearrideadji álbmugiin, ja gáibidit 
sin vuoigatvuođaid eatnamiiddaset dohkkehuvvut. 
 
Sámit dorjot ”The longest walk” vázziid ja doaivut bohtusat dás šaddet 
indianalaččaid dáhtu mielde. 
 
THE LONGEST WALK 
Vi samer, urbefolkningen i Norge, ber USAs myndigheter på nytt grundig behandle 
den foreslåtte: ”Native American Equal Opportunity Act”. 
 
Dette skrivet sendes av en urbefolkning som ønsker å bevare sitt land og sin kultur 
for de kommende slekter. 



 

 

 
Uten land har vi ingen framtid. Dersom avtaler mellom USAs myndigheter og 
landets urbefolkning ikke overholdes, har heller ikke tro på at avtaler mellom USA 
og den norske regjering, har noen realitet. 
 
Vi støtter urbefolkningens kamp for å bli godkjent selvstyrt etnisk gruppe - og vi 
krever at deres rettigheter til landet blir anerkjent. 
 
Samene støtter ”The longest walk” og vi håper at resultatet blir etter indianernes 
ønske. 
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SÁGAT 
NSR jahkečoahkkin 1978 čujuha dasa mii ovdal lea dadjun ávissa Ságat 
doaimmahaga ja su sámeoaguhan politihkka birra. 
NSR sáhtta čájehit máŋgga konkreta čállussiidda gos áviisa sámeoaguhanpolitihkka 
boahta ovdan. Ságat dála doaimmahanvuohki lea njuolga vahagin sámiid 
kulturvrralaš čuožžileapmai ja NSRii. Áviisa lea eambo hehttehussan go ávkin 
sámiid rahčamiidda NSRa rahkadit nanus organisašuvdnan. 
Áviisa lea maiddai hehtehussan buot kultuvrabargguide sámiid gakkas. Ságat lea 
ovdal boastut geavahan luohttamuša maid NSR lea čájehan diehtojuohkiidde go lea 
diktan jahkečoahkkimiid leat rabasin buohkaide. Áviisa lea addan boasttu dieđuid 
dáid coahkkimiid birra. 
NSR balla ahte olbmot jurddašit dát boasttu dieđut lea álmmulaš sámepolitihkka. 
Jahkečoahkkin geardduha ahte Ságat ii man ge láhkai leat NSRa politihkka 
diehtojuohki ja ii ge leat diehtojuohki álmmulaš sámepolitihkkalaš áššiin. Danin ii 
leat NSR Ságaid bovden dán jage jahkečoahkkimi. Mii eat hálit Ságaid ovddasteadji 
olggos bálkestit vaikko min miela lea provokašuvdna ahte Ságaid doaimmaheaddji 
lea boahtan deike. Hállan - ja čállin luđulašvuohta ja dat ahte NSR jahkečoahkkin 
dábalažžat lea rabas, dahka ahte mii eat su dáhto olggos mannat, vel liika go 
Ságaid doaimmaheadjji lea boastut geavahan min luohttamuša. 
 
SÁGAT 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund viser til tidligere uttalelser om avisa Sagat 
samefientlige redaksjonelle linje. Gjennom en rekke konkret påviste artikler i avisa, 
er den samefientlige holdningen dokumentert av NSR.  
I dag fører Sagat en redaksjonell linje som direkte skader den samiske kulturreisning 
og NSR som organisasjon. Avisa er idet hele mer til skade enn til gagn for samenes 
arbeid med å bygge opp NSR til en sterk organisasjon, og for all samisk kulturyting. 
Sagat har ved tidligere anledning direkte misbrukt den tillitt NSR har vist 
massemedia ved å stille landsmøtene åpne for alle interesserte, ved at avisa har gitt 
direkte misvisende referater fra disse møter. 
NSR ser en fare i at disse ukorrekte opplysninger som blir gitt allmennheten, kan 
oppfattes som offisiell samepolitikk. Landsmøtet vil presisere at Sagat på ingen måte 



 

 

må oppfattes som et talerør verken for NSRs politikk eller det som må betegnes som 
offisielle samepolitikk i saker som berører den samiske befolkning.  
På denne bakgrunn har heller ikke NSR innbudt avisa Sagat til årets landsmøte.  
Det er en provokasjon at Sagats redaktør møter her, men hensynet til de prinsipielle 
sider ved ytringsfrihet og NSRs praksis med åpne landsmøter, er den avgjørende 
årsak til at landsmøtet ikke vil erklære Sagat representant som uønsket ved årets 
landsmøte, selv om de tillitsbrudd avisas redaksjonelle ledelse har gjort, skulle tilsi 
dette.  



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
11. ordinære landsmøte 
Snåsa, 17.–19. juni 1979 
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ÁVIISAČÁLLIMAT VEARJOSUOLADEAPMI BIRRA LEAVNNJAS 
NSRa moaita garrasit go muhttun áviissat - erenoamažit Oslo áviissat ”VG” ja ”Dag-
bladet” - leat jorahan vearjosuoladeapmi Leavnnjas sápmelaččaid ala nu ahte sámit 
Romssas leat sivahallun ja erenoamažit organiserejuvvun sámit. 
Dákkar sivahallamat sámiid vuosta leat ovdal ge dáhppahuvvan median ja dan dihte 
orru dárbu čujuhit ja vuostalastit daid. 
NSRs ávžžuha áviissaid garvet dákkar jorahemiid. 
 
AVISSKRIVERIENE OM VÅPENTYVERIENE I LAKSELV 
NSR vil sterkt kritisere den måten enkelte aviser, - spesielt Osloavisene VG og 
Dagbladet - har fremstilt våpentyverisaken i Lakselv på, ved at samer i Tromsø- 
spesielt organiserte samer - var utpekt til syndebukker. Mistenkeliggjøring av samme 
type har også forekommet før, i pressen, og det er grunn til å påpeke forholdet. NSR 
henstiller til pressen å la være å komme med slike spekulative forvrengninger.  
 
 
Resolusjon 1979–2 
 
"PÅ FLUKT OVER KJØLEN" 
NSRs landsmøte i Snåsa 1979 tar sterk avstand fra den måten Tysfjord - samene ble 
fremstilt på i den svenskproduserte filmen ”På flukt over kjølen”. Seerne fikk et 
forvrengt bilde av grenselosenes innsats under krigen. Påstander om profittmotiver 
og uansvarlighet hos grenselosene ble satt fram uten at de selv fikk kommentere 
påstandene. 
 
Dette har skapt sterke reaksjoner blant samene i Tysfjord som har krevd at det skal 
lages en ny film om grenselostrafikken under krigen. Når denne filmen lages, må den 
gi et helhetlig bilde av grenselosenes situasjon i Tysfjord under krigen. 
Denne film bør tilbys Sveriges Radio. 
 
NSR kjenner også til at det under krigen ble utarbeidet en rapport om 
grensetrafikken av Den Norske Flyktningssentralen i Jokkmokk. Rapportens 
generelle del skal angivelig inneholde rasistiske utsagn om Tysfjord - samene, noe 
som NSR tar skrapt avstand fra. 
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ALTA–KAUTOKEINO-VASSDRAGET 
Landsmøtet i Snåsa 1979 vil på det sterkeste gå imot Stortingsvedtaket om utbygging 
av Alta - Kautokeinovassdraget. NSR frykter også for at denne første utbyggingen 
kan danne utgangspunkt for større reguleringer av vassdragene med tilknytning til 
Alta - Kautokeinovassdraget. Et viktig moment i saken er at Stortingsvedtaket er 
gjort imot de fleste av de lokale organers og organisasjoners vedtak. 
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TROMBETAS PROSJEKT I BRASIL 
NSRs landsmøte i Snåsa 17.-19- juni vil med dette ta avstand fra det norske 
engasjement i Trombetas prosjekt i Brasil. De statseide norske selskapene ÅSV og 
Norsk Hydro er her med på å fordrive indianerne fra sin opprinnelige områder og å 
ødelegge deres kultur ved å tvangsflytte dem og frarøve dem deres land og 
ressurser. 
 
Videre er dette prosjekt klart i strid med det syn Norge har tilkjennegitt i 
internasjonale fora og norske bedriftene må trekke seg fra dette prosjektet. 
 
Samiske organisasjoner må, gjennom VVCIP, ta opp denne sak og arbeide for å 
hindre at det i framtiden startes slike uheldige prosjekter som i realiteten er med å 
utslette folkene i den 4. verden. 
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NSR jahkečoahkkin mearradus 1980 
NSRs landsmøtevedtak 1980 
 
SÁMEPOLITIHKKALAŠ PROGRAMMA 
 
I. SÁMI ČEARDDALAŠ VUOĐĐUEAKTU 
 
1. Mii, sámit leat oktasaš čearda, eai ge riikaid rájat galgga rihkkut min čeardda 
oktavuođa. 
 
2. Mis leat iežamet historja, árbevierut, kulturvra ja giella. Máttarvánhemiinamet leat 
árbin ožžon eatnan- ja luonddu- riggudagaid, ealahusvugiid ja dieđuid. 
 
3. Min rihkkomeahttun vuoigatvuohta lea bisuhit ja ovddidit ealahusaideamet ja 
servvodagaideamet oktasaš eavttuideamet mielde, ja min oktasaš geatnegasvuohta 
lea gáhttet eatnamiid, luonddoriggodagaid ja čearddalaš árbbi boahtte buolvvaide. 
 
Danne mii čuouččuhit dákkar oktasaš ulbmila. 
 
II. SÁMEPOLITIHKA ULBMIL 
 
Mii sámit, sámiid searvvit ja lihtut, geat dán sámepolitihkka programma buktet 
ovdan, áigut bargat dan ala ahte smi servvodagat, eallinvuogit, kultuvra ja giella ellet 
ja ovdanit min iežamet čearddalaš eavttuid ja ulbmiliid mielde, nu ahte dat bistet 
boahtte sámi buolvvaide. 
 
Danne mii dáhttut 
 
1. ahte sámit lága bokte mearraduvvojit álgoceardan dáin riikkain gos mii ássat, daid 
riikkaid lágaid bokte, 
 
2. ahte sámi árbevirolaš vuoigatvuođat min ovddeš eatnamiidasamet ja 
luonddoriggodagaidasamet duođastuvvojit (dovddastuvvojit) ja doahttaluvvojit 
dain riikkain gos mii eallit, riikkaid lágaid ja mearradusaid bokte, 
 
3. ahte sámiid ealahusat suodjaluvvojit lágaid ja mearradusaid bokte, 
 
4. ahte sámi giella duođastuvvo (dovddastuvvo) almmolaš giellan lágaid bokte, 



 

 

 
5. ahte sámi servvodatlágadusat ja sámiid ovddasteaddji organat dohkkehuvvojit 
virggalažžan, nu ahte mii ieža sáhttit meannudit ja mearridit alcceseamet guoski 
áššiid. 
 
6. ahte sámiid árbevierut ja historja, sámiid dáiddolašvuohta, dieđut ja giella 
gáhttejuvvojit, ja oahpahuvvojit boahtte buolvvaide skuvllain ja maiddai eará 
diehotjuohkingaskaomiid bokte, 
 
7. min čeardda vieruid mielde bisuhit ráfalaš oktavuođa siidaguimiideametguin, ja 
doarjut máilmmi ráfi viggamušaid. 
8. Min politihkka programma galga čuovvut Ovttastahttojuvvon Čearddaid (UN) 
olmmošvuoigavuođa duođastusa ulbmiliid. 
 
III. SÁMI SIIDA, SÁMI SERVVODAT, SÁPMELAŠ 
NSR jahkečoahkkin 1980 mearridi ahte čuokkis III maŋniduvvo 1981 jahkečoahkkin 
rádjai. 
 
IV. ULBMILIID OLLAŠUHTTIN, ČILGEHUSAT 
1. Sámiid vuđolaš vuoigatvuođdat 
a) Vaikko min ealahusat ja vuođđovuoigatvuođat leat min čearddalaš árbi, eai ge leat 
stáhtaválddiid soahpamušaid ja dohkomeanttaid duohkin, ja daid eavttuid 
láhkasaččat, de datte ge atnit mii dan álbmogiidagaskasaš soahpamuša 
"Lappekodicillen av 1751" deatalaš vuoigatvuođa duođaštussan, go dat čajeha ahte 
stáhtaválddit leat gearddi viehka muddui dohkkehan dáid vuđolaš vuoigatvuođaid.  
 
b) Mii eat mieđa dasa ahte min máttarvánhemat ja mii goas ge leažžat massan dáid 
vuoigatvuođaid, vaikko gievrrat álbmogat leat min eatnamiid ja luonddoriggodagaid 
geavahišgoahtan. 
 
c) Mii eat dohket dan ahte eatnan- ja luonddoriggodagat adnojit eará guovlluide ja 
álbmogiida ávkin, ja ahte vierrasat atnet min árbedávviriid gávpegálvun ja 
alcceseaset ruhtan. 
 
d) Sámit galget juohke riikas duođaštuvvot (dovddastuvvot) álgoceardan riikaid 
vuođđolágaid bokte. 
 
Sámiid vuođđovuoigatvuođat galget maiddai dohkkehuvvot ja nannejuvvot rikkaid 
dábalaš lágaid bokte, dahje sierra sáme suodjaluslágaid bokte. 
Dákkar vuođđovuoigatvuođat leat: 
- eatnan- ja luonddoriggodatvuoigatvuođat 
- sámiid sierra ealahusvuoigatvuođat 
- sámiid giella- ja kultuvrravuoigatvuođat 
- sierra politihkalaš- ja servodat vuoigatvuođat 
 
2. Sámiid iešmearrideapmi ja hálddašeapmi 



 

 

a) Sámi siidat ja siidaguovllut mearriduvvojit lágaid bokte. Dat leat sámi gilit ja daid 
meahcceeatnamat ja sámi boazosiiddat ja daid orohagat (Suomas bálgosat). 
 
Sámi siiddaid eatnan- ja luonddoriggodatvuoigatvuođat suodjaluvvojit lágaid bokte. 
Mearriduvvo hálddahuslágadus, man mielde siiddat ieža sáhtet meannudit ja 
hálddašit vuoigatvuođaideaset. 
 
b) Mii atnit demokratija vuođđoprinsihppan. 
Muhto eanetlohkodemokratija ii oaččo stuorat čearda atnit danin ahte soardit dahje 
vuollin doallat unnit čeardda 
 
Mii gáibidit ahte eiseválddit eai ovddit sámepolitihka ge mearrit sámiide guoski 
áššiid, muđui go sámiid váldolihtut dahje ovddasteaddji organat leat ollasit beassan 
čilget oaiviliidiset. Sámiid ovddasteaddji organain lea veto-vuoigatvuohta sierra 
sámi ášssiin. 
 
c) Juohke riikkas dohkkehuvvo lágalaččat sámiid ovddasteaddji čoahkkin dahje 
organa. Dán sáhttet Sámiid váldolihtut vuođđudit, dahje dat sáhtta leat demokratija 
vuogi mielde válljjejuvvon čoahkkin. 
 
d) Go ovddasteaddji čoahkkin válljejuvvo, de dakkár válggas besset jienastit dušše 
sápmelaččat, geat leat sámi registrerii čállojuvvon. Sámi registar dahkkojuvvo daid 
eavttuid mielde, mat leat čilgejuvvon 111 oasi 6. čuoggas. 
 
e) Sámi ovddasteaddji čoahkkimis dahje organas lea ráđđadallan ja 
ráđđeaddinvuoibmi sámi áššin, ja sierra mearriduvvon áššiin lea mearridanvuoibmi. 
 
f) Davviriikkaid sámiráđđi lea sámiid oktasaš organa, mas lea ráđđadallan- ja 
ráđđeaddin vuoigatvuohta min oktasaš áššiin. 
 
g) Sámi organisašuvnna- ja kultuvrradoaimmaide juolluduvvo fásta jahkasaš ruhta, 
ja ásahuvvo sámi kultuvrra foanda 
 
h) Davviriikkaid lágat mat hehttejit sámiid lunddolaš oktavuođa, rievdaduvvojit nu, 
ahte dat eai galgga dan dahka. 
 
3. Sámi ealahusat 
Dás čujuhuvvo sámi ealahuspolitihkka programmi, mii dahkkui Sámiid 10. 
konferanssas 1978, muhto namahuvvo erenoamažit ahte 
- Sámiid vuođđoealahusat galget suodjaluvvot lágaid bokte, 
- vuođđoduvvojit sámi ealahusfoanddat min rikkkain, 
- mii fertet bargat dan ala ahte lágiduvvojit vuđđoealahusaid suorggit ja     
gurssat joatkka- ja fidnoskuvlaid dásis 
 
4. Sámi giella ja kultuvra 
a) Sami ovddasteaddji čoahkkimiid dahje lihtuid evttohusa mielde dahkko juohke 



 

 

min riikas sámi giellaláhka, mas mearriduvvo: 
- Sámi eanetlohkugielddat, gos sámigiella adno almmolaš giellan, 
- man láhkai dát gáibadusat galget biddjot virgiide, 
- sámi giellavuoigatvuođat unnit sámegielat servvodagain, 
- sámi báikenamaid geavaheapmi 
- sámi olmmošnamaid geavaheapmi 
 
b) Davviriikkaid sámi giellalávdegoddi lea sámiid álmmolaš giellaáššediehti organa. 
 
c) Sámi gielddain ja skuvlabáikkiin nannejuvvo sámi kultuvrra ja sámegiela 
oahpaheapmi, sihke eatnigiella- ja vierrogielladásis, sihke vuođđoskuvllain ja alit 
dási skuvllain. 
 
d) Sámi giellagurssat lágiduvvojit vierrogiellafáladahkan vuođđoskuvllaid ja 
joatkkaskuvllaid váras oppa riikkas. 
 
e) Sámi kultuvra ja histroja oahpahuvvo buot riikka skuvllaid dábalaš kultuvrra ja 
historjja oassin. 
 
5. Sámit ja eara álbmogat 
a) Mii doarjut Máilmmi álgoálbmogiid ráđi (WCIP), ja leat Davviriikkaid sámiráđi 
čađa máilmmiráđi láhttu. 
 
b) Mii dahttut ahte Davviriikkaid stáhta sohpet daid náššongaskasaš 
(álbmogiidgaskasaš) šiehtadusaide, mat duođastit (dovddastit) unnitoasi čearddaid 
vuoigatvuođat.  
 
c) Sámi álbmot galga beassat Davviriihkkaid Ráđi lahttun. 
 
SAMEPOLITISK PROGRAM 
 
I. SAMENES NASJONALE FORUTSETNING 
1. Vi, samer er ett folk, og rikenes grenser skal ikke bryte vårt folks felleskap. 
 
2. Vi har vår egen historie, våre tradisjoner, vår egen kultur og vårt eget språk. 
Fra våre forfedre har vi fått i arv rettigheter til land og vann, våre næringer og 
kunnskaper.  
 
3. Det er vår umistelige rett å ta vare på og utvikle våre næringer og våre samfunn, ut 
fra våre egne felles vilkår, og vi har plikt til i felleskap å ta vare på våre marker, 
naturrikdommer og vår nasjonale arv til de kommende generasjoner. 
 
Ut fra dette fremmer vi denne felles målsetting. 
 
II. SAMEPOLITSK MÅLSETTING 
Vi samer, samiske foreninger og organisasjoner, som fremmer dette samepolitiske 



 

 

programmet vil arbeide for at de samiske samfunn, samenes livsform og samisk 
språk og kultur skal lev og utvikles, ut fra våre egne forutsetninger og målsettinger, 
slik at vår nasjonale arv bevares til kommende generasjoner. 
 
Derfor vil vi 
1. At samene får lovfestet status som en av de opprinnelige folkegruppene i de land 
hvor vi er bosatt. 
2. At samene hevdvunne rettigheter til land og vann blir stadfestet i lovs form og i 
politiske beslutninger 
3. At samiske næringer blir beskyttet ved lover og bestemmelser. 
4. At samisk språk får lovfestet status som offisielt språk. 
5. At samisk samfunnsorden og samenes representative organer blir offisielt 
anerkjent, slik at vi har reel mulighet til å behandle og ta beslutninger i saker som 
angår oss selv. 
6. At samenes tradisjoner og historie, kunst og kunnskaper, og samisk språk, blir 
bevart og læres videre til våre etterkommere, skoleverket og også gjennom andre 
informasjonskanaler. 
7. Ut fra våre egne tradisjoner leve i fredelige sameksistens med våre nabofolk, og 
støtte arbeidet for fred i verden 
8. Vårt samepolitiske program skal følge prinsippene i de Forente Nasjoner 
menneskerettighetserklæringer. 
 
III. SAMISK SIIDA, SAMISK SAMFUNN OG SAME 
Landsmøtevedtak 1980: 
Punkt III utsettes til neste landsmøte. 
 
IV. GJENNOMFØRING AV MÅLSETTINGENE, FORKLARINGER 
1. Samenes grunnleggende rettigheter 
a) Selv om våre næringer og våre grunnleggende rettigheter grunner seg på vår 
nasjonale arv, og ikke i prinsippet er beroende på statsmaktens avtaler og 
dokumenter, og ikke bygger på vilkårene i disse, så anser vi den mellomfolkelige 
avtalen ”Lappekodicillen av 1751” som er viktig dokumentasjon av våre rettigheter, 
da den viser til de angjeldende stater i sin tid i stor grad har anerkjent våre 
rettigheter. 
 
b) Vi godtar ikke at våre forfedre eller vi noen gang skal ha mistet disse rettighetene, 
selv om de sterkere folk har tatt i bruk våre marker og naturrikdommer. 
  
c) Vi godtar ikke at våre marker og naturrikdommer utnyttes til fordel for andre 
områder og folkegrupper, og at fremmede utytter våre kulturskatter som 
handelsvare, til fortjeneste for seg selv. 
d) Samene skal tilkjennes status som en av de opprinnelige folkegruppene i  rikenes 
grunnlover. 
 
Samenes grunnleggende rettigheter skal videre erkjennes og styrkes ved vanlige 
lovbestemmelser, eller ved særskilte beskyttelseslover for samene. Slike 



 

 

grunnleggende rettigheter er: 
- retten til land og vann 
- særskilte næringsretter 
- språklige og kulturelle rettigheter 
- særskilte politiske og samfunnsmessige rettigheter 
 
2. Samenes selvbestemmelse og forvaltning 
a) Samiske sidaer og siidaområder blir avgrenset ved særskilte bestemmelser. De 
omfatter samiske bygder og tilhørende utmarker, og samisk reindriftsområder. 
 
Samiske sidaers rettigheter til land og vann beskyttes ved lov. Det bestemmes en 
forvaltningsordning. Slik at de samiske sidaene selv kan forvalte sine rettigheter. 
 
b) Vi godtar de demokratiske prinsippene. 
Men flertalldemokratiet skal ikke anvendes av de sterkere folkegrupper til å 
undertrykke eller holde ned de svakere. 
 
Vi forlanger at myndighetene ikke fremmer en samepolitikk, eller foretar 
beslutninger i saker som angår samene, uten at de samiske representative organer 
har fått tilkjennegi sine synspunkter. De samiske representative organer har vetorett i 
spesielle samiske spørsmål. 
 
c) I hvert land godkjennes ved lov et representativt samisk organ 
 
d) Når det velges en representativ forsamling, så har de samer stemmerett, som er 
registrert i et samisk manntall. Det opprettes i så fall et samisk register ut fra de 
retningslinjer som er gitt i del 111 punkt 6. 
 
e) Det samiske representative organet eller forsamling har forhandlings- og 
rådgivende myndighet, og i spesielle saker bestemmende myndighet. 
 
f) Nordisk sameråd er samenes felles organ, og forhandlings- og rådgivende 
myndighet i våre felles saker. 
 
g) Det bevilges faste årlige midler til samiske organisasjons- og kulturarbeid, og det 
opprettes et samisk kulturfond. 
 
h) Nordiske lands lover som forhindrer det naturlige samkvemmet mellom samene, 
forandres slik at hindring ikke skjer. 
 
3. Samiske næringer 
Her vises til samenes nærings- og sosialpolitiske program, som ble vedtatt under 
samenes 10. konferanse i 1978, men spesielt nevnes at 
- de samiske primærnæringer beskyttes ved lov 
- det opprettes samisk næringsfond i hvert land 
- vi må arbeide for å etablere linjer og kurs for primærnæringer i de videregående 



 

 

skoler og yrkesskoler. 
 
4. Samisk språk og kultur 
a) Etter forslag fra de samiske representative organer utarbeides det samiske 
språklover i hvert land, med bestemmelser om: 
- samiske majoritetsorganer der samisk språk har status som offentlig språk. 
- hvordan denne status gjennomføres i praksis 
- hvilke samiskspråklige krav som skal knyttes til bestemte stillinger 
- samiske språkrettigheter i de mindre samiskspråklige samfunn 
- bruk av samiske stedsnavn 
- bruk av samiske personnavn 
 
b) Nordisk samisk språknemnd er samenes offisielle sakkyndige råd i skolespørsmål 
 
c) I de samiskspråklige kommuner og skolekretser styrkes undervisning i samisk 
språk og kultur, både samisk morsmål- og fremmedspråkundervisning, både i 
grunnskolen og i videregående skole. 
d) Det utarbeides og legges til rette kurstilbud i samisk som fremmedspråk, både for 
grunnskolen og i videregående skole, for hele landet. 
 
e) Samisk kultur og historie undervises som integrert del i den vanlige historie og 
kulturkunnskap. 
 
5. Samer og andre folkeslag 
a) Vi støtter Verdensrådet for urbefolkninger, WCIP, og er gjennom Nordisk sameråd 
medlem i denne organisasjonen. 
 
b) Vi oppfordrer de Nordiske land å slutte seg til de internasjonale avtaler og 
erklæringer, som stadfester minoritetenes grunnleggende rettigheter. 
 
c) Den samiske folkegruppen skal opptas som medlem i Nordisk Råd. 
 
 
Resolusjon 1980–1 
 
SAMISKE RETTIGHETER 
1. I forståelse av hva gjeldende rett er, må det legges sterk vekt på de internasjonale 
traktater Norge har ratifisert og de synspunkter Norges utenriksledelse har lagt til 
grunn ved internasjonale forhandlinger om urbefolkningens rettigheter bl.a. ved 
Genevé-konferansen om rasisme i 1978. Gjeldende rett må også definere som 
bestående av de internasjonale forpliktelser Norge har inngått. 
 
Likeledes bør samisk rettsoppfatning tillegges betydelig vekt (som gjeldende rett). I 
denne forbindelse vil landsmøtet spesielt fremheve den bruk samene har gjort av 
områdene gjennom tidene fram til 1700-tallet gjennom siida organisasjonene. 
Med utgangspunkt i dagens situasjon bygdelagenes og reindriftsenhetenes interne 
og innbyrdes regulering og bruk. 



 

 

 
2. Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund vil sterkt beklage Stortingets vedtak om 
å bygge ut Alta-Kautokeino vassdraget. Etter vår oppfatning er ethvert inngrep i 
samiske bosetningsområder i strid med gjeldende rett, så lenge samenes 
fundamentale og legitime rettigheter ikke er avklart og det ikke er opprettet et 
representativt, demokratisk valgt samisk organ. 
En utbygging nå vil sette regjeringens reform- og utredningsprogram i fare og 
svekke troverdigheten av det samepolitiske arbeid regjeringen har signalisert. 
 
3. I forbindelse med reform av forvaltningen av den matrikulerte grunn i Finnmark, 
må det umiddelbart påses at: 
- forvaltningen tilpasses lokal næringsutøvelse i forbindelse med for eksempel 
motorferdsel, regulering av jakttider, bærplukking osv. og bygdelagenes rettigheter.  
- at den foreløpige forvaltningsreform ikke må fastfryse den form en framtidig 
klarlegging av samiske rettigheter vil få 
 
4. I utredningen må det også legge sterk vekt på bl.a. 
- rettighetene til samene utenfor Finnmark når det gjelder reindrift, utmarksnæring, 
språk og utdanning 
- rettighetene til samene ved kysten når det gjelder fjord og kystfiske, andre 
fjordressurser og fisket i kystvassdragene samt utmarksnæring. 
- utenfor Finnmark må kommunalforvaltning reformeres med sikte på samisk 
innflytelse. 
 
5. NSR mener at det i samerettsutredningen primært burde være tallmessig 
likeverdighet mellom de samiske organisasjonene og myndighetene, og at 
organisasjonene får økonomisk støtte til å engasjere ekspertise. 
NSR vil i utgangspunktet delta i utredningen slik den når et intendert. 
NSR må likevel til enhver tid vurdere sin deltakelse og framgangsmåte under 
forhandlingene 
 
6. Utredningen av et representativt demokratisk valgt samisk organ bør tas ut som en 
delutredning og gjennomføres snarest. 
 
 
Resolusjon 1980–2 
 
SPRÅK OG SKOLE 
1. NSR vil be regjeringen intensivere arbeid for reell kulturell jamstilling innafor 
skoleverket slik at prinsippet om relevant kompetanse innrettet arbeid i grunnskole 
og videregående skole vil få gjøre seg like sterkt gjeldende i samiskspråklige og 
samiske områder som ellers i landet. 
Av dette allmennkulturelle likeversprinsipp følger at personell som arbeider i 
skoleverket i nevnte områder må få og faktisk ha kompetanse i eksisterende samiske 
språk og samisk kultur. 
 
NSR vil derfor sterkt oppfordre sentrale styresmakter til å øke den økonomiske 



 

 

innsats som er nødvendig for å kunne gi tilstrekkelig utdanning og etterutdanning i 
samisk språk og samisk kultur for personell i arbeider eller sikter å arbeide i 
grunnskole og videregående skole i samiskspråklige og samisk område. 
 
2. a) NSR vil kreve at ordninga med permisjon med lønn for å studere samisk for 
samisktalende lærere, og spesielt for sørsamiskspråklige lærere, som under gjeldende 
ordninger må bruke lengre tid for å oppnå tilsvarende undervisningskompetanse 
med sørsamisk. 
 
b) NSR ser det som nødvendig at lærere som underviser i samiske språk, får nedsatt 
lesetid for å greie å framskaffe pedagogiske opplegg til slikt bruk. NSR vil samtidig 
be om fortgang i arbeidet med utarbeiding av undervisningsmateriell og planer, og 
ser behovet for økte bevilgninger til dette. 
 
c) NSR ser det som viktig at en nordisk samisk høgskole legges til et samisk område 
 
d) NSR støtter kravet fra Troms Reindriftssamers Fylkeslag om egen sameskole for 
samisktalende barn i nordre Nordland og Troms 
 
e) NSR vil overfor myndighetene også understreke at det er nødvendig å sette i gang 
undersøkelser for å kartlegge behovet for slike sameskoler andre steder, f. eks i 
kystdistriktene hvor det er samisk befolkning. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
13. ordinære landsmøte 
Evenskjer, 19.–22. juni 1981 
 
 
Resolusjon 1981–1 
 
SAMISKE BARNS OG UNGDOMS OPPVEKSTKÅR 
Den samiske ungdommen og barna er det samiske folkets fremtid.  Det er derfor 
nødvendig å legge opp langsiktige målsettinger for NSRs eget arbeid og 
myndighetenes tiltak på dette området. En del pressende tiltak må kunne igangsettes 
straks. Landsmøtet vil derfor uttale: 
 
1. a) Radio/TV må ta samisk språk i bruk. Et fast program for barn og ungdom i 
hvert medium minst en gang i uken er et minstekrav som må kunne oppfylles uten 
noen ytterligere utredninger. 
 
b) Målsettingen må være å få slike sendinger daglig i radio og TV på samisk innenfor 
en tidsramme på tre år. Det er uholdbart at TV ikke har noe å tilby samisktalende 
barn, men tvert imot bidrar til å undergrave barnas språkutvikling. 
 
2. Barnehagearbeidet med sikte på å støtte opp om språkutviklingen hos barn og 
med samiske kulturelementer som en naturlige del av miljøet, må støttes ved 
særskilte tiltak. Dette må gjøres allerede nå uten å vente på ytterligere utredninger. 
 
3. Det må gis særskilte midler slik at NSR får et økonomisk grunnlag til 
ungdomsarbeid blant samer. 
 
4. Det må gis særskilte midler til å kartlegge hvilke former for tiltak som er 
nødvendige for å bedre samiske barns og ungdoms oppvekstkår fundamentert på de 
lokale samiske samfunns behov, og for å kunne samordne de tiltak som er 
nødvendige på dette området. I neste omgang må de materiale NSR legger fram 
kunne danne et utgangspunkt til konkrete forslag i form av eksempelvis en 
stortingsmelding som myndighetene må utrede. 
En forutsetning for dette arbeid er at samiske barn og ungdom får en reell innflytelse 
på utformingen av NSRs politikk for å bedre deres oppvekstkår. 
 
 
Resolusjon 1981–2 
 
SAMISK FOLKEVALGT ORGAN 
NSR krever at det snarest mulig må opprettes et samisk folkevalgt organ med 
bakgrunn i et samisk manntall. Myndighetenes offentlige råd, f. eks Norsk Sameråd 



 

 

er ikke representative for den samiske befolkning. 
 
 
Resolusjon 1981–3 
  
SAMISKE SENDINGER I RADIO/TV 
Det er allment forstått at norskspråklige program i radio og fjernsyn fremmer norsk 
mål og gir det større status. 
Det er all grunn til å tro at det samme ville gjelde samisk språk om dette fikk større 
rom innenfor NRK enn hva tilfellet er i dag. 
 
1. Dekningsområdet for de nordsamiske og lulesamiske sendinger på P2 nettet må 
snarest utvides til å omfatte Saltensenderen og Osloområdet. 
 
2. De samiske sendinger på nord-, lule- og sørsamisk må utvides. Det må blir daglige 
sendinger på lule- og sørsamisk. Landsmøtet viser for øvrig til Landsmøteresolusjon 
nr. 4 1977. 
 
3. Det må bli faste daglige sendinger på samisk i TV. 
For å oppfylle disse krav, er det nødvendig at det gis tilstrekkelige økonomiske 
ressurser. 
 
 
Resolusjon 1981–4 
 
SÁMI ÁIGEČÁLA 
Landsmøte vil uttale at organisasjonens styre må følge med i driften av de 
publikasjoner organisasjonens stiftelse Sámi Áigečála gir ut. 
Stiftelsen må pålegges å og årlige rapporter om driften til organisasjonens styrer. 
 
På bakgrunn av det årlige driftsresultatet for stiftelsen avis Sámi Áigečála, vil 
landsmøtet uttrykke bekymring for avisas framtid. For å sikre driften av avisa på 
kort sikt, ber landsmøtet myndighetene om å bidra til at avisa snarest tilføres 
ekstraordinære midler slik at avisa har søkt om gjennom Utviklingsfondet for de 
sentrale samiske bosettings områder. 
På lengre sikt ber landsmøtet om at utvalget som nå utreder samiske kultur- og 
utdanningsspørsmål, forserer sitt arbeid hva samiske massemedier angår, slik at det 
snarest kan komme fram til en tilfredsstillende løsning av den samiske 
pressesituasjonen. 
 
Landsmøtet vil også be stiftelsen forsere arbeidet med å få dekket 
informasjonsbehovet på sørsamisk og lulesamisk. 
 
 
Resolusjon 1981–5 
 
STØTTEORDNINGER FOR FISKERE / SELBESTANDEN I FJORDENE 



 

 

NSR ber regjeringen ta hensyn til de krav som er reist fra de lokale fiskarlag, 
Finnmark fiskarlag og flere kommuner i Øst-Finnmark om støtteordninger for fiskere 
som har hatt økonomiske tap pga. selinvasjon. 
Det må iverksettes tiltak for å redusere selbestanden i fjordene. NSR krever at det gis 
tillatelse til fangst av sel og at spekket, kjøttet og skinnet tas vare på. 
 
 
Resolusjon 1981–6 
 
OFFENTLIGE OG HALVOFFENTLIGE SAMISKE INSTITUSJONER 
Offentlige og halvoffentlige samiske institusjoner er viktige kulturelementer i 
lokalsamfunnet. For lokalsamfunnene er slike institusjoner en markering av samisk 
særpreg og tilfører også lokalsamfunnene viktige ressurspersoner. 
For ettertiden bør samiske institusjoner først og fremst legges utenom Indre-
Finnmark, og hvis det er forsvarlig flytte noen ut fra Karasjok og Kautokeino. 
 
 
Resolusjon 1981–7 
 
AKSJONSPLAN FOR SAMISKE KYST- OG FJORDOMRÅDER 
Landsmøtet krever at myndighetene iverksetter en egen aksjonsplan for samiske 
kyst- og fjordområder i Nordland, Troms og Finnmark.  
Aksjonsplanen må ta utgangspunkt i et prøveprosjekt hvor satsingen skjer på de 
næringsmessige- kulturelle og sosiale områder og som i første omgang tar sikte på å 
kartlegge behovene den samiske befolkning i disse områder har. 
Selve planleggingen og gjennomføringen av aksjonen skjer hele tiden i samråd med 
bl.a. Norgga Sámiid Riikkasearvi, 
 
 
Resolusjon 1981–8 
 
SAMISK I GRUNNSKOLEN 
Norske Samer Riksforbund samlet til landsmøte 19.-22. Juni 1981 i Evenskjer, er 
meget tilfreds med at NOU 1980:59 ”Samisk i grunnskole” er kommer. SI-utvalget 
har i sin konklusjon foreslått §40.7 i grunnskolelove endret. Vi siterer: ”Born i samisk 
bosettingsområde som har samisk som talemål, har rett til å få opplæring i og på 
samisk på alle klassesteg i grunnskolen. Born i samiske bosettingsområde som har 
norsk som talemål, har rett til å få opplæring i samisk språk og kultur. 
Departementet fastset regler for denne undervisninga i samvar med §7, og kan gjere 
unntak frå føresegnene i nr. 6 om elevtallet.” 
Landsmøtet vil foreslå at §40.7 endres slik: 
 
”Elever med samisk talemål har rett til å få opplæring i og på samisk. Elever uten 
samisk talemål som bor i samiske distrikter kan få opplæring i og på samisk. 
Elever uten samisk talemål som ikke bor i samiske distrikter kan få opplæring i og på 
samisk når minst en av foreldrene eller besteforeldrene er samisktalende. Elever som 
har samisk som fag kan bli fritatt for opplæring i en av de norske målformene.” 



 

 

 
”Departementet fastset reglar for denne undervisninga i samsvar med  § 7, og kan 
gjere unntak frå føresegnene i nr. 6 om elevtalet” 
 
Begrunnelsen er at barn som har krav på opplæring i samisk språk, må få de samme 
rettigheter til opplæring i og på samisk uansett hvor de bor i landet. Utvalgets forslag 
til lovtekst legger opp til en geografisk begrensning for slike rettigheter. Dette betyr 
at barn med samisk talemål vil stå ulik overfor loven. 
 
Dessuten krever landsmøtet at mønsterplanen skal ha tilleggsplaner for 
undervisning av elever som har samisk talemål (samisk som førstespråk), og for 
undervisning av elever som ønsker undervisning i samisk språk, men som har norsk 
som førstespråk. 
 
Videre mener landsmøtet at det er nødvendig å sikre at samisk kultur får en langt 
bredere plass i den ordinær fagplanen for orienteringsfaget enn det som nå er tilfelle. 
Landsmøtet krever at det blir ordnede økonomiske rammer for undervisningen etter 
§ 40.7 og at fag- og timefordelingsmodeller som er foreslått av Samisk Utdanningsråd 
legges til grunn. Når det gjelder læremiddelutvikling, er det viktig at Samisk 
Utdanningsråd forestår utvikling, utarbeidelse og redaksjon av læremidler på samisk 
i en overgangsperiode. 
Utviklingsarbeid bør også omfatte utvikling, utprøving og vurdering av 
spesialpedagogiske tiltak og fremmedspråkopplæringen i engelsk. Rådet må få 
tilstrekkelig med midler til å kunne utføre dette. 
Angående læredekning påpeker landsmøtet at mangel på samisktalende lærere må 
registreres som reell lærermangel. Slik utdanningsfrekvensen er i dag, vil en ikke 
makte å gjøre noe med lærermangelen, derfor må det iverksettes tiltak slik at SI-
utvalget har påpekt. Det må opprettes egen samisk lærerutdanning i samisk område 
som selvfølgelig også må være aktuell for lule- og sørsamer. 
 
 
Resolusjon 1981–9 
 
NSR OG OFFENTLIGE RÅD OG UTVALG 
1. Landsmøtet konstaterer med beklagelse at Samerettutvalget (Smithutvalget) ikke 
er slik sammensatt som NSR hadde gått inn for på landsmøte 1980. 
 
2. Landsmøtet finner det uforståelig at det løftet Regjeringen v/ 
Kommunalministeren gav 17.02.81 om at NSR omsider skulle få egen representant i 
Samerettsutvalget siden er brukt som brekkstang for å utvide representasjon fra 
Finnmark ytterligere. 
Egen representasjon for Finnmark fylkeskommune viser at regjeringen igjen 
innskrenker de samiske områdene til bare å gjelde Finnmark. 
 
3. Landsmøtetvil primært gå inn for at NSR også framover arbeider med å fremme 
samiske interesser ved deltagelse i offentlige råd, utvalg m.v. der vår organisasjon er 
representer. Dette gjelder også utvalg som skal utrede samiske rettighetsspørsmål. 



 

 

Det må imidlertid settes grenser for hva som kan tåles av inngrep i samiske områder 
mens utredninger pågår. Myndighetene har selv uttrykkelig forsikret gjentatte 
ganger at inngrep ikke skal foretas i sameområdene før Samerettsutvalget er ferdig 
med sitt arbeid. Om det viser seg at myndighetene fortsetter sin bit-for-bit politikk i 
samiske områder, kan en av reaksjonene fra NSRs side være å oppgi deltagelse i ett 
eller flere råd og utvalg, for kortere eller lengre. Slike tiltak må imidlertid bare 
iverksettes når grunnlaget for et meningsfullt samarbeid med myndighetene er falt 
bort og når NSR kan føle seg overbevist om at slik boikott er et egnet middel til å vise 
verden hva som holder på å skje og under hensyntagen til NSRs arbeid som helhet. 
Styret må likevel i særlige situasjoner, som f. eks  igangsetting av Alta/Kautokeino 
utbygging ikke nøle med å innkalle til et ekstraordinært landsmøte for å behandle og 
bestemme organisasjonens holdning til nedleggelse av verv i offentlige råd og utvalg. 
 
 
Resolusjon 1981–10 
 
ALTA/KAUTOKEINO-VASSDRAGET 
1. Norske Samers Riksforbund vil ennå en gang beklage vedtaket om utbygging av 
Alta/Kautokeino-vassdraget. Utbyggingen må ikke gjennomføres så lenge samiske 
rettighetsspørsmål ikke er utredet og utredningsresultatene behandlet av Stortinget. 
 
2. Resultatet av framgangsmåten i denne saken så langt har for samene vært stikk i 
strid med det samekomiteen 1956-59 la fram som overordnet målsetting idet 
komiteen og den etterfølgende Stortingsmelding 21 (1962-63) la avgjørende vekt på å 
”skape vokstermuligheter for en felles samisk solidaritetskjensle.” 
En saksbehandling som resulterer i bruk av en politihær på 600 mann, med den uro, 
usikkerhet, frykt og splid dette skaper, er ikke forenlig med vanlig framgangsmåte i 
omtvistelige saker. Til vanlig tas det i slike saker i høg grad menneskelige hensyn. 
Denne saksbehandling er heller ikke forenlig med myndighetenes egne intensjoner i 
politikken overfor den samiske minoritet slik at det kommer til uttrykk i St.meld 21. 
Den står i grell kontrast til den humane minoritetspolitikk Norge har villet gi verden 
inntrykk av at landet fører. 
De samiske organisasjoner har i denne situasjonen vist måtehold, og vi venter at 
myndighetene nå viser den ansvarsfølelse som vu rettelig må kunne vente av dem 
som har lagt opp til en saksbehandling som har ført oss dit vi i dag står. 
 
3. Samene besitter i kraft av å være urbefolkning og en egen etnisk gruppe rettigheter 
til land og vann, ervervet gjennom alderstids bruk og bosetting. 
Det må være regjeringens plikt å erkjenne rettigheter til en slik eksisterende etnisk 
gruppe. 
 
NSR føler dyp uro over at anken over Altaskjønnet skal behandles direkte før 
Høyesterett med de begrensninger dette medfører til å få alle sider av saken, spesielt 
de folkerettslige, grundig belyst. For NSRs deltagelse som hjelpeintervenient kan den 
knappe tiden til forberedelse bli av avgjørende betydning når organisasjonen 
allerede fra før av har svært dårlig økonomi. Saksgangen for domstolene og de 
knappe tidsfrister kan bli et forsprang for statsmaskineriet med sine ressurser 



 

 

allerede før Høyesterett har begynt å behandle saken. Dette forspranget kan bli 
umulig å gjøre noe med for minoritetsinteressene i denne saken som ikke kan 
konkurrere med staten mht. ressurser, og historien fra tidligere tider kan komme til å 
gjenta seg ved at staten med sine overlegne ressurser kjører over en minoritet. 
Spesielt alvorlig er det om dette skjer for domstolen som skal være upartiske og som 
skal forvalte rettferdighet uten hensyn til partenes ressursmessige forutsetninger. 
 
Landsmøtet krever at behandlingen av Alta/Kautokeinovassdraget i Høyesterett 
utsettes til at de kontinuerlig eksisterende  samiske rettigheter klart og entydig er 
vedtatt formalisert innenfor lovverket. Det vil være galt å isolere Alta/Kautokeino 
vassdraget fra helhetsvurderinger av samiske rettigheter til land og vann. 
 
4. NSR tar primært sikte på å fortsette som hjelpeintervenient i Altaskjønnet. Styret 
må søke den bistand som er mulig å få med de økonomiske midler vi i dag rår over 
og med eventuell økonomisk støtte annensteds fra til å forberede behandlingen for 
Høyesterett. Styret må vurdere NSRs deltagelse utifra de muligheter for grundig 
belysning av sakens ulike sider, spesielt de folkerettslige, som vår organisasjon har 
villet får vurdert ved sin intervensjon. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
14. ordinære landsmøte 
Nesseby, 17.–19. juni 1982 
 
 
Resolusjon 1982–1 
 
GASSRØRLEDNING 
Det er beklagelig at Norske Samers Riksforbund ikke er holdt løpende orientert om 
de planer som foreligger i forbindelse med oljevirksomheten i nord. 
Det er blant annet kommet fram at ved eventuelle gassfunn på Tromsøflaket 
vurderes det 4 transportalternativer av gassen. 
 
Det alternativ som peker seg klarest ut er ilandføring ved rørledning til kysten. 
Rørledningen er videre planlagt over land til Nord-Sverige og videre sørover til 
Tyskland. NSR vil allerede nå gi uttrykk for sterk bekymring over de 
skadevirkninger en slik rørledning vil ha for samisk næringsvirksomhet, miljø og 
kultur. 
 
Landsmøtet krever at NSR blir holdt orientert om arbeidet med planer om en 
eventuell gassrørledning. NSR krever videre at det foretas en konsekvensanalyse av 
de skadevirkninger en slik gassrørledning vil forårsake. En slik analyse på gjøres ut 
fra samiske premisser, og vi ser det som mest hensiktsmessig at utredningsarbeidet 
gjøres av Nordisk Samisk Institutt. De nødvendige midler stilles til rådighet for 
Nordisk Samisk Institutt. 
 
 
Resolusjon 1982–2 
 
SAMISK HØGSKOLEUTDANNING 
NSRs landsmøte 17.-19. Juni 1982 i Nesseby beklager at samisk lærerutdanning ikke 
er utbygd og gjennomført slik at den har svart til de forutsetninger og krav som 
gjelder i de samiske områdene. Landsmøtet ber myndighetene i samråd med Samisk 
Utdanningsråd og Nordisk Samisk Institutt å utarbeide planer med sikte på å bygge 
opp en adekvat høgskole utdanning for samiske skole. En samisk lærerutdanning må 
ha en selvstendig status, slik at den kan virke ut fra samiske premisser. 
 
Under planlegging av en samisk høgskoleutdanning er det viktig å få med særskilte 
rekrutterings- og utdanningstiltak for alle samiske språkområder. 
 
 
Resolusjon 1982–3 
 



 

 

DET SAMISKE SPRÅKETS STATUS 
Det er et beklagelig faktum at samisktalende mennesker i Norge fremdeles ikke har 
noen rettslig beskyttelse for sitt språk. 
 
Det gjelder allment i det samiske samfunnet, og spesielt i situasjoner der individet er 
fratatt sine vanlige rettigheter, som f. eks ved rettsforfølgelse og fengselsopphold. 
NSRs landsmøte henstiller til de departementsoppnevnte utvalget til å utrede samisk 
språk og kultur (Myklebustutvalget) å fremme forslag om en egen samisk språklov. 
En slik språklov må spesielt omfatte bruk av samisk språk i forvaltning, rettsvesen, 
kirke og undervisning, samt media. 
Regjeringen og Stortinget må framskynde arbeidet med en slik samisk språklov. 
 
 
Resolusjon 1982–4 
 
UTTALELSE OM INDIANERNES SITUASJON I EL-SALVADOR OG 
GUATEMALA 
I tråd med samenes internasjonale engasjement i urbefolkningssaker vil NSRs 
landsmøte 1982 spesielt appellere til regjeringene i El-Salvador og Guatemala om å 
vise respekt for internasjonale konvensjoner og overenskomster vedrørende 
menneskerettighetene, i deres forhold til de indianske nasjonene som befinner seg 
innenfor landets grenser. Vi samer, som er en urbefolkning i de nordiske landene, og 
som politisk samarbeider med bl.a. indianerne i El-Salvador og Guatemala gjennom 
World Council of Indigenous Peoples, vil uttrykke vår dypeste bekymring over 
måten disse landenes myndigheter behandler sine urbefolkninger på. 
Vi oppfordrer regjeringene i El-Salvador og Guatemala til å anerkjenne indianernes 
rettigheter som eget folk med rett til å bestemme over sin egen situasjon og framtid. 
 
Vi oppfordrer det norske utenriksdepartementet til å formidle vår appell videre. 
 
 
Resolusjon 1982–5 
 
SÁME GRÁFIJA o/s 
Norske Samers Riksforbund, samlet til landsmøte 17.-19. Juni 1982 i Nesseby, er av 
den oppfatning at det er behov for et eget samisk spesialsetteri på Nordkalotten.  
Setting av samiskspråklige publikasjoner vanskeliggjøres i dag ved at setting skjer i 
ulike trykkerier i Norge, Sverige og Finland. Det er kjent at kvaliteten er varierende. 
Blant annet skyldes dette at det er mangel på kunnskaper i samisk. 
 
Konsulentfirmaet Noodt, Reiding og Normann A/S ble av Karasjok kommune ved 
tiltakskonsulenten anmodet om å foreta en markeds- og kostnadsanalyse for setting 
og trykking av samiske trykksaker. De leverte sin uttalelse 19.03.82.  
Utviklingsfondet dekket utgiftene ved arbeidet. 
 
NSRs landsmøtet viser til firmaets konklusjon der det heter: 
”Hovedinntrykket fra undersøkelsen blant brukerne er at behovet for et samisk 



 

 

spesialsetteri er til stede. Dette må være et setteri med fullt utviklet kompetanse som 
prioriterer samisk tekst”(s.35). 
 
Utvalget mellom Sámi Gráfija o/s og Karasjok Produkter angående setting og 
trykking med sikte på å sikre utgivelse av Sámi Áigi og annen setteri- og 
trykkerivirksomhet i Karasjok, sluttrapport 1.4.82, sier seg enig med utredningen om 
følgende: 
”Det er behov for både Sámi Gráfija og Karasjok Produkter i det området de 
Dekker. Behovet for grafisk produksjon tilsier at begge parter kan engasjere seg på 
markedet uten å hindre hverandres eksistens. Det er en selvfølge at bedriftene finner 
fram til en samarbeidsordning.” 
 
”Behovet for et samisk spesialsetteri er til stede. Det er mye som taler for at Sámi 
Gráfija o/s utvikles til et samisk spesialsetteri. I tilknytting til det samiske 
spesialsetteriet bør det søkes etablerte personer med kompetanse for 
språkbearbeiding og korrektur.” 

 
NSRs landsmøtet slutter seg til vurderingen at det er behov for et samisk 
spesialsetteri. NSRs landsmøtet henstiller til myndighetene å bevilge de nødvendige 
midler til det samiske setteriet. 
 
 
Resolusjon 1982–6 
 
FORLENGELSE AV BOLIGTILTAKENE I INDRE FINNMARK 
NSRs landsmøte i Nesseby, 17.-19. Juni 1982, anmoder Regjeringen om at 
boligtiltakene for Indre-Finnmark forlenges. 
 
Flere kommune i Indre-Finnmark har foretatt registreringer av behovet. Det er 
fortsatt et stort behov for utbedringer og oppføringer. 
 
En avslutning i utgang 1983 vil være uheldig både ved at det fremdeles er behov for 
nye boliger og utbedringer, samt sysselsettingsmessig. 
På grunnlag av erfaringer med Boligtiltakene i Indre-Finnmark utvides tilsvarende 
boligtiltak for andre samiske områder. 
 
 
Resolusjon 1982–7 
 
SØKNAD FRA FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE OM ØVINGSFEL VED 
DORVONJÁRGA GRENSESTASJON 
Årsmøtet i NSR, Nesseby 17.-19. Juni 1982 vil motsette seg at søknaden fra Forsvarets 
bygningstjeneste om øvingsfelt ved Dorvonjárga grensestasjon innvilges. 
I området, som er på 2250 da. vil store dyrkings- og beitearealer for rein gå tapt. Når 
en vet at flere av beboerne i området har søkt om tilleggsjord i det aktuelle området 
og at området også benyttes som beite for rein, må en prioritere primærnæringene 
fram for å legge området ut til militært skytefelt. 



 

 

 
NSRs landsmøte vil her særlig vise til at den forrige Regjeringens forsikringer om at 
videre inngrep i samisk bruksområder ikke skal foretas så lenge de samiske 
rettsspørsmål ikke er avklart. Denne forsikring har også den nåværende Regjering 
sluttet seg til. 
 
 
Resolusjon 1982–8 
 
LAKSEFISKE I KAUTOKEINO/ALTA OG TANA VASSDRAG 
Kautokeino kommendes innbyggere har mistet alle sine rettigheter til laksefiske, 
både i Kautokeino/Alta og i Kautokeino/Tana vassdragene. Kautokeino kommune 
har store deler av nedbørsområdet til disse vassdragene, samt deler av lakseplassene, 
og gyte- og oppvekstsområdene. 
 
NSRs landsmøte slutter seg til forslaget om at innbyggerne i Kautokeino kommune 
gis adgang til fiske med stang (håndsnøre) mot løsning av sesongkort. 
 
 
Resolusjon 1982–9 
 
TILTAK I SAMISKE KYST- OG FJORDOMRÅDER 
For å sikre næringsgrunnlaget og livsmulighetene i de samiske kyst- og 
fjordområdene der mange av de samiske lokalsamfunnene er under hardt press 
utenfra og derfor er marginale mht. bærekraft er det nødvendig med en totalfredning 
av fjorder i Nordland, Troms og Finnmark mot bruk av aktive redskaper (snurrevad 
definert som aktivt redskap), dog ikke slik at det begrenser lokalbefolkningens 
næringsmuligheter. Dette kan gjøres f. eks ved å fastsette maksimumsdybden på 
nøter til bruk i konkret definerte fjorder eventuelt fjordområder. Dette vil medvirke 
en utelukkelse av havgående fartøyer. 
 
Det er også nødvendig med et forbud mot drivgarnsfiske etter laks og dette fisket bør 
avvikles fullstendig over en rimelig overgangsperiode. Som et større skritt i en 
nedtrappingsplan for drivgarnsfisket må antallet konsesjoner halveres i løpet av en 
toårsperiode. I nedtrappingsperioden kan også andre virkemidler brukes som: 
- at det ikke tillates drivgarnsfiske nærmere enn 12 nautiske mil fra land 
- drivgarnsbåter får bare fiske innenfor sitt eget eller de to nærmest tilstøtende 
laksedistrikter 
- det innføres en utvidet fredningstid for drivgarnsfisket 
- maskevidden på garnene økes, garnantallet reduseres og monofiltråd forbys 
 
Bestemmelsene som er innført i disfavør av fjord- og elvefiskerne oppheves. 
Startdato for kilenot-krokgarnfisket må ikke settes seinere enn 1.mai. 
 
Den omfattende skolesentraliseringen har virket klart negativt for bosettingen og 
miljøet i samiske kyst- og fjorddistrikter. 
NSR krever at det iverksettes tiltak i skolesektoren for å styrke det samiske miljøet i 



 

 

kyst- og fjorddistriktene slik at barn og unge får styrket sin samiske identitetsfølelse. 
Dette kan bl.a. skje gjennom en desentralisert skolepolitikk tilpasset de lokale behov. 
 
Som et annet konkret tiltak vil en foreslå en boligtiltakene for Indre Finnmark, 
videreføres og utvides slik at de kystsamiske områdene får nyte godt av denne 
ordningen. 
 
For øvrig ber en om at det så snart som mulig iverksettes tiltak i de samiske kyst- og 
fjordområdene, slik det er foreslått i NSRs handlingsprogram fra det ordinære 
landsmøtet i 1981. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
15. ordinære landsmøte 
Spansdalen, 16.–18. juni 1983 
 
 
Jahkečoahkkin cealkamuš 1983–1 
Resolusjon 1983–1 
 
NSRa jahkečoahkkin 1983:as Ruŋggus ii sáhte dohkkehit ahte ráhkkanit damkar 
dilalašvuhtii ahte oljo- ja gássadoaibma galga álggahuvvot Sápmái oval og vuđolaš 
sámiid vuoigatvuođat leat vuhti váldojuvvon. 
 
Jus dakkár doaimmaid galga álggahit, de ferte ruhta juolluduvvot NSR:ii vái mii 
nákcet áššiid vucolaččat meannudit. 
 
Čilgehus 
Maŋemuš dajaldaga dán resolušuvnnas galge áddet nu ahte oval og obanassiige 
sáhtta ságastallat ja šiehtadalla oljo- ja gássagážaldagaid birra, de ferte vuos NSR 
oažžut návccaid dieđahallat áššiid vuđolaččat. Dáinna eat leat dadjan, maidege leago 
dohkkelaš ahte oljo- ja gássadoaimmaid geažil likkahallojit smi guovlluid eatnamat. 
 
NSRs landsmøte 1983, samlet i Ruoŋgo kan ikke akseptere at det forberedes til en 
situasjon der olje- og gassvirksomhet i Sápmi iverksettes før grunnleggende samiske 
rettigheter er ivaretatt. Dersom det blir aktuelt å sette i gang slik virksomhet, må det 
bevilges midler til NSR slik at vi er i stand til å behandle sakene grundigst mulig. 
 
Presisering 
Siste passus i resolusjonen er å oppfatte slik at området overhodet skal diskuteres og 
forhandles om olje- og gass spørsmål, så må NSR først settes i stand til å behandle 
sakene grundig og at det først må etableres en samisk ekspertise på dette området. Vi 
har med dette ikke sagt noe om hvorvidt vi aksepterer at det i forbindelse med olje- 
og gassvirksomheten skal gjøres inngrep i de samiske områder. 
 
 
Jahkečoahkkin cealkamuš 1983–2 
Resolusjon 1983–2 
 
Norgga Sámiid Riikkasearvi almmuha čuvvovaš cealkamuša. Ovttastahtton 
Našuvnnaide, Álgoálbmogiid Mailmmiráđđai (VVCIO:ai), Sovjetlihtu ja USA 
eiseváldiide, ja davviriikaid ráđđehusaide jahkečoahkkimis 1983:as. 
 
Sámi álmbot lea árbevirolaccat ráfi álbmot. 
Ahtomvearuid ja militeara lasiheapmi uhkida eambbo ja eambbo oba máilmmi ráfi. 



 

 

Min álbmoga oadjebasvuohta lea rašš go min álbmot lea juhkkojuvvon Norgga, 
Ruota, Suoma ja Sovjetlihtu vuollai. Nu lea Sápmi gártan njeallji soahtefámu gaskii. 
Ahtomsoađi uhkadus eastuda min kultuvrralaš ovdaneami ja čuohca bahan min 
dorvvolašvuhtii eahpuluohttevaš dilli riikaid gaskka bukta vearjofámu 
buotastahttima gos vearjjut fertejit lasihuvvot geahcemeahttun eatnatvuhtti.  
Dákkar vuobmegilbbohallama siste ii leat vejolaš duođas unnidit soađi uhkadusa. 
Sihke Nuorta- ja Oarjemáilmmis ii lea nu ollu goddinvearju ahte máilbmi sáhtta 
duššaduvvot máŋggaid gerdiid. 
Makkar ákkat vel gávdnojit mat bealuštit ahte ain eambbo lasihit ahtomvearjjuid? 
Min mielas ferte buoremus ja áidna vuohki min duođaid ovddidivčči ja dáhkidivččii 
bistevaš ráfi máilbmai ahte lea gaskaálbmotlaš luottevašvuohta ja ipmardus.  
NSR:a bargus lea guovddaš  ášiin ahte ovddidit gaskaálbmotlaš ipmidusa ja 
álbmogiid vuoigatvuođaid vuhtiiváldima. Mii sámit leat álgoálbmot Sámis dáid 
ovdalis namuhuvvon rikkain ja bargat internašuvnnalaččat álgoálbmugiid áššiiguin 
VVCIP:a bokte. Álgoálbmogiin lea máŋgga sajis máilmmis vártnuhis dilli gos soahti, 
rumašlaš ráŋggasteapmi ja sosiálaš, ekonomalaš ja kultuvrralaš duolbmun lea 
beaivvalaš dáhpahus. 
NSR:a áica issorasain mot Gaska- ja Lulli-Amerihkka indiánaid dábalaš olmmot 
vuoigatvuođat dulbmojuvvojit. Erenoamažit fertet giddet jurdagiidamet Maya 
álbmoga Guatemalas. Rios Montta ráđđehus lea garraseapput duolbmuime ja 
illasteame Maya álbmoga go goasse ge ovdal lea dáhpahuvvan. Mii vuostalastit 
garrasepmosit ahte dát jotkojuvvo. Mii gáibidit ahte Norgga olgoriikadepartemeanta 
doalvu duohta ávžžuhusa Guatemala ráđđehussii ahte bissehit indianaid 
duobmuma. Oamedovddumat mielde gáddit ja jáhkkit ahte bistevaš ráfi máilmmis 
ásahuvvo ja bisahuvvo dušše vuoigatlašvuođaid. Sámiid bargu algoálbmogiid 
vuoigatvuođaid vuhtiváldima ovddas, lea oba máilmmi oktavuođa dárbbašlaš ja 
deatalaš ráfibivdin. 
 
Norske Samers Riksforbund offentliggjør følgende uttalelse til De Forente Nationer, 
Urbefolkningenes Verdensråd (VVCIP), Myndighetene i Sovjetunionen og USA, og 
de Nordiske Regjeringer fra sitt landsmøte i 1983: 
 
Det samiske folk er tradisjonelt et fredelig folk. 
Økningen av atomvåpen og militarisme truer mer og mer freden i verden. Vårt folks 
trygghet er særlig usikker fordi vårt folk og land er delt under Norge, Sverige, 
Finland og Sovjetunionen. Slik befinner Sápmi seg mellom fire krigsmakter. Trussel 
om atomkrig hindrer vår kulturelle utvikling og føles som smertelig på vår trygghet. 
Mistillit mellom rikene fører til kappløp om våpenmakt hvor våpenproduksjonen må 
økes til uendelig mengde. Under et slikt våpenkappløp er det ikke mulig å redusere 
trusselen om krig. Både i Øst og Vest finnes det nok drapsvåpen til at hele verden 
kan utslettes flere ganger. Hvilke grunner finnes det igjen som rettferdiggjør en 
ytterligere øking av atomvåpen? 
Etter vår oppfatning må den beste og eneste måte som virkelig fremmer og sikrer en 
varig fred i verden være at det finnes mellomfolkelig tillit og forståelse. 
Det er en sentral oppgave i NSRs arbeid å fremme mellomfolkelig forståelig og 
ivaretakelse av folkegruppers rettigheter. Vi samer er en urbefolkning i Sápmi i de 



 

 

før nevnte land, og vi arbeider med urbefolkningssaker på internasjonalt plan 
gjennom VVCIP. På forskjellige steder i verden er urbefolkninger i en håpløs 
situasjon hvor krig, fysisk vold og sosial, økonomisk og kulturell undertrykkelse er 
en daglig opplevelse. 
NSR ser med forferdelse på hvordan vanlige menneskerettigheter for indianerne i 
Mellom- og Sør-Amerika undertrykkes. Spesielt samles vår oppmerksomhet om 
situasjonen for Mayafolket i Guatemala. Rios Montts regjering øver en sterkere 
undertrykkelse og terror mot Mayafolket enn hva som noensinne tidligere har 
skjedd. Vi fordømmer på det sterkeste at dette fortsetter. 
Vi krever at Det Norske Utenriksdepartementet overbringer en sterk anmodning til 
Guatemalas regjering om å stanse undertrykkelsen av indianerne.  
Med vår samvittighet tror og mener vi at en varig fred i verden oppnås og 
opprettholdes kun gjennom rettferdighet. Samenes eget arbeid for ivaretakelse av 
urbefolkningens rettigheter er nødvendig og viktig for fredsarbeidet i verden. 
 
 
Jahkečoahkkin cealkamuš 1983–3 
Resolusjon 1983–3 
 
RIEVDADANEVTTOHUS SÁMEPOLITIHKALAŠ PROGÁMMI 
Ulbmiliid čilgehusas 
čuoggas 2 c gos čuožžu: 
"Juohke riikkas dohkkehuvvo lágalaččat sámiid ovddasteaddji čoahkkin dahje 
organa. Dán sáhttet sámiid váldolihtut duođđodit, dahje dat sáhtta leat demokratija 
vuogi mielde válljejuvvon čoahkkin." 
 
Evttohuvvo: 
"Juohke riikkas dohkkehuvvo lágalaččat sámiid ovddasteaddji áirrasgoddi. Dat 
válljejuvvo demokratija vuogi mielde." 
 
Čuoggas 2 b gos čuožžu 
"..... ovddasteaddji organat leat ollasit beassan čilget oaiviliidiset." 
 
Evttohuvvo: 
".....ovddasteaddji organat leat ollasit beassan iežaset mearridanvuoimmi geavahit." 
 
NSR:a jahkečoahkkin 1983 bivda dán árvaluvvot Sámi konferánssi 1983. 
 
ENDRINGER I SAMEPOLITISK PRGRAM 
 
I avsn. Gjennomføring av målsettingene, forklaringer 
Pkt. 2c hvor det står: 
”I hvert land godkjennes ved lov et representativt samisk organ. Dette kan være et 
felles organ bestående av samenes hovedorganisasjoner, eller det kan være en 
forsamling valgt på demokratisk vis.” 
 
foreslås å lyde: 



 

 

”I hvert land godkjennes ved lov en representativ samisk forsamling. Det velges på 
demokratisk vis.” 
 
Punkt 2b hvor det står: 
”….. uten at de samiske representative organer har fått tilkjennegi sine synspunkter” 
 
foreslås å lyde: 
”…..uten at de samiske representative organer har fått utøve sin myndighet fullt ut” 
 
NSRs årsmøte 1983 ber om at disse forslag settes fram for Samekonferansen 1983. 
 
 
Jahkečoahkkin cealkamuš 1983–4 
Resolusjon 1983–4 
 
JOHTOLATSIHKARVUOHTA 
Davviriikkaid johtolatsihkarvuođa jagi oktavuođas 1983 bivda Norgga Sámiid 
Riikkasearvvi jahkečoahkkin eiseválddiid, Johtolatdepartementte bokte, heivehit nu 
ahte doaibmabijut mat álggahuvvojit buoridit johtolatsihkarvuođa boađašedje 
maiddai sámiide ávkin. 
Jahkečoahkkin bivda eiseválddid farggamusat leat mielde váikkuheame nu ahte: 
1. Álgahuvvošii gárvvistanbargu ásahit biilaáššedovdiguovllu Sámieatnama 
(Finnmárku) sámiguovlluid váras. 
2. Geaidnojohtolatláhka oktan njuolggadusaiguin ja bagadusaiguin jorgaluvvošii 
sámegillii. 
3. Almmostumit ja dieđut muđui johtolaga birra livčče gávdnamis sámegillii. 
4. Hárjehallanrusttegat nu og omd. gáljavuodjinbáiki  ásahuvvošii sámi eatnama 
gaska- ja sisguovlluide. 
5. Oahpahus johtolatskuvllain galga leat sámegillii. 
 
TRAFIKKSIKKERHET 
I anledning av det nordiske trafikksikkerhetsrådet 1983 ber Norske Samers 
Riksforbund landsmøte, myndigheten ved Samferdselsdepartementet om at 
forholdene legges til rette for at også samene får nye godt av de tiltak som iverksettes 
for å øke trafikksikkerheten i landet. 
Landsmøtet ber myndighetene snarest om å medvirke til at: 
1. Det sette i gang forberedelser med henblikk på etablering av et eget bilsakkyndig 
distrikt for de samiske områdene i Finnmark. 
2. Veitrafikkloven med tilhørende regler og forskrifter oversettes til samisk. 
3. Lærebøker, publikasjoner og informasjon ellers om trafikk gjøres tilgjengelig på 
samisk. 
4. Øvingsinstallasjoner som eksempelvis glattkjøringsbane etableres også i midtre og 
indre strøk av Finnmark. 
5. Undervisning ved trafikkskolene må skje på samisk. 
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Resolusjon 1983–5 
 
SÁMI TEAHTER 
NSR lea áican ahte maŋemus leat álggahuvvon sámi teahterdoaimmat iešguđet 
guovlluin ja iešguđet hámis. 
NSR lea maiddai mearkkašan ahte leat ásahuvvon máŋggat friddja sámi 
teahterjoavkkut mat leat bargamin ovddidit sámi teahtereallima. 
 
NSR atna diekkar ođđahápmasaš kultuvrabargguid ja ávžžuha eiseváldiid juolludit 
dárbbašlaš ekonomalaš doarjaga nu ahte sáhtašii ásahuvvot fasta profešovnnalaš 
sámi teahter. 
 
SAMISK TEATER 
NSR har observert at det i de senere år er satt i gang samisk teater virksomhet i 
forskjellige områder og i forskjellig former. NSR har også merket seg at det er dannet 
forskjellige frie samiske teatergrupper som arbeider med å utvikle samisk teaterliv. 
 
NSR anser slike nyere former for kulturvirksomhet blant den samiske befolkningen 
som svært verdifull. 
NSR vil derfor støtte opp om samisk teaterarbeid og henstiller til myndighetene om 
at de bevilger de nødvendige midler slik at en kan få et permanent profesjonelt 
samisk teater. 
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Resolusjon 1983–6 
Sámi mánaid šaddandilalašvuodat leat hedjonan viehka sakka dála áiggi. 
Mii fertet dan dihtii  gáibidit ahte álggahovvuše erenoamaš doaibmabijut buoridit 
dán dili. Dán oktavuođas čujuhit gaskariikalaš soahpamušaide mat sihkkarruššet 
mánaid vuoigatvuođaid. Doaibmabijut fertejit álggahit dakkar vuođđomateriála 
vuodul mii adda ollislaš gova mánaid dilis. 
Dakkar vuođđomateriála ii leat dál gávdnamis, ja dan dihte dárbbašuvvo 
vuođđodutkan dáid gažaldagaid birra. 
 
Dan vuodul gáibida Norgga Sámiid Riikkasearvi ekonomalaš veahki norgga 
eiseváldiin vuođđodutkamiidda mat fertejit farggamusat dahkkojuvvot. 
 
Jahkečoahkkin bivda stuvrra ásahit bargojoavkku mii galga čilget dála 
manaidgárddiid ulbmila ja sisdoalu gos leat sámi mánat. 
 
Oppvekstvilkårene for samebarn har forverret seg betraktelig i nyere tid. For å rette 
på denne situasjonen krever de samiske organisasjoner at det settes i gang særlige 
tiltak. I denne sammenheng vises til internasjonale konvensjoner som sikrer barnas 
rettigheter. Disse tiltak bør bygge på et grunnlagsmaterial som gir et helhetsbilde av 
situasjonen. Dette grunnlagsmaterialet er ikke tilgjengelig i dag, og det er derfor 
behov for å sette i gang grunnforskning på området. 
 



 

 

På denne bakgrunn krever Norske Samers Riksforbund økonomisk hjelp fra norske 
myndigheter til grunnforskning som må gjennomføres snarest. 
 
Landsmøtet anmoder styret om å utnevne en arbeidsgruppe som utreder målsetting 
og innhold for eksisterende barnehager med samiske barn. 
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Resolusjon 1983–7 
 
RIDDO- JA VUOTNAGUOVLLUT 
Jahkečoahkkin bivda stirra bargat ain ovddosguvlui sihkkaruššat sámi kultuvrra ja 
ealahusaid vuodu roddi- ja vuotna guovlluid dan materiála vuodul maid 
bargojoavku mii lea bargan áššin 1983-jahkečoahkkimis, lea buktan ovdan ja ovdalaš 
materiála vuodul. 
 
Jahkečoahkkin gáibida erenoamažit ahte diet namahuvvun guovllut bargojoavkku 
materiálas bohtet Sámi Ovdanahttinfoandda mándahta vuollai. Ovdanahttinfoanda 
ferte oažžut ruđaid mat galget geavahuvvut prošeavttaide dáid guovlluin. 
 
Bargojoavkku materiálat saddejuvoojit stirvri. 
 
KYST- OG FJORDOMRÅDER 
Landsmøtet ber styret arbeide videre med sikring av samisk kultur og 
næringsgrunnlag i kyst- og fjordområdene med utgangspunkt i det materiale 
arbeidsgruppen som har arbeidet med dette spørsmålet på landsmøtet 1983 har lagt 
fram og materialet fra tidligere. 
 
Landsmøtet krever spesielt at de nevne områder, i grupperapporten fra landsmøtet 
1983, kommer inn under mandatområdet for Samisk Utviklingsfond. Dette fondet 
må tilføres midler som er øremerket for prosjekttiltak i disse områdene. 
 
For øvrig oversendes gruppens materiale styret. 
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Resolusjon 1983–8 
 
SÁLTEVÁRRI / SVARTISEN 
Plánemat ja doaimmat mat dáhppahuvvujit sámi guovlluin dagahit stuora 
váikkuhusaid sámi servodahkii. Máŋgii lea eiseváldit lohppidan várjalit guovlluid, 
muhto lohppadusat eai leat dolkojuvvun. 
 
Dulvadan áigumušat Sáltevári guovlluin lea okta ovdamearka gos sámi 
vuoigatvuođat dulbmujuvvujit ja baddjelgehččojuvvujit. 
 
Bargu bisuhit ja ovddidit sámi eallinvuogi ja sámi kultuvrra ii gierdda daid ollu 



 

 

sierranas ekonomalaš ressursaid maid eaiggadit sihke konsešuvdna ohccit ja sámit. 
 
Jos vel Nordlandda fylkkadiggi 1. ja 2. b. njukčamánus d.j. ja 
Eanandoallodepartemente 7.b. cuoŋumánus d.j. lea mearridan NVE dulvadan 
plánaid uhcidit, ja seammas evttuhan muhttin guovlluid várjalit, de ii sahte NSRa 
dohkkehit ahte eanet guovllut dulvaduvvujit. 
 
Mii oaivvildat ahte buot dat doaimmat mat leat biddju johtui Sáltevári guovlluin lea 
eambo go doarva go geahčča sámi ealahusaid ja beroštumiid ektui. 
 
NSRa jahkečoahkkin gáibida ahte NSVE ii oažžo konsešuvna dulvdadit Sáltevári. 
 
SALTFJELLET / SVARTISEN 
Planlegging og iverksetting av inngrep i samiske områder skaper en stadig større 
usikkerhet for det samiske samfunn. I en rekke sammenhenger har offentlige 
myndigheter gitt erklæringer om vern som ikke er overholdt. 
 
Den planlagte utbyggingen av Saltfjellsområdene faller inn i rekken av inngrep i 
samiske områder der samisk rettsoppfatning blir tilsidesatt og oversett. 
 
Arbeidet med å sikre eksistensgrunnlag og utviklingsmuligheter for samisk livsform 
og kultur trues indirekte ved de enorme forskjeller i økonomiske ressurser som 
disponeres av henholdsvis konsesjonssøkerne og de samiske brukerne av området. 
 
Selv om fylkestinget i Nordland i møte 1. Og 2. Mars d.å. og 
Landbruksdepartementet i brev av 7.4.d.å. har tilrådd reduksjon i NVEs planer, og 
samtidig foreslått vern av visse områder kan ikke NSR akseptere flere inngrep i 
området. 
 
Vi mener summen av de inngrep som allerede er utført i Saltfjellsområdene har 
overskredet det nivå som sett fra samiske interesser og næringsutøvelse er forsvarlig. 
 
Landsmøtet i NSR krever derfor at NVE ikke gis konsesjon for utbyggingen av 
Saltfjellsområdene. 
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Resolusjon 1984–1 
 
GRENSEPASSORDNINGEN 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 28.-30.6.1984 henstiller til norske 
myndigheter, Justisdepartementet og Regjeringen, å vurdere grensepassordningen 
for den norske-finske grense med sikte på å oppheve den. 
Ordningen er en klar innsnevring av samenes gamle rett til grenseferdsel slik samene 
i området til nå har praktisert den. 
Denne rett grunner seg også på grenseavtalen av 1751 ved siden av å være en 
sedvanerett fra gammelt av. 
En friest mulig ferdsel i grenseområdene der det bor samer på begge sider er viktig 
for den samiske kulturens eksistens og utvikling. En innsnevring av ferdselsretten 
har skadelige virkninger både for næringsvirksomheten og det daglige samkvemmet 
mennesker imellom. 
 
Ordningen har vakt bastant og entydig motstand blant dem den berører. Så meget 
mer beklagelig er myndighetenes framgangsmåte i denne sak når de ikke en gang 
har informert om ordningen før den ble til gjennom en avtale med Finland. 
Myndighetenes tolkning av hvordan ordningen vil virke dessuten at man ikke har 
hatt oversikt over konsekvensene før ordningen ble innført. 
 
Norske myndigheter må snarest få opphevet avtalen med Finland. Dette er et rimelig 
krav som det er mulig å etterkomme siden også den finske utenriksminister har 
erklært seg villig til å drøfte saken på nytt. Siden man på norsk side har villet gi 
inntrykk av at det var Finland som ønsket denne ordningen, er det desto mer rimelig 
å vente at norske myndigheter benytter seg av denne nye mulighet til å forhandle 
med Finland. 
Landsmøtet viser til uttalelse fra Nordisk Samekonferanse 1983 og til Nordisk 
Sameråds initiativ etter dette bl.a. kontaktene med utenriksdepartementene i Norge 
og Finland. 
 
Landsmøtet håper at myndighetene innser det alvorlige i denne saken for samene i 
grenseområdene. 
 
Vedlegg: 
1. Vedtak på den 12. Nordiske Samekonferanse 
2. Brev fra utenriksminister Väyrynen 13.06.84 til Nordisk Sameråd. 
 



 

 

 
Resolusjon 1984–2 
 
DRIVGARNSFISKET ETTER LAKS 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 28.-30.6.84 vil peke på den store betydning 
elve- og fjordfisket etter laks har for den samiske bosettingen, spesielt i Finnmark. 
Imidlertid har drivgarnsfisket etter laks tilhavs på en dramatisk måte fratatt elve- og 
fjordfiskerne en vesentlig del av næringsgrunnlaget ved at myndighetene helt bevisst 
har latt fiskere fra andre deler av landet ta den laks som elve- og fjordfiskerne 
tradisjonelt har fisket opp. 
 
Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk har lagt opp til at det ikke skal gis nye 
lakseplasser og så mange som mulig av lakseplassene skal inndras, hvilket også er 
gjort. Antall lakseplasser på statsgrunn var i 1976, 2733, i 1981, 1604. Reduksjonen er 
begrunnet med at man må spare laksestammen. I virkeligheten er det tale om at man 
tar fra en gruppe for å gi ressursene til en annen gruppe. De som berøres av denne 
forfordelingen er for en stor del av samene ved fjordene og elvene. Når det gjelder 
elvefiskerne er f. eks fisket i Tana blitt kraftig beskåret, og garnretten er tatt helt bort i 
Lakselva og Stabburselva. Også i den anledning argumenteres det med 
ressurssituasjonen. 
Styret i Norske Samers Riksforbund tok 11.mai 1983 opp hele dette sakskomplekset 
med Miljøvernministeren og fikk løfte om at hun ville vurdere hele saken på nytt, 
Etter purring har den nye ministeren gjort det klart at intet vil skje før tidligst i 1986. 
Denne urettferdige politikken overfor elve- og fjordfiskerne skal altså fortsette i en 
ubestemt tid framover, 
 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund reagerer mot denne forfordelingspolitikk 
som medfører at man tar fra fjord- og elvefiskerne og gir til andre grupper som har 
etablert seg innen laksefisket de seneste årene. 
Landsmøtet henstiller til Miljøverndepartementet og Regjeringen å ta opp denne 
dypt urettferdige forfordeling til vurdering straks med sikte på å innføre geografiske 
soner for fisket på kort sikt og avvikle drivgarnsfisket helt på noe lengre sikt. En 
krever også at elve- og fjordfiskerne må få et klart lovvern for sitt tradisjonelle 
næringsgrunnlag. 
Inntil sentralmyndighetene legger om sin politikk innen lakseforvaltninga, støtter 
NSR fullt ut det initiativ Nordisk Sameråd når har tatt, for å få saka belyst i 
internasjonale fora, i forhold til de minoritetspolitiske traktater Norge har bundet seg 
til. 
 
 
Resolusjon 1984–3 
REGULERINGS- OG FREDNINGSTILTAK I KYST- OG FJORDOMRÅDER MED 
SAMISK BEFOLKNING 
 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 28.-30.6.1984 har med skuffelse registrert 
den negative holdningen fra Fiskeridepartementets side til kravene om frednings- og 
reguleringstiltak i en del kyst- og fjordområder. På bakgrunn av synspunkter fra 



 

 

Norske Samers Riksforbund og Kåfjord kommune, framsatt på møtet med 
Fiskeriministeren 11.05.1983 i tråd med lokale krav, hadde Norsk Sameråd i 1983 
krevd fredningstiltak iverksatt for en del fjorder og deler av fjorder i Finnmark, 
Troms og Nordland. Kommunaldepartementet hadde prioritert kravene i sitt brev av 
09.12.1983 til Fiskeridepartementet. I Svarbrev fra Fiskeridepartementet av 17.04.1984 
ble kravene avvist, til tross for at det var utarbeidet en fullstendig oversikt over 
lokale frednings- og reguleringskrav fra kommuner og fiskarlag i Nord-Norge. 
Oversikten, kalt: ”Regulerings- og fredningsarbeidet i kyst- og fjordområder med 
samisk befolkning”, var utarbeidet på foranledning av vårt møte med 
Fiskeriministeren og er den første av denne typen materiale. 
 
Fiskeridirektøren hevdet at det ikke foreligger tilstrekkelig bakgrunnsmateriale for å 
ta stilling til kravene. Denne argumentasjonsrekken blir brukt hver gang slike krav 
blir stilt.  
 
Landsmøtet kan ikke forstå og heller ikke akseptere en slik holdning. Om 
bakgrunnsmateriale er mangelfullt, må det straks fra myndighetenes side igangsettes 
forskning som spesielt belyser fjordfiskernes situasjon. 
 
Landsmøtet vil understreke den brede enighet fra samisk hold om de krav som har 
vært stilt. Landsmøtet vil be Fiskeridepartementet vurdere disse kravene på nytt. 
Landsmøtet synes det er noe forunderlig at Fiskeridepartementet i dette tilfellet 
legger opp til en saksbehandlingsform som innskrenker NSRs adgang til direkte 
kontakt med landets politiske toppledelse i fiskerispørsmål. Dette er ikke i samsvar 
med tidligere innarbeidet praksis, og landsmøtet mener at dette må bygge på en 
misforståelse. 
 
 
Resolusjon 1984–4 
 
RADIO- OG TV-TILBUD PÅ SAMISK 
Landsmøtet i Norske Samer Riksforbund 28.-30.6.1984 konstaterer at det har skjedd 
en viss utvikling i retning av bedre radio- og TV-tilbud på samisk ved at 
Sameradioen får et eget bygg og at det er ansatt én TV-medarbeider. Samtidig er 
informasjonen om samiske forhold skjedd i form av en TV-film fra kystsamisk 
område og opplesninger i radio for barn. 
 
Imidlertid er disse tiltak på langt nær et tilstrekkelig tilbud på radio og TV-området 
for samene. Utviklingen i retning av faste TV-sendinger på samisk slik 
kulturministeren har lover, går altfor langsomt og kan ikke bli en realitet i 
overskuelig framtid med denne utviklingstakten. Sendingene i radioen er begrenset 
og tilbudene for sørsamene og lulesamene er så sporadiske at det er direkte 
uakseptabelt. 
Sameradioen greier heller ikke å dekke det nordsamiske området med nåværende 
ressurser. 
 
Styret har i det året som har gått både i direkte møter med kulturministeren og NRK 



 

 

samt i vedtak fremmet krav om bedre service fra NRKs side for den samiske 
befolkning. Landsmøtet vil understreke disse krav og minne om de krav som 
landsmøtet tidligere har fremmet. Det synes ikke å være en begrensning i teknikk og 
menneskelige ressurser som skulle tilsi en så langsom utbygging av radio- og TV 
tilbudene for oss samer som den NRK og kulturdepartementet har lagt seg på. 
 
I en tid da kringkastingssjef og kulturminister er så opptatt av å forsvare norsk kultur 
burde de kunne forstå det press samisk språk og kultur er utsatt for og hvilken 
betydning radio- og TV mediene har i kulturbevaring og kulturutvikling. 
Vi krever at Stortinget for 1985 bevilger midler til egen samisk TV innen NRK. NRK 
må innen utgangen av 1984 sette fram en tidsfesta driftsplan for utbygging av radio- 
og TV-tilbudene for samene. 
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UTMARKS- OG KOMBINASJONSNÆRINGER 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 23.-30.06 1984 registrerer med glede at 
myndighetene omsider har begynt å akseptere utmarks- og kombinasjonsnæringenes 
betydning for samisk bosetning. Vi viser her til tiltak som Kommunaldepartementet 
er i ferd med å sette ut i livet, samt at offentlige utvalg nedsettes for å utrede disse 
næringenes status. 
Norske Samers Riksforbund har siden opprettelsen kjempet for næringene. 
Umiddelbare tiltak som er nødvendige for å styrke disse næringer er bl.a. 
1. Utmarks- og kombinasjonsnæringer gis status som egen næring, og et eget 
avtaleverk settes opp for denne næringa på linje med andre næringer. 
2. Næringenes rettighets- og ressursgrunnlag må styrke og sikres ved lov. 
3. Myndighetene må gis økonomisk støtte til organisering innen disse næringer. 
4. Inntil et avtaleverk er bygd opp må Samisk Utviklingsfond få utvidet sine 
økonomiske rammer slik at kombinasjonsnæringer og utmarksnæringer kan få 
nødvendig støtte. 
 
Resolusjon 1984–6 
 
ØSTSAMENES RETTIGHETSSITUASJON 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 23.-30.06 1984 støtter østsamene i deres 
kamp om sine rettigheter som opprinnelige rettighetshavere i området. Det er en 
urett begått av myndighetene som har hatt til følge at østsamene gradvis er blitt 
fratatt sine rettigheter etter grensedragningen mot Russland og Finland. Historien til 
denne samegruppen illustrerer hvordan opprinnelige samiske rettigheter er 
tilsidesatt og motarbeidet av norsk forvaltning og norske domstoler så snart 
grenseoppgjøret med nabolandene var brakt i havn. 
Landsmøtet henstiller til myndighetene å finne fram til en rettferdig løsning for 
østsamene. Landsmøtet ser denne saken som en del av samenes rettighetskamp og 
ber styret arbeide med saken i samråd med østsamenes representanter. 
 



 

 

Resolusjon 1984–7 
 
OLJE- OG GASS-SPØRSMÅL 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund konstaterer med beklagelse at samarbeidet 
mellom samiske interesser og Olje- og Energidepartementet på langt nær har fungert 
slik man hadde grunn til å håpe på etter den første kontakten i 1982 om olje- og gass 
spørsmål og etter løfter fra den politiske ledelse i dette departementet. Dette har bl.a. 
hatt til følge at samiske organisasjoner ikke har hatt anledning til å gjøre seg kjent 
med petroleumsvirksomheten og konsekvensene av utvinning og transport av olje og 
gass. 
 
Vi krever at Olje- og Energidepartementet bevilger midler til å utrede forhold som 
berører samiske rettighetsspørsmål i forhold til petroleums utvinning / olje og gass 
spørsmål. 
Det kan ikke aksepteres at de sparsomme midler til samiske kultur- og næringstiltak 
som de samisk organisasjoner har kjempet for i lang til for å få på budsjettene til 
Kommunaldepartementet og andre organer, skal belastes med merutgiftene til 
petroleumsspørsmål. 
 
Landsmøtet henstiller til de politiske partier, og særlig de samarbeidende partier som 
står bak regjeringen, å virke til at samarbeidet mellom myndighetene og samiske 
organisasjoner i olje- og gass spørsmålene bedres slik at samiske interesser kan ha 
reell mulighet til å gjøre seg gjeldende. 
 
 
Riikkačoahkkincealkámuš 1984–8 
Resolusjon 1984–8 
 
SÁMEGIELLA ALMMOLAŠ ANUS 
NSRa riikkačoahkkin oaivvilda ahte dat lea olmmošvuoigatvuohta ja 
láhkasuodjalussii eaktun ahte oažžu geavahit iežas giela čoahkkimiin ja dikkiin. 
 
Sámegillii ferte fargamus logi mielde dohkkehuvvut álmmolaš giela status (dássi). 
Dat galge mearkkašit ahte sámegiella lea rikkas dohkkehuvvon diggegiellan otta 
dosis darogielain, maiddái siviila áššiin. 
 
SAMISK SPRÅK I OFFENTLIG SAMMENHENG 
 
NSRs landsmøte mener det er en menneskerett og et vilkår for rettsikkerhet at en får 
benytte sitt eget språk i møter og ved domstolene. 
 
Samisk må snarlig gjennom lov få godkjent status som offisielt språk. Dette må også 
innebære at samisk og norsk likestilles som rettspråk i hele landet, også i sivile saker. 
 
 
Resolusjon 1984–9 
 



 

 

SAMISK JAKT OG FISKE 
Lovverket angående jakt, fangst og fiske tar ikke hensyn til samisk bruk eller 
tradisjon. Årsaken til dette ligger i at det samiske rettighetsgrunnlaget systematisk er 
blitt fornektet ved utformingen av dette lovverket. 
Et eksempel på dette er vårjakt på ender som har vært vanlig over et vidt samisk 
områder, - en rett som ennå hevdes aktivt i Guovdageaidnu i opposisjon til det 
formelle lovverk. 
 
Vårjakt på ender i Guovdageaidnu er lovlig etter samisk tradisjon, mens det norske 
lovverket forbyr andejakt den tid av året det har vært vanlig å drive den, og lovene 
på den annen side tillot jakt på tidspunkt hvor samene ut fra økologiske og 
hensiktsmessige grunner ikke har drevet jakt tidligere. Et slikt eksempel er rypejakta 
som nå starter 15. September om høsten. 
 
Vårjakten på ender i Guovdageaidnu må kunne legaliseres raskt, slik at det blir 
overensstemmelse mellom praksis og lovverk. 
 
I forbindelse med samerettsutvalgets arbeid ber NSR om at samiske jakt- og fangst 
tradisjoner gjøres til gjenstand for en bred og samlet undersøkelse bygd på skriftlig 
og muntlig materiale og at nye lover utformes på en slik bakgrunn. 
 
Inntil lovene om jakt og fangst blir endret, må lovene forvaltes med forsiktighet og i 
samråd med de samiske organisasjoner som er de som best kjenner til hva som er 
samisk tradisjon og rettsgrunnlag. 
 
 
Resolusjon 1984–10 
 
SAMISKE FØRSKOLEBARNS OPPVEKSTVILKÅR 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 23.-30.06 1984 mener situasjonen for 
samiske førskolebarn ikke er tilfredsstillende i dag. 
 
I de kommunale barnehager blir det ikke lagt vekt på styrking og utvikling av barnas 
samiske identitetsfølelse, barnas språkutvikling, språkrøkt og kulturarv. 
Situasjonen for samiske barn som ikke snakker samisk er spesielt vanskelig, da det 
finnes få eller ingen tilbud til disse barna. 
 
Dette oppleves spesielt vanskelig for samiske foreldre. 
 
Ansvar for drift av samiske barnehager blir av kommune skjøvet over til staten og 
organisasjonene. De sistnevnte har hatt vanskeligheter med driftsfinansiering, da det 
heller ikke fra Statens side nå er øremerket midler til drift av samiske barnehager. 
De barnehager som i dag drives av sameforeninger må gis fast årlig finansiering, 
inntil utvalget oppnevnt av FAD, for å utrede organiserings og 
finansieringsspørsmålet, - har utredet dette. Kommunene og Staten må forplikte til å 
etablere tilfredsstillende pedagogiske tilbud, også for samiske førskolebarn. 
 



 

 

På grunn av fornorskningspolitikken har mange samiske førskolebarn mistet sitt 
samiske språk, tilfredsstillende pedagogiske tilbud mp også gjelde dem. 
En stilling som samisk barnehagekonsulent må opprettes snarest. 
 
 
Resolusjon 1984–11 
 
MEDISINSK SPESIALISTSENTER I ET SAMISK SENTRALOMRÅDE I 
FINNMARK 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 23.-30.06 1984 har med interesse merket 
seg debatten om oppretting av et medisinsk spesialistsenter lagt til et samisk 
sentralområde i Finnmark. 
Helsetjenesten på morsmålet er en grunnleggende rettighet, derfor vil en slik 
institusjon, bemannet med samisktalende personell, være et skritt i retning av å 
oppfylle en slik språklig rett. 
Norske Samers Riksforbund vil derfor be om at norske helsemyndigheter både på 
kommunalt, og fylkeskommunalt og sentralt hold tar forslaget opp til seriøs 
behandling. En foreslår derfor at det opprettes et hurtigarbeidende utvalg, 
sammensatt med representanter for de berørte parter, som kan utrede saken på et 
bredt grunnlag. 
 
 
Resolusjon 1984–12 
 
NORDKYNVEIEN 
Striden om Nordkynveien har nå fått et preg som ingen kan være tjent med, og 
landsmøtet i NSR vil mane alle parter til forsiktighet og ettertanke. 
 
Vi vil i den forbindelse understreke at reindriftssamene i vedkommende distrikt ikke 
har motsatt seg at veien til Nordkyn skal bygges. Det man har bedt om er at veien må 
legges slik at den ikke berører de områdene som er viktigst for en fortsatt forsvarlig 
drift innenfor dette sommerbeiteområdet. En konstaterer også at reindriftssamene 
har handla fullt ut i samsvar med lov og regelverk i denne saka. 
Det er derfor noe vanskelig å forstå en del av de reaksjoner mot reindriftssamene en 
har fått referert gjennom media. På den annen side har vi stor forståelse for at en 
ønsker veinett på Nordkynhalvøya knytta direkte til det øvrige veinettet i landet, og 
særlig grad forstår vi veikravet fra bygdene ved Langfjorden. Dette er bygder som 
kommunikasjonsmessig sett er blant de verst stilte i Finnmark, og myndighetene har 
fram til denne dag behandla deres veikrav på en skandaløs måte. Som eksempel på 
dette kan nevnes at vei til disse områdene ikke engang er satt opp på fylkets 
langstidsplan fram til 1993. På en slik bakgrunn synes vi det er meget beklagelig at 
en nå prøver å framstille det slik at småstedene ved Langfjorden ikke vil få vei 
dersom den vestre traseen velges, pga. at stikkveien da vil bli noe lengre. 
 
Sentrale samferdselsmyndigheter har etter vår oppfatning forsømt seg ved ikke å gi 
garantier for at de meromkostningene som vil påløpe ved lengre tilknytningsvei, vil 
bli dekt uansett. Oljelandet Norge har råd til dette. Ved dette vil en samtidig fjerne en 



 

 

vesentlig årsak til konflikt og gnisninger mellom to samegrupper. En vil også minne 
på det forpliktende utsagn som daværende kommunalminister Harriet Andreassen 
gav på møtet i Karesuando 17.2.1981- Da ble det lovt at så lenge samerettsutvalget 
arbeider med spørsmål av denne type skal prosjekter av f. eks samferdselsmessig 
karakter, diskuteres med de samisk organisasjoner. 
 
NSR vil gå inn for at staten ved samferdselsdepartementet må gi økonomiske 
garantier for at bygdene ved Langfjorden sikres veiforbindelse, uansett hvilken trase 
som velges. Om dette skjer, er vesentlige argumenter mot den vestre traseen borte, 
og veibyggingen til Nordkyn vil komme raskt i gang. Vi tror en løsning som den 
skisserte, vil være et reelt kompromiss som alle bør kunne leve med. 
 
 
Resolusjon 1984–13 
 
FORURENSING AV NATUREN 
Landsmøtet i NSR ber myndighetene om aktivt å arbeide for å unngå forurensningen 
av naturen i de samiske områdene. De tradisjonelle samiske næringene er nøye 
knyttet til naturen, og grunnlaget for disse næringene vil forringes etter hvert som 
forurensingen tiltar. 
 
Arbeidet mot forurensingen er grunnleggende for alle folk, men landsmøtet i NSR vil 
påpeke at for de tradisjonelle næringene hos samene vil økt forurensning føre til 
uoversiktlige følger. Selv om de samiske områdene ennå hører til de deler av verden 
hvor forurensningen ikke har nådd et ekstremt nivå, viser undersøkelser i Øst-Fylket 
og det er observasjoner, bl.a. fra Porsanger i år, som viser forurensning i form av 
tungmetaller i nedbør. Arbeidet mot forurensningen må forseres før denne blir en 
reell trussel for naturgrunnlaget som primærnæringene i de samiske områdene 
hviler på. 
 
Hittil har norske sentralmyndigheter naturlig nok i stor grad beskjeftiget seg med 
luftforurensing som berører Sør-Norge, og prøvd å påvirke storforurenserne i Vest-
Europa til å minske utslippene av skadelige stoffer. 
 
Erfaringen fra den senere tid viser antagelig at utslippene fra Sovjet ikke bare berører 
Sør-Varanger, men har negative virkninger over et adskillig større område. 
 
NSRs landsmøte vil anmode om at dette spørsmålet blir tatt opp med sovjetiske 
myndigheter, med sikte på å få redusert eller fjernet utslippene av miljøødeleggende 
stoffer derfra. 
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Riikkačoahkkincealkmauš 1985–1 
Resolusjon 1985–1 
 
DÁROGIEL SÁMEÁVIISA 
Riikkačoahkkin doarju prinsihpalaččat jurdaga vuođđudit dárogiel sámeáviissa nugo 
stivra dáhtošii dan čielggadeami vuođul maid bargolávdegoddi lea gárvvistan, 
muhto ii riikačoahkkin árvvoštala čileggadeami dađi eambbo. 
Dasto ferte ovdalgihtii juo leat čielggas ahte dárogiel sámeáviissa ráhkadeapmi ii 
galgga heađuštit daid sámegiel áigešallagiid/áviissaid  mat odne almmuhuvvojit, 
dahje leat jurddašuvvon. Sámi Áiggi vuođđudeami mii atnit vuosttimus lávkin 
áviisailmmis ovddidan dihte sámemedija, ja NSR addá ovdamuni sámegiel áviiisii 
dán vuoru. Dáđe mielde og dál lea šájehuvvon ahte lea vejolaš almmuhit sámegiel 
áviisa og gávdnojit doarvái veahkkevárit bargui, de livčči áigi lávkestit áin 
ovdaleabbui NSRa diehtojuohkinbarggus.  
Dárogiel diehtojuohkimii lea dárbu máŋgga sivas. Lea dihtoášši ahte eai buot sámit 
máhte lohkat dahje hupmat sámegiela. Dárogiel áviisa attášii dieđuid dáidda sámiide 
iežaset dili birra ja sin ja nuppiid sámiid gaskavuođa birra. 
Dat sáhtášii boktit dán stuorra oasi sámiin ja árvvosmahttit sin višu. 
Organisašuvdnabargguin maiguin NSR rahča, ja addit sidjiide vejolašvuođa leahket 
mielde ságastallamiin. 
 
Dasto lea dárbu juohkit dieđuid olggobeallái daid sámiide guoski áššiid birra maid ii 
gávnna dáláš áviisain. Lea deatalaš ahte servodat oažžu nu čielga gova 
sámeservodagas go vejolaš, go dat ovddida gullahallama ja dakko bokte mail 
soabalašvuođa gaskal sturoit álbmoga ja unnit álbmoga. 
 
NORSKSPRÅKLIG SAMISK AVIS 
Landsmøtet gir sin prinsipielle tilslutning til tanken om utgivelse av en norskspråklig 
samisk avis slik styret har til lagt opp til med bakgrunn i utredningen fra utvalget 
som har arbeidet med saken, uten at en dermed tar standpunkt til utvalgets 
utredning. 
Videre må det være en klar forutsetning at utgivelse av en norskspråklig avis ikke 
skal gå utover utgivelse av samiskspråklige tidsskrifter/aviser som i dag utkommer, 
eller er tenkte utgitt. 
 
Opprettelsen av Sámi Áigi betrakter vi som et første skritt på avisfronten i arbeidet 
med utvikling av samisk media og NSR prioriterte en samiskspråklig avis i første 
omgang. Da det nå er påvist at det er mulig å utgi en avis på samisk forutsatt at det 



 

 

finnes tilstrekkelig ressurser til arbeidet, er tiden inne for å ta det neste skritt i NSRs 
informasjonsbestrebelser. 
 
 Det er behov for informasjon på norsk av flere grunner. En konstaterer at ikke alle 
samer kan lese eller snakke samisk. En norskspråklig avis vil gi informasjon til denne 
gruppen samer om sin egen situasjon og forholdet til andre samer. Dette kan være 
med på å bevisstgjøre og gi denne store gruppen samer et fornyet engasjement i de 
organisasjonsbestrebelser som NSR står for, samt å gi denne gruppe et forum hvor de 
kan føre debatt. 
Og for det andre er det behov for informasjon utad om samiske forhold som 
nåværende aviser ikke dekker. Det er viktig at samfunnet kan få et bredest mulig 
bilde av det samiske samfunn fordi det er med på å skape forståelse og dermed 
grunnlag for en harmonisk utvikling av forholdet mellom majoritetsbefolkningen og 
minoriteten. 
 
 
Resolusjon 1985–2 
 
SAMISKE FØRSKOLELÆRERES ARBEIDSSITUASJON 
Samiske førskolelærere har liten opplæring i sitt morsmål, sin kultur og om det 
samisk samfunn fra grunnskolen av og til sitt yrkesfaglige nivå. En slik mangelfull 
bakgrunn gjør det vanskelig og umulig å lede/gjenføre det daglige arbeidet. 
 
1. Samiske førskolelærere har ingen faglige veileder med det som sitt ansvar å gi råd 
og orientere om offentlige tilbud som samebarn burde ha. 
 
2. Landsmøtet støtter kravet at førskolelærere må få permisjon med lønn så de kan 
studere samisk og makte å følge barnehagelovens formål. Arbeidsgiveren 
merkostnader må staten dekke. 
 
3. Førskolelærerne har 40 arbeidstimers/uke. 36 timer er bundet arbeidstid til 
arbeidsplassen, bare 4 timer har de til forberedelse og planlegging. Barnehager er noe 
nytt i det samiske samfunn. Institusjonene mangler planer og hjelpemidler. 
Fagarbeiderne må bruke sin fritid til planleggingsarbeid. 
 
Landsmøtet støtter førskolelærernes krav om nedsatt bundet arbeidstid. 
 
 
Resolusjon 1985–3 
 
SAMISKE FØRSKOLEBARNS SITUASJON 
NSR er dypt bekymret for samiske førskolebarns situasjon, spesielt mht. deres 
mulighet til å lære samisk språk og deres mulighet til å utvikle samisk identitet. 
 
Familie, slekt og nærmiljø er ikke lenger de eneste og viktigste 
sosialiseringsfaktorene i den samiske verden. Nyere sosialiseringsfaktorer som 
barnhager, massemedia og lignende spiller en større og større rolle også i forhold til 



 

 

samiske barn. Disse faktorene har ikke sitt utgangspunkt i samisk språk og samisk 
kultur og de er i liten grad med på å styrke samisk identitet, kultur og språk. 
 
Med de få muligheter samiske foreldre og samiske organisasjoner og institusjoner 
har til innflytelse når det gjelder disse sosialiseringsfaktorene, stilles samiske barn og 
foreldre i en håpløs avmaktsituasjon. Samisk førskolebarn kan havne i en kulturkløft. 
 
Situasjonen er spesielt alarmerende i sør-samiske områder og i samiske kyst- og 
fjordstrøk. Det er derfor nødvendig å igangsette og styrke tiltak for å bedre samiske 
førskolebarns situasjon snarest mulig. 
 
NSR krever på denne bakgrunn: 
 
- Alle samiske barn skal ha rett til barnehagetilbud som innholdmessig tar 
utgangspunkt i det samiske samfunnet. Samiskspråklige barn skal ha rett til 
barnehagetilbud på sitt morsmål. 
Samiske barn med samisk som andre språk og samisk barn som kun er norsktalende 
skal ha rett til barnehagetilbud hvor opplæring i samisk inngår som en del av 
tilbudet. Disse forhold fastsettes ved lov. 
 
- Sentrale myndigheter må påta seg finansieringa av samiske barnehager. 
 
- Sentrale myndigheter må opprette samiske barnehagekonsulentstillinger. 
 
- Det utarbeides en offentlig utredning om samiske førskolebarns situasjon. 
 
- Det må iverksettes spesielle tiltak for å fremme produksjon av barne- og 
ungdomslitteratur på samisk, eksempelvis i form av stipendier til samiske forfattere 
og i form av bokproduksjonsstøtte. 
 
 
Resolusjon 1985–4 
 
SØRSAMISK BARNEHAGE 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet har bevilget midler til et 
forsøksprosjekt ”Sørsamisk barnehage” som har gått over 3 år. Barnehagetiltaket har 
gitt positiv utvikling for de barna som har fått tilbudet. 
 
I en spredt bosetting der majoritetskulturen har sterk påvirkning, har et slikt 
barnehagetilbud stor betydning for å gi barna trygghet i sin egen kultur og utvikling 
i sørsamisk språk. Hvert navn har rett til opplæring i sitt språk og sin bakgrunn. 
 
NSRs landsmøte i 1985 krever at Staten plikter å opprettholde tilskudd til permanent 
drift av sørsamisk ambulerende barnehage. Barnehagen bør være samisk eid og 
samisk styrt. 
 
 



 

 

Resolusjon 1985–5 
 
NEDSATT LESETID FOR LÆRERNE I GRUNNSKOLE 
Samiske læreres arbeidssituasjon har i mange henseender vært spesiell etter at 
samisk grunnopplæring begynte høsten 1967. Planene, hjelpemidlene og siktemålene 
i opplæringen var mangelfulle. De første til år, førs samisk Utdanningsråd begynte 
sitt arbeid høsten 1977, var det dårlig framgang i planleggings- og 
hjelpemiddelarbeidet. Situasjonen har bedret seg etter at Samisk Utdanningsråd ble 
stiftet, men rådets arbeid hemmes ved for liten tilgang på personellmessige og 
økonomiske ressurser. I statsbudsjettet for 1985 ble det ikke avsatt mer penger til 
SUR enn foregående år. Det betyr at samiske lærere må lage læremidler ennå i flere 
år framover ved siden av å være fulltidslærere. 
 
Det mangler fortsatt samiske læremidler i barneskolen (1.-6- kl.) og i ungdomsskolen 
(7.-9. kl.) i alle fag. 
 
De samiske lærerne har uforholdsmessig mye ekstraarbeid som følge av dette. 
Samtidig med arbeidet med å forberede seg for den daglige undervisning må de i 
den nåværende situasjon også utvikle og lage læremidler. 
 
En slik arbeidssituasjon er menneskelig sett vanskelig og slitsom, og den skremmer 
mange fra å begynne eller fortsette som lærere. Skal samiske lærere få samme 
arbeidssituasjon som sine norske kolleger, må de få nedsatt lesetid. 
 
Landsmøtet støtter kravet at lærere som underviser i og på samisk. Skal få nedsatt 
lesetid, 16% i barneskolen og 8% i ungdomsskolen. 
 
 
Resolusjon 1985–6 
 
SAMISKE SENDINGER I RADIO OG TV 
Norske Samers Riksforbund har gjennom flere år pekt på behovene for sendinger på 
sør- og lule- og nordsamisk i radio og TV. 
Landsmøtet er svært misfornøyd med NRKs prioritering av de samiske sendinger. 
 
Vi krever økte bevilgninger og flere stillinger til samiske sendinger i radio og TV, 
dette gjelder både NRK Sámi Radio og andre samiske sendinger i NRK. 
NRK Sámi Radio er pålagt oppgave som en rikskringkastning men blir ikke tildelt 
tilstrekkelig med ressurser for dette. NRKs rammeplan for 1983-90 burde gi 
muligheter for en opprioritering av samisk i radio og TV, også når det gjelder 
utdanning og rekruttering av programmedarbeidere og programingeniører. 
NRK må snarest igangsette faste samiske sendinger i barne-TV. 
 
Det må opprettes fast stilling som programmedarbeider for sørsamiske sendinger. 
Det samme gjelder for Sør-Troms Ofoten området og Tysfjord. 
De samiske hovedsendinger må gå utover hele landet. Dette gjelder også 
Nordkalottensendingene og morgenen.  



 

 

 
Sørsamiske sendinger som går over lokalradioene i Trøndelag når ikke over hele det 
sørsamiske området og sendingene må komme inn under program 2 i NRK. 
NRK må utarbeide språkkurs for sørsamiske og lulesamiske. Jfr. Dávvin og Sámas. 
Et mål for fremtidig samisk radio og TV tilbud må være å få egne hovedkontor for de 
forskjellige samiske språkområder nord-. lule-, og sørsamisk. Det ville være naturlig 
å utvikle et samarbeid på tvers av riksgrensene i de samiske språkområdene. 
 
Programrådet for NRK Sámi Radio må gjøres representativt for de samiske 
områdene og på sikt oppnevnes av Sametinget. 
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Resolusjon 1986–1 
 
FREDNING AV OMRÅDER OG RESSURSER 
I samisk tenkning er all natur likeverdig. Mennesket må være varsom med å 
overbeskatte den vekstevnen som finnes i naturen. Ideelt skal det derfor ikke være 
behov for å frede noe enkeltområde eller en enkel ressurs. Samene, som 
menneskeheten for øvrig, vil være avhengig av naturens gjenvekst til evig tid. 
 
I forbindelse med alle fredningsplaner i samiske områder må det foretas 
konsekvensanalyse ut fra hensynet til samiske interesser. Slike analyser må utføres 
gjennom Nordisk Samisk Institutt. 
 
Slike analyser er for tiden særlig påkrevd i forbindelse med planene om fredning av 
Ráisávži som nasjonalpark og forslagene om fredning av indre delen av Vester-Tana 
og Tanamunningen. 
 
 
Resolusjon 1986–2 
 
SAMISKE JAKT- OG FISKEINTERESSER 
NSRs landsmøte konstaterer at det i den siste landsmøteperioden har kommet en 
rekke utspill fra myndighetenes side når det gjelder forvaltningen av jakt- og 
fiskenæringer. Myndighetene prioriterer fritidsinteresser foran samiske nærings- og 
kulturbehov. Nesten uten unntak har disse utspillene vært negative sett fra vår side. 
Samisk kultur har en sterk forankring i jakt og fangsttradisjoner. 
 
Disse tradisjonene er viktige bærere av samisk kultur. 
 
Norske Samer Riksforbunds landsmøte 1986 kan ikke akseptere at de tradisjonelle 
samiske næringer mer og mer taper terreng i forhold til rene fritidsinteresser, og 
henstiller til miljøverndepartementet å gjøre noe konkret med spørsmålet om 
samiske jakt og fiskeinteresser. 
 
 
Resolusjon 1986–3 
 
SAMISKE NÆRINGSSPØRSMÅL I KYST- OG FJORDSTRØK 
NSR har ved mange anledninger uttrykt bekymring over nedgangen i folketallet i 



 

 

kretser med tradisjonelt stor majoritet av samisk befolkning, særlig gjelder dette kyst- 
og fjordstrøkene. 
 
På den bakgrunn vil NSR ennå en gang, i tråd med vårt handlingsprogram for kyst- 
og fjordområdene fra 1981, henstille om at staten snarest utarbeider og iverksetter 
handlingsplan i tråd med budsjettinnstilling s. nr. 5 av 1985-86. 
 
Handlingsplanen må følge som vedlegg til statsbudsjettet for 1988.NSRs landsmøte 
vil i denne forbindelse også vise til artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og 
politiske rettigheter. 
 
Finansieringsordninger/økonomiske forhold. 
Av kortsiktige tiltak vil NSR peke på: 
1. Det må iverksettes gunstige likviditetsordninger. 
2. Statlige og private finansieringsinstitusjoner må gi rente- og avdragsutsettelse 
overfor de som er kommet i vansker som følge av feilslått fiske. 
 
Langsiktige tiltak: 
Myndighetene må nå vise vilje til å iverksette fiskebåtfinansieringsordninger som 
gjør at også unge fiskere uten særlig egenkapital skal kunne satse på båt og bruk. På 
bakgrunn av at fjordfisket har hatt og har stor betydning for tradisjonelle samiske 
bosettingsområder, må sjarkflåten vies større oppmerksomhet. NSR vil henstille om 
at myndighetene utformer en ny finansieringsordning slik at den er tilpasset 
behovene i de samiske kyst og fjordområdene. 
 
Ressursvern. 
Uansett hvor gode finansieringsordningene er, har ressursene i havet og fjordene 
likevel alt å si som grunnlag for den samiske materielle kulturen for de som satser på 
fisket. 
 
Forbud mot drivgarnsfisket etter laks er et av de tiltak som må iverksettes straks. 
 
Som et eksempel på hvor skremmende negativ utviklinga har vært på dette feltet, 
viser landsmøtet til den beskrivelsen den lokale NSR-forening i Nesseby har gitt: 
 
”Varangerfjorden har fra midten av 50-tallet vært utsatt for beskatning av fremmede 
fiskebåter. Disse båtene har fram til i dag tømt fjorden for livsviktig stamfisk. 
Fiskerne og lokalbefolkningen har helt siden rovfisket startet krevd at myndighetene 
måtte få slutt på dette, men de ansvarlige myndighetene har ikke brydd seg om disse 
anmodningene. 
 
Lokalbefolkningen innerst i Varangerfjorden har fra før av et svakt næringsgrunnlag, 
utenom fisket. Fra midten av 40-tallet til begynnelsen av 50-tallet var det 150 fiskere 
som drev hjemmefiske og 4 fiskeoppkjøpere i Nesseby. Antallet fiskere har i løpet av 
de siste 10-årene blitt kraftig redusert. Dette har også ført til en sterk fraflyttning fra 
kommunen. 



 

 

Fiske og fangst har alltid vært den viktigste ressurs for området. Den teknologiske 
utviklingen i fiskerinæringer har gjort utnyttelsen av denne ressursen lang lettere 
også for lokalbefolkningen. Men pga. omfanget av fremmedflåten, og den økte 
beskatningen, har de tekniske hjelpemidlene vært til liten nytte for de lokale fiskerne. 
Imidlertid har den økonomiske situasjonen for de fleste hjemmefiskerne heller ikke 
tillatt anskaffelse av nyere hjelpemidler. 
 
Beskatningen på sild, torsk, reker o.a. har også ført til en dramatisk nedgang i 
kveitefisket. Dette fisket var tidligere en betydelig ressurs for hjemmefiskerne. 
 
Enorme mengder av Grønnlandsselv har også de siste 7 årene ødelagt muligheten for 
fiske i fjorden.” 
 
Landsmøtet i NSR vil på denne bakgrunn henstille til myndighetene om å 
gjennomføre lokale fredningskrav uten forsinkende argumenter om at man ikke vet 
nok til gjennomføre disse. 
 
En vil videre peke på at beskatningen av selbestanden ,å økes for å få den tilbake på 
normalt nivå. 
 
Landsmøtet er oppmerksom på den internasjonale opinion som har reist seg mot økt 
selfangst, særlig pga. aksjonene fra organisasjonen Green Peace. 
NSR vil derfor ta kontakt med Green Peace for å henlede oppmerksomheten på at en 
konsekvens av minsket fangst, er at en vesentlig del av livsgrunnlaget i de samiske 
kyst- og fjordområdene er i ferd med å bli revet bort pga. dette. Green Peace bør 
vurdere dette meget nøye før de går til aksjoner mot økt fangst. 
 
 
Resolusjon 1986–4 
 
TVANGSFORFLYTNING AV NAVAJO-INDIANERE VED BIG MOUNTAIN 
Norske Samers Riksforbunds landsmøte 1986 tar avstand fra planene om å 
tvangsforlytte 11.000 navajo-indianere fra deres nåværende boområder ved Big 
Mountain i USA. 
 
NSRs landsmøte krever at den norske regjering gjør alt for å påvirke den 
amerikanske stat til aldri å gjennomføre planene om tvangsforflytting. 
 
 
Resolusjon 1986–5 
 
RETTSAKER OM SAMISKE RETTIGHETER 
Til tross for at Samerettsutvalget er i arbeid, opplever man stadig at det blir satt i 
verk bestemmelser og tiltak som er med på å svekke både næringsliv og hevdvunne 
tradisjoner i samiske strøk. I de tilfeller argumenter fra samisk side ikke blir tatt til 
følge av besluttende myndigheter, er rettsapparatet den eneste utveien som gjenstår. 
Med staten som motpart, er utgangspunktet ikke det enkleste. Grupperinger og 



 

 

enkeltpersoner som er blitt fratatt gamle rettigheter, opplever ofte det som nytteløst å 
få prøvd sin sak gjennom en rettssak. I stor grad skyldes dette økonomiske forhold. 
De som har gått til rettssak for å få tilbake sine rettigheter, opplever at det er svært 
vanskelig å få fri rettshjelp. 
 
Det sier seg selv at staten og regjeringsadvokaten med sitt enorme apparat i ryggen, 
har et forholdsvis fritt spillerom. Hver gang samiske grupperinger taper en sak pga. 
dårligere muligheter til forberedelse, svekkes også det samiske rettighetsgrunnlaget 
som helhet. NSR godtar ikke at samer ikke har mulighet til å fremme prinsipielle 
saker for domstolene på grunn av manglende økonomiske midler. Rettsstaten Norge 
kan ikke være bekjent med dette. Det må derfor finnes en løsning som er rimelig og 
rettferdig. Norske Samers Riksforbund krever at staten påtar seg alle utgifter i 
forbindelse med saker der samenes grunnleggende og hevdvunne rettigheter blir 
berørt. 
 
 
Resolusjon 1986–6 
 
SALTFJELL/SVARTISEN UTBYGGINGSPLANER 
Behandlingen av konsesjonssøknaden for Saltfjell/Svartisen utbyggingen er nå inne i 
en sluttfase. Regjeringen har bebudet saken tatt opp i aller nærmeste framtid, og den 
er planlagt behandlet på Stortinget vårsesjonen 1987.  
Regjeringens behandling av søknaden kommer før utredningene om  samiske 
kulturminner, og konsekvensanalysen for samisk bosetting og næring foreligger. 
 
Mange forskjellig meningsytringer fra departementer, kommuner og fylkesinstanser 
som ønsker utbygging, gjør at NSRs landsmøte nærer sterkt mistro til at samiske 
interesser vil bli behørig ivaretatt på en akseptabel måte. 
 
Saltfjellområdet har helt opp til vår tid vært et eksklusivt samisk bruksområde. 
Norsk ressursutnytting av dette området har knapt forekommet før med 
kraftutbyggingsplanene. Derfor er det desto viktigere å vente Samerettsutvalgets 
neste innstilling som behandler eiendomsretten til samiske områder. Alle 
utbyggingsplanene i området og tidligere inngrep må tas med i vurderingen av 
hvilke konsekvenser utnyttelse av ressursene får for samiske interesser. 
 
Landsmøtet vil derfor opprettholde sitt vedtak fra 1983 om at Saltfjell/Svartisen 
utbyggingen ikke må gis konsesjon. 
 
 
Resolusjon 1986–7 
 
BOIKOTT AV SØR-AFRIKA REGIMET 
NSRs landsmøtet i Kåfjord 26.-28..6 krever at den norske regjering og Storting straks 
iverksetter full boikott av rasistregimet i Sør-Afrika slik at den undertrykte 
befolkning oppnår fullverdige menneskerettigheter. 



 

 

 
 
Resolusjon 1986–8 
 
SAMENE FOR NEDRUSTNING OG FRED 
Norske Samers Riksforbunds landsmøte samlet i Olderdalen, Kåfjord 26.-28.6.86 har 
tatt opp spørsmålet ”Hvordan kan samene ta del i fredsarbeidet” og vil uttale: 
 
Samene ser med bekymring på den opprustning som i dag foregår i og omkring de 
samiske området. Atomvåpenarsenalene øker dag for dag og 
nedrustningsspørsmålene synes å ha liten tilslutning blant de stormaktene som er 
ledende i opprustningen. 
 
Norske Samers Riksforbund (NSR) ber derfor den norske regjering om på det 
sterkeste å motsette seg de planer og forsøk på å utvikle våpensystemer som kan føre 
til at stjernekrig kan føres. Videre ber NSR regjeringen om å medvirke til at Salt II 
avtalen ratifiserer og følges av alle parter, slik at det igjen kan fortsettes med 
forhandlinger om nedrustning og med nedskjæring av våpenarsenalene både i øst og 
vest. Regjeringen må gå imot utplassering av nye mellomdistanseraketter, i både øst- 
og vesteuropa, samt å arbeide for at atomprøvesprengningene i verden opphører. 
 
Urbefolkningen rundt omkring i verden er blant de sterkt utsatte grupper i 
stormaktens opprustningskappløp. Bl.a. blir prøvesprengninger gjort i 
urbefolkningens tradisjonelle områder, da disse områdene ut fra myndighetenes syn 
blir sett på som ”lite verdifulle”. 
 
Den norske regjering må i internasjonale fora medvirke til at produksjon og utvikling 
av kjemiske våpen stanses, samt å gå imot utvikling av biologiske våpen. 
 
Norge har erklært at det ikke skal finne atomvåpen på norsk jord i fredstid. Av den 
grunn må den norske regjering kreve, av både allierte og andre krigsskip som 
anløper norske havner, skriftlige garantier om at disse skip ikke fører atomvåpen. I 
den forbindelse vises det til den New Zealandske regjerings holdning til atomvåpen 
på skip som anløper havner i New Zealand. 
 
 
Resolusjon 1986–9 
 
BEAIVVÁŠ 
Det viktigste formål med opprettelsen av er fast profesjonelt samisk teater ligger i 
institusjonens betydning for å konsolidere og fremme samisk språk og kultur 
generelt. 
 
I en tid hvor mediapåvirkningen er massiv, kan man si at det faktisk haster med 
tiltak av denne art - ikke minst når det gjelder kommende generasjoner. 
Et samisk teater som anvender samisk språk på scenen, er en viktig faktor i samisk 
språk røkt, og NSR har alltid sett på bevaring og utvikling av samisk språk som en 



 

 

nødvendighet. 
Tanken på et fast profesjonelt samisk teater er ikke av helt ny dato, allerede for 15 år 
siden kom den forsiktige politiske uttalelsen om at det ville med tiden være ønskelig 
med samisk teater - det var notert i Nordisk Samekonferansen kulturpolitiske 
program fra 1971. 
Teatergruppa Beaivváš, som ble stiftet i årsskiftet 1979/80, har lagt et fundament 
som det kan bygges et fast samisk teater av. Gruppen holder et profesjonelt nivå som 
gjør at ideen om et fast samisk teater nå må tas alvorlig. 
Midlene som gruppa mottar i dag er ikke tilstrekkelige og det er uverdig at et samisk 
teater skal drive aktiv teatervirksomhet under slike usikre økonomiske forhold. 
 
NSR har gjennom en årrekke arbeidet for at det skal etableres et fast samisk teater og 
NSR forventer at Stortinget bevilger midler over statsbudsjettet. 
 
NSR forventer også at dette følges opp av finansdepartementet og at Stortinget 
bevilger midler over statsbudsjettet for 1987. 
 
 
Resolusjon 1986–10 
 
ATOMKRAFT OG RADIOAKTIV FORURENSING 
Norske Samers Riksforbunds landsmøte samlet i Olderdalen, Kåfjord 26.-28.6.86 har 
registrert at ulykker ved atomkraftverket kan gi livstruende konsekvenser for folk og 
natur langt ifra kraftverkenes plassering. Reaktorulykken ved Tjernobyl ga store 
konsekvenser matproduksjon i midtre del av Sverige og Norge. Radioaktivt nedfall 
følger ikke landegrensene og kan like gjerne ramme de samiske områder som 
områdene nær atomreaktorene.  
 
Ut fra dette ber Norske Samers Riksforbund (NSR) om at den norske regjering 
stopper all planlegging av atomkraftverk i Norge og at regjeringen ber de nordiske  
og de nærliggende land som har slike kraftverk om å nedbygge atomkraftverkene, 
slik at trusselen mot menneskehetens eksistens. 
 
Inntil slike kraftverk er nedbygd må beredskapen ved de kjernefysiske ulykker 
bedres. Det er regjeringens ansvar å sørge for skikkelige og kontinuerlig målinger av 
radioaktiv stråling. 
 
Norske Samers Riksforbund ber den norske regjering ta kontakt med aktuelle land 
om å treffe tiltak for kontroll av sikkerheten ved sine kjernekraftverk. 
 
Etter Tjernobylulykken har de samiske områder blitt spesielt hardt rammet da 
reindriften som står sterkt i disse områder er særlig utsatt. De økonomiske tap 
samene har pga. radioaktiv stråling må myndighetene dekke. Det vises i denne 
sammenheng til Sverige hvor reindriftssamene har fått økonomisk garanti fra 
myndighetene i denne katastrofen. 
 
 



 

 

Resolusjon 1986–11 
 
SAMISK RAMME AVTALE MED STATEN 
Sametinget må hvert år ha mulighet til å føre forhandlinger med staten om 
overføring av midler til ulike samiske formål. Dette må gjelde bl.a. samiske nærings, 
kultur og utdanningsformål. 
 
Vern av samiske næringer og kultur må styrkes nå. Derfor må Stortinget prioritere 
arbeidet med opprettelsen av et Sameting i Norge. 
 
 
Resolusjon 1986–12 
 
SAMISK SPRÅK OG MODERNE TEKNOLOGISKE HJELPEMIDLER 
Norske Samers Riksforbund 1986 registrerer at det er vanskelig å nyttiggjøre 
moderne teknologiske hjelpemidler i samisk språksammenheng. 
 
NSRs landsmøte henstiller til Samisk Språknemnd å foreta en utredning om forhold 
som påvirker samisk skriftspråks forhold til moderne teknologiske hjelpemidler. 
 
 
Resolusjon 1986–13 
 
LEIE AV KARLEBOTN INTERNAT TIL FORSVARET 
Norske Samer Riksforbund går imot at Nesseby kommune leier ut Karlebotn internat 
til forsvaret og at man dermed oppretter en militærforlegning i et lite lokal samisk 
samfunn. 
 
Karlebotn er en liten samisk grend der det er etablert samisk barnehage. På skole 
undervises det også i og på samisk, og de fleste som bor i grenda er samer. 
 
Det samiske språket har de siste årene opplevd en oppblomstring, og NSR er 
bekymret for at denne språklige fremgangen stopper opp når det opprettes en 
militærforlegning i grenda. 
 
NSR vil også beklage at Nesseby kommune vil være med på å opprette en 
militærforlegning i så nær tilknytning til en skole, da internatet og skolen befinner 
seg i samme bygning.  
 
NSR er også sterkt bekymret for at militær aktivitet vil øke i dette områder, og for at 
dette vil føre til økt press på naturen. 
 
NSR vil også peke at nye militæranlegg ikke skal etableres (………….?), heller ikke 
midlertidig, før rettighetene til land og vann er avklart. 
 
 
Riikkačoahkkincealkmauš 1986–14 



 

 

Resolusjon 1986–14 
 
SÁMI ALLAOAHPPU JA DUTKAN INSTITUÁŠUVDNA 
Allaoahppu- ja dutkan institušuvdna bargu ferte ovdiiduvvot jođaneamus lági 
mielde. Dál lea dárbu buktit konkrettalaš plánaid moht dákkár oahpahanguovddaš 
duođaid galgá huksejuvvot. Lunddolaš lea viididit Sámi Instituhta nu ahte dat sáhttá 
doaimmahit dákkár oahpaheami, ja dáinna lágiin šaddat dutkan ja 
allaoahppoinstitušuvdna. 
 
Ášši galgá váldojuvvot bajás Sámi Konferánsas dán geasi. 
 
SAMISK HØYERE UTDANNING OG FORSKNINGS INSTITUSJON 
Høyere utdanning- og forskningsinstitusjons arbeid må komme i gang snarest. Det er 
nødvendig nå å komme med konkrete planer om hvordan et slikt utdanningssenter 
skal bygges. Det naturlige er å bygge ut Nordisk Samisk Institutt slik at den kan 
utføre slik utdanning, og på den måten blir til forsknings- og 
høyereutdanningsinstitusjon. 
 
Saken skal tas opp på Nordiske Samekonferanse denne sommeren. 
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Resolušuvnnaevttohus 1987–1 
Resolusjon 1987–1 
 
SÁMEDIGGI 
NSRa riikkačoahkkin oaidná duhtavašvuođain ahte Stuorradiggi dál lea dohkkehan 
sámigiela mii lea vuođđun ásahit njuolggo válljejuvvon Sámedikki 1989 rájis. 
Dat rahpá viiddis vejolašvuođaid sihke kultuvrii ja ealáhusaide. 
 
NSR dáhttu dán oktanvuođas deattuhit erenoamažit ahte Sámediggi sáhttá ieš gohcit 
ja meannudit buot áššiid mat gusket sámi álbmogii, ja ahte Sámedikki váldodat ii leat 
mearriduvvon loahpalaččat, muhto ahte dat sáhttá viiddiduvvot Sámedikki iežas 
doaimma bohtosiid olis. 
 
Dan guovtti jagis mat dál leat min ovddabealde Sámedikki vuosttimuš válgga rádjai, 
leat mis viiddis barggut diehtojuohkkima oasis. 
Ollu bargonávccat fertejit biddjot dasa ahte njulget daid ollu ja boasttu dieđuid mat 
ollu jagiid leat boahtán soames guovllus. 
NSR atná eaktun ahte eiseválddit čađahit viiddis dieđihan kampánja. 
Válmmasteamit Sámedikki válgii gáibidit garrasit ahte bures rahkanit dat sámi 
orgánisašuvnnat mat hálidit ahte Sámediggi duođaid galggašii šaddat buot sámiid 
duođalaš sáhkagaskaoapmin. 
Muhto dát gáibida resurssaid mat NSRas odne eai gávdno. Lea mearkkašuvvon ahte 
Stuorradiggi atná eaktun ahte ruhtaveahkki dán bargui galgá addojuvvot, danin go 
O.D. árvalus nr 79 1986-87 lahka Sámedikki ja eara riektesilálašvuođaid birra 
(Sámiláhka), atná eaktun ahte dat sámi  organisašuvnnat mat dáhttot leat mielde 
Sámidikkiválgga válmmašteamism, galget "gessojuvvot áktiivvalaccat fárrui" (17.s.) 
 
NSR áigu dan dihtii bivdit ahte suohkanlaš ministáru ja finansministáru searválaga 
bearráigeahččaba ahte Stuorradikki áigumušat čuvvojuvvojit konkrehtalaš 
doaimmaiguin nana ruhtalasáhusaiguin daid sámi organisašuvdnaide mat 
aktiivvalaččat dáhttot leat mielde dieđihanbarggus ja válgaválmmaštemiin. 
 
Stivra maid ferte dán ášši ovddimussu bidjat, nu ahte NSRa lagabui 30 
báikkálašservviide sáhttet addojuvvot vejolašvuođat doaimmahit dieđihanbarggu. 
 
SAMETINGET 
Landsmøtet i NSR konstaterer med tilfredshet at Stortinget nå har vedtatt sameloven 
som gir grunnlag for opprettelse av et direkte folkevalgt Sameting f.o.m. 1989. Dette 



 

 

åpner vide perspektiver for kulturelle og næringsmessige spørsmål. 
 
NSR vil i den forbindelse legge særlig vekt på at Sametinget på eget initiativ kan ta 
opp alle spørsmål som angår den samiske befolkning, og at myndighetsområdet for 
Sametinget ikke er fastlagt en gang for alle, men at det kan utvides som et resultat av 
Sametingets egen virksomhet. 
 
I de to årene som nå ligger foran oss fram til det første Sametingsvalget, er det 
imidlertid store oppgaver på informasjonssida. Store ressurser må nemlig settes inn 
på å rette opp den massive propaganda om Sametinget og samemanntallet som i 
flere år har vært ført fra enkelte hold. 
 
NSR forutsetter at myndighetene gjennomfører en bredt anlagt 
informasjonskampanje, men forberedelse til Sametingsvalget stiller også store krav til 
opprustning av de samiske organisasjonene som ønsker at Sametinget virkelig skal 
kunne bli et reelt talerør for alle samer. 
 
Dette krever imidlertid ressurser som NSR ikke har til rådighet i dag. NSR merker 
seg at Stortinget har forutsatt at midler til dette arbeidet skal stilles til rådighet idet 
Innst. O.nr. 79 1986-87 - Om Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold 
(Sameloven), forutsetter at de samiske organisasjoner som vil delta i forberedelsene 
til Sametingsvalget, skal trekkes aktivt inn (s.17). 
 
NSR vil derfor be om at kommunalministeren og finansministeren i fellesskap sørger 
for at Stortingets intensjoner blir fulgt opp i konkret handling gjennom sterke 
økninger i bevilgningene til de samiske organisasjoner som ønsker å delta aktivt i 
informasjonsarbeidet og valgforberedelsene. 
 
Det nye styret må også prioritere denne saken, slik at NSRs nærmere 30 lokallag skal 
kunne gis mulighet til å drive lokalt informasjonsarbeid. 
 
 
Resolušuvnnaevttohus 1987–2 
Resolusjon 1987–2 
 
VUOIGATVUOĐABARGU 
NSR lea ollu jagiid doaimmahan viiddis barggu oažžun dihte norgalaš servodaga 
stivrejeaddje orgánaid ipmirdit ahte vissis vuđolaš materiálalaš eavttut leat sáme 
kultuvrra birgejunivuođđun. 
Reakšuvnnat maiguin mii leat ovddaldastojuvvon leat muhtumin leamaš 
váivvidahtti, go ii leat cájehuvvon dáhtto geahččat iešguđetlágan 
luonddurihkkumiid ja gáržžidemiid sámi vuođđoealáhusain obbalaš oainnu mielde. 
 
Ii ovttage orgánas leat leamaš bargun bearráigeahččat ahte obbalašvuođat leat 
vuorkkás adnojuvvon. 
Go mii leat čuoččuhan ahte Norgga álbmotvuoigatvuodalaš geatnegasvuođat 
sihkkarastit materiálas vuođu sámi kulturlebbejupmái, leat mii almma man ge hage 



 

 

šihkkohallan dainna ahte dat eat leat áššáigullit daidda áššiide maid mii leat 
čuoččaldahttán. 
 
Otná dilli lea nuppástuvvan, maŋŋil go Stuorradiggi dál earret eará lea deattuhan 
mearrasámiid váttis dili, ja ahte ártihkkal 27 ON:a konvenáuvnnas sivila ja 
politihkkálaš vuoigatvuođaid birra 1966:as, maiddái sisttisdoallá gáhttejumi sámi 
kulturvrra materiálas vuođu. 
 
Ii oktage sáhte das duohko badjelgeahččat sámiid árgumeanttaid, go Stuoradiggi 
ártihkkal 27 vuođul lea mearkkašan ahte sámiide galgá "addot mieldemearrideapmi 
fysihkkalaš ja ekonomálaš vuđđui iežaset kulturhámis." (Árv. O.nr. 79-1986-87), 
láhka Sámidikki ja eará sámi vuoigatvuođa diliid birra. (Sámeláhka 5.s.) 
NSRa viidásit barggus vuoigatvuođa- ja vuođđoealáhusgažaldagaiguin šaddet 
álbmotvuoigatvuodalaš mearrádusat dehálažžan, eat mii dan dihte guođe eará 
vuoigatvuođavuođu mii gávdno. 
 
RETTIGHETSARBEIDET 
NSR har gjennom mange år drevet et omfattende arbeide for å få det norske 
samfunnets styrende organer til å forstå at det er grunnleggende materielle 
forutsetninger som ligger til grunn for den samiske kulturens eksistens. De 
reaksjoner vi er blitt møtt med har til tider vært meget forstemmende da det ikke har 
vært vist noen vilje til å se de ulike inngrepene og innskrenkningene i samiske 
primærnæringer ut fra en helhetlig synsvinkel. 
 
Det er heller ikke noe organ som har hatt til oppgave å påse at helheten er blitt 
ivaretatt. Når vi har framholdt Norges folkerettslige forpliktelser til å sikre den 
materielle basis for samisk kulturutfoldelse er vi uten videre blitt avfeid med at de 
ikke er relevante for de sakene vi har reist. 
Situasjonen i dag er en annen, etter at Stortinget nå har understreket bl.a. sjøsamenes 
vanskelige situasjon, og at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter fra 1966, også omfatter beskyttelse av det materielle grunnlaget for samisk 
kultur. 
 
Ingen kan heretter velge å overse samenes argumenter, i og med at Stortinget på 
basis av artikkel 27 har anført at samene skal ” … gis innflytelse på det fysiske- og 
økonomiske grunnlaget for sin kulturform.” (Innst.O.nr.79-1986-87) om lov om 
Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven s.5) 
 
NSRs videre arbeid med rettighets- og primærnæringsspørsmål vil folkerettens 
bestemmelser være av grunnleggende betydning, uten at vi dermed  ser bort fra de 
andre rettsgrunnlag som foreligger. 
Under henvisning til Stortingets utsagn vil NSR på nytt ta opp de uløste spørsmål i 
tilknytning til den nåværende urettferdige ressursvern- og ressursfordelingspolitikk. 
Også Samerettsutvalget må ha folkerettsaspektene som sentrale premisser under 
arbeid med delinnstilling nr. 2 og 3.6. 
 
 



 

 

Resolušuvnnaevttohus 1987–3 
Resolusjon 1987–3 
 
MINERALOHCAN SÁMI ÁSSANGUOVLLUIN 
Median leat boahtán dieđahusat ahte leat čađahuvvon viiddis 
mineralgávdnoiskkadeamit sámi guovlluin, ja ahte leat gávdnan mineralaid main lea 
stuorra ekonomálaš árvu. NSRa ii sáhte dohkkehit oážžut dieđu daid gažaldagaid 
birra dušše mediain. 
 
Dát lea unnán duhtadahtti ja ii ge čuovo daid lohpádusaid dieđiheami birra sámi 
organisašuvnnaide ja lohpádus dan birra ahte ii oktage luonddurihkkun galgga 
dáhpáhuvvat ovdal go vuoigavuođat leat čilgejuvvon. 
 
NSRa gáibida dan dihte dieđuid oažžut dađistaga iskkademiid ja gávdnamiid birra 
mat dáhpahuvvet sámi guovlluin, nu ahte mii oktii velá eat galgga muosáhit ahte 
áššit leat "lohkkaduvvon" ovdal go sámi orgánat leat oahpásmuvvan daidda. 
 
NSRa čujuha iežas ovddit mearrádusaide luoddirihkkumiid birra sámi guovlluin, ja 
gáibida ahte ii makkárge luonddurihkkun galgga dáhpáhuvvat ovdal go 
vuoigatvuođagažaldagat leat čilgejuvvon ja ovdal go Sámediggi lea gieđahallan dáid 
áigeguovdilis áššiid. 
 
MINERALLEITING I SAMISKE BOSETTINGSOMRÅDER 
Det er gjennom media kommet meldinger om at det er foretatt omfattende 
undersøkelser av mineralforekomster i samiske områder, og at det også skal være 
gjort funn av meget stor økonomisk verdi. 
NSR kan ikke akseptere å få informasjon om disse spørsmål kun gjennom media. 
 
Dette er høyst utilfredsstillende, og er ikke i samsvar med løftene om informasjon til 
sameorganisasjonene og løftet om at ingen inngrep skal gjøres før rettighetene er 
avklart. 
 
NSR krever derfor å bli løpende informert om de undersøkelser og funn som gjøres i 
de samiske områdene, slik at vi ikke nok en gang skal oppleve at sakene har "låst 
seg" før samenes politiske organer er gjort kjent med dem. 
 
NSR viser til tidligere vedtak om inngrep i samiske områder, og krever at ingen 
inngrep mp gjøres for rettighetsspørsmålene er avklart og Sametinget har behandlet 
de aktuelle saker. 
 
 
Resolušuvnnaevttohus 1987–4 
Resolusjon 1987–4 
 
OAHPAHUSFÁLALDAT SIDJIIDE GUĐET MASSE OAHPAHUSVEJOLAŠ-
VUOĐAID SOAĐI DAHJE EAHPELIHKOSTUVVAN GIELLAPOLITIHKA 
GEAŽIL SKUVLLAS 



 

 

Prinsihpa mielde ahte buohkáin galgá leat vuoigatvuohta skuvllavážžimii, oaidná 
NSR:a dan eiseváldiid ovddasvástádussan lágidit iešguđetlágan 
oahpahusfálaldagaid daidda guđet masse oahpahusvejolašvuođaid soađi dahje 
giellapolitihka geažil skuvllas. Báikkálaš skuvllaeiseváldit fertejit gártet dárbbu 
dákkár oahpahussii. Stáhta ovddasvástádus la juolludit dárbbašlaš ekonomálaš 
doarjaga. 
 Ovddasvástádus buhtudusa- ja ollesolbmuidoahpahusa ovddas fertejjit 
dovddastuvvot oktasaččat obba dan jovkui, danin go ii leat dohkkálaš ahte 
ovttasskas olbmot okto fertejit soahtat juksat iežaset diehttalas rivttiid. 
 
Gos dárbu gávdno, ferte ovttamanu johtui bidjat fálaldagaid. Dát fálaldat ferte 
vuođđun atnit báikkálaš álbmoga duohta dárbbu ja heivehuvvot iešguđdetlágan 
sámi birrasiida. Dán barggus lea Sámi Oahpahusráđđi guovddaš. Barggu ferte 
oaidnit Sámi Kulturlávdegotti árvalusa oktavuođas. mii lea vuoigatvuohta 
sámegieloahpahusa birra buot sámiide olles agis. 
Organisašuvdna mii bargá sin beali guđet leat massán skuvllavázzima ferte 
dohkkehuvvot eiseváldiin ja organisašuvdnii addojuvvo friddja láhkaveahki bargui. 
Buhtadus ja oahpahus fálaldat sidjiide guđet masse oahpahusvejolašvuođaid soađi 
dahje eahpelihkostuvvan geažil, lea vuosttažettin politihkkálaš jearaldat, ja ii ge 
sáhte gehččojuvvot formála-juridihkkálaš áššiin. 
 
UNDERVISNINGSTILBUD TIL DE SOM MISTET MULIGHETENE TIL 
OPPLÆRING PÅ GRUNN AV KRIGEN ELLER DEN FEILSLÅTTE 
SPRÅKPOLITIKKEN I SKOLEN 
Ut fra prinsippet om at alle har rett til skolegang ser NSR det som myndighetenes 
ansvar å tilrettelegge ulike undervisningstilbud for de som mistet mulighetene til 
opplæring på grunn av krigen eller på grunn av den feilslåtte språkpolitikken i 
skolen. 
De lokale skolemyndighetene må kartlegge behovet for slik utdanning. Det er statens 
ansvar å bevilge de nødvendige økonomiske midler. 
 
Ansvaret for erstatning og voksenopplæring må innrømmes kollektivt for gruppen 
som helhet da det ikke er akseptabelt at enkeltpersoner må kjempe individuelt for å 
oppnå sin selvsagte rett. 
 
Der behovet er tilstede må det straks igangsettes tilbud. Dette tilbudet må ta 
utgangspunkt i de reelle behov hos lokalbefolkninga og tilrettelegges de ulike 
samiske miljø. I dette arbeidet er samisk utdanningsråd sentral. Arbeidet må sees i 
sammenheng med Samekulturutvalgets forslag om rett til samiskopplæring til alle 
samer i voksen alder. 
 
Organisasjonen som arbeider for de som har tapt skolegang må anerkjennes av 
myndighetene og gis fri rettshjelp i arbeidet.  
Erstatning og undervisningstilbud til de som mistet muligheten til opplæring på 
grunn av krigen eller den feilslåtte språkpolitikken, er imidlertid først og fremst et 
politisk spørsmål, og kan ikke kun ses som en formal-juridisk sak. 
 



 

 

 
Resolušuvnnaevttohus 1987–5 
Resolusjon 1987–5 
 
SÁMI DUTKAN 
1. Sámi dutkan lea dehálaš oassi sámi kulturcealkámušas. Čuovvun dihte Sámilága 
ulbmila lágidit dilálašvuođaid nu ahte sámit álbmot Norggas sáhtta nannet ja 
ovddidit gielas, kultuvrras ja servvodateallimis, lea mii maid gitta sámi dutkamis ieš 
guđet lágan surggin ja iešguđet fágasurggin. Lea dárbbašlaš eanet sámi ja sámegielat 
dutkiide. Sámegiela árvui lea mearradeaddjin sáhtti čađahit dutkama ja muitalit 
dutkanbohtosiid sámegillii. 
 
Od.árv:as nr.33 celkojuvvo earet eará: 
"Eiseváldiid ovddasvástadus lea lágidit dilálašvuođaid nu ahte sámit ožžot 
dárbbašlaš doaibmagaskaomiid nu ahte iežas sihkkarastet ja ovddanahttet 
kultuvrraset iežaset eavttuid mielde dađi mielde go ieža dan háliidit." 
Dát mielddisbuktá ahte ferte nannet sámiid skuvlena sámiid dutkamii. Dutkama 
fertejit sápmelaččat ieža hálddašit nu guhkás go leš vejolaš. 
 
11. bajit politihkkálaš ulbmiliid sámi dutkamiid ferte ráhkadit. Odne ii gávdno okta 
ge institušuvdna dahje eiseváldi mas lea obbalaš govva dutkamis sámi diliid birra. 
Dan dihte lea dárbbašlaš heivehit sámi dutkamiid ulbmiliid. 
Odne lea dáid gažaldagaid ovddas ovddasvástádus kultur- ja dieđadepartementtas, 
Dán vuođul gáibida NSR:a ahte johtilepmosit ásahuvvo lávdegoddi mii galgá 
čielggadit sámi dutkama. Lávdegottis berrejit leat mielde áirasat sámi 
dutkaninstitušuvnnain, universitehtain, NAFV:as, sámi organisašuvvnain ja 
vejolaččat eará. 
Lávdegotti váldodat berre leat addit govda gova dutkamis sámi diliid birra árvalit 
politihkkálaš ulbmiliid sámi dutkamii, ja árvalit boahttevaš orgániserema ja 
ruhtadeami dán dutkamis. 
Lávdegoddi berre vuođđun iežas bargui bidjat materiala mii gávdno sámi dutkama 
birra, Sámi Kulturlávdegotti čielggadeamis sámi dutkama birra. Dasa lassin ferte 
Davviriikaid Sámiráđi ja Sámi Instituhta barggat dáid jearaldagaid birra vuođđun 
adnojuvvot. Lávdegotti čielggadeapmi berre adnot vuođđun asahit sámi 
dutkanfoandda. Dát sáhtta lunddolaččat giddejuvvot Sámediggai. 
 
SAMISK FORSKNING 
1. Samisk forskning er en viktig del av samisk kulturytring. For å kunne følge opp 
Samelovens formål om å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i 
Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, er en også 
avhengig av samisk forskning innen ulike felter og fagområder. Det er nødvendig å 
få flere samiske og samisktalende forskere. Det vil dessuten være avgjørende for 
samisk språks status å kunne gjennomføre forskning og formidle 
forskningsresultater på samisk. 
 
I Ot.prp.33 sies det bl.a.: 
"Myndighetenes ansvar er å legge forholdene til rett for at samene får de nødvendige 



 

 

virkemidler til selv å sikre og videreutvikle sin kultur på egne premisser i den grad 
de selv ønsker det." 
Dette innebærer at en må styrke rekrutteringa av samer til samisk forskning. 
Forskningen må i størst mulig grad ivaretas av samene selv. 
 
11. Overordnede politiske mål for samisk forskning må utarbeides. I dag er det ingen 
institusjoner eller myndigheter som har den totale oversikt over forskningen om 
samiske forhold. Det er derfor nødvendig med en samordning av målsettingen for 
samisk forskning. I dag ligger ansvaret for disse spørsmål hos kultur- og 
vitenskapsdepartementet i samråd med kommunaldepartementet. 
På denne bakgrunn krever NSR at det så snart som mulig nedsettes et utvalg til å 
utrede samisk forskning. Utvalget bør være bredt sammensatt med representanter 
fra samiske forskningsinstitusjoner, universiteter, NAVF, samiske organisasjoner og 
eventuelle andre. 
 
Mandatet for utvalget bør være å gi en bred oversikt over forskningen om samiske 
forhold, foreslå politiske målsettinger for samisk forskning, og komme med forslag 
til framtidig organisering og finansiering av denne forskning. 
Utvalget bør legge til grunn for sitt arbeid eksisterende materiale om samisk 
forskning, Samekulturutvalgets utredning og høringsuttalelsene til 
Samekulturutvalgets utredning om samisk forskning. Dessuten må Nordisk 
Sameråds arbeid og Nordisk Samisk Institutts arbeid med disse spørsmål legges til 
grunn. 
 
Utvalgets utredning bør danne grunnlaget for en egen Stortingsmelding om samisk 
forskning. Samisk undervisning og forskning må imidlertid utvikles videre også i 
tida fram til en Stortingsbehandling. 
 
 
Resolušuvnnaevttohus 1987–6 
Resolusjon 1987–6 
 
DOAIMMAT MAT BIDDJOJIT JOHTUI OAŽŽUN DIHTE SÁMIID JA 
SÁMEGIELALAČČAT LÁGÁDUSAIDE 
Sámepolitihkkalaš dásis lea máŋgii boahtán ovdan sávaldat ahte galggašedje leat 
sámit ja sámegielalaš olbmot dain lágádusain mat addet bargo- ja oahppofálaldagaid. 
Muhtun dakkar lágádusain leat váttisvuođat oažžut sámiid ja sámegielalaš olbmuid 
rabas virggiide. 
 
Váttisvuođat leat stuorimusat dain lágádusain mat leat olggobealdde sámiid 
davimus ássanguovlluid. NSR oaidná deatalažžan ahte máŋggalágan doaimmat 
biddjojuvvojit johtui láhčin dihte sámiiide ja sámegielalaš olbmuide buoret 
vejolašvuođaid ohcat rabas virggiide ja bissut sápmelaš birrasis. 
NSR gáibida ahte eiseválddit buoridit dili vai dát lágádusat sáhttet addit dáid 
fálaldagaid: 
 
1) Dohkaláš viesuide 



 

 

2) Permiáuvnna bálkáin go lasi oahppu gáibiduvvo 
3) Dohkálaš mánáidgárddefálaldagaid. 
 
TILTAK FOR Å FÅ SAMISKE OG SAMISKTALENDE PERSONALE VED ULIKE 
INSTITUSJONER 
Fra samepolitisk hold er det flere ganger uttrykt ønske om og behov for samisk og 
samisktalende personale ved institusjoner som har samisk arbeids- og 
utdanningstilbud. 
Ved en del slike institusjoner oppleves det som vanskelig å få samiske og 
samisktalende søkere til de ledige stillinger. 
 
Problemet er størst ved institusjoner utenfor de nordlige samiske bosettingsområder. 
Situasjonen i disse områdene er at ressurspersonene ofte ikke finnes på 
institusjonsstedet, men må hentes utenfra. 
NSR ser det som viktig at ulike tiltak settes i verk for å legge forholdene best mulig til 
rette slik at samisk og samisktalende personer søker de ledige stillinger og blir 
værende i samisk miljø. 
 
NSR krever at myndighetene legger forholdene til rette slik at disse institusjonene 
kan gi tilbud om: 
1) Tilfredsstillende boligforhold 
2) Permisjon med lønn for kompetansekreving 
3) Tilfredsstillende barnehagetilbud 
 
 
Resolušuvnnaevttohus 1987–7 
Resolusjon 1987–7 
 
DEARVAŠVUĐA- JA SOSIÁLFÁLALDAGAT SÁMIIDE 
Dearvašvuođa- ja sosiálfálaldagat sámiide Norggas leat dábálaččat unna duhtadahtti, 
danin go dearvvašvuođa- ja sosiálinstitušuvnnat7etáhtat ii váldojuvvo sámi 
kultuvra, giella ja servvodateallin vuhtii. Sámi buohcit ja sin lagamušat fertejit ain 
hupmat dearvvašvuođda- ja sosiála bargiiguin ama gillii. Čájehuvvo unnán 
ipmárdus já dáhttu dáid institušuvnnaid/etáhtaid bealis divvut daid bonjuvuođaid 
maid sámit beaivválaččat fertejit muosáhit dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusas. 
Daid ulbmiliid mielde maid dearvašvuođa- ja sosiáladoaimmahat lea huksejuvvon 
lea diehttala riekti ahte buot olbmot galget oažžot oktolaš veahkefálaldaga 
dearvvašvuođa- ja sosiálagažaldagain. Odne dát ii guoskka sámi buhciide ja sin 
lagamušaide, vaikko vel leat ge bieđggus fálaldagat muhitn guovlluin. 
 
NSR:a dáhttu dán oktavuođas čujuhit sámi kulturlávdegoddai mii 
oassečielggdusastis NAČ 14/85 sámi kultuvra ja oahpahus, giellaláhkaárvalus árvala 
ahte: 
"Sámegiella hálliin lea vuoigatvuohta atnit iežaset giela čuoččuhit iežaset beroštumiid 
duopmostoluid ja boldseiseváldiid oktavuođas ja buohccin dearvvašvuođaintitušuvvanin." 
 
Dát mielddisbuktá ahte sámegiella galgá leat ovttadassásaš dárogielain 



 

 

dearvvašvuođda- ja sosiáladoaimmahagas. 
 
Boađusin dás lea ahte riikka alimus eiseváldit fertejit lágidit dilálašvuođaid dainna 
lágiin ahte dearvvasvuođa- ja sosiálainstitušuvnnat/etáhtat sáhttet addit fálaldaga 
mii čuovvu norgalaš eiseváldiid lágidan sápmelaš kulturvrra ulbmiliid. 
 
Od. árv:as 33. daddjojuvvo earret eará ahte lea: 
"Eiseváldiid ovddasvástadus ahte sámiide addojuvvojit dárbbašlaš doaibmaneavvut nu ahte 
ieža sahttet sihkkarastit ja ovdánahttit kulturvrraset iežaset eavttuid mielde dađe mielde go 
ieža dan háliidit." 
 
Dearvašvuođa- ja sosiálafálaldat mii sámi eavttuid ala lea huksejuvvon lea oassi dain 
doaibmaneavvun mat dárbbašuvvojit dasa ahte sámit buoremus vejolaččat sáhttet 
muosáhit ahte lágiduvvo ásahit ovttadássásaš dilálašvuođaid sámiide ja earáide 
servvodagas. 
 
NSR:a riikkačoahkkin gáibida dan dihte dat gáibadussat maid sámi buohccit, sin 
lagamušat ja sámi dearvvašvuođda- ja sosiálabargit ovdandivvot, váldojuvvojit 
vuhtii dainna lágiin ahte álggahuvvijit dárbbašlaš doaimmat buoridit dili. Dát berre 
guoskat buot lágan dearvvasšvuođainstitušuvnnaide lehkoset dál stáhta, fylkka 
dahje suohkana, nu go sámi kulturlávdegotti 1. oassečilgehusas čuožžu. Maiddái dat 
doaimmat maid earát álggahit, erenoamažit sámi dearvvašvuođda- ja sosiálabargiid 
doaimmat, fertejit veardiduvvot oažžut almmolaš doarjaga álggaheapmi ja 
jođiheapmái. 
 
HELSE- OG SOSIALTILBUD TIL SAMENE 
Helse- og sosialtilbudene for samene i Norge er generelt lite tilfredsstillende, fordi 
det innen helse- og sosialinstitusjoner/etater ikke tas tilstrekkelige hensyn til samisk 
kultur, språk og samfunnsliv. Samiske pasienter og deres pårørende må fortsatt 
kommunisere med helse- og sosialarbeidere på et fremmed språk. Det vises liten 
forståelse og vilje fra disse institusjonene/etatene om å rette opp de skjevhetene som 
samene blir daglig utsatt for inne helse- og sosialomsorgen. 
Ut fra de målsettingene som helse- og sosialvesenet er bygd på er det en selvfølgelig 
rett at alle mennesker skal få et individuelt tilbud om hjelp i helse- og sosialspørsmål. 
I dag gjelder ikke dette for samiske pasienter og dere pårørende, selv om det er 
spredte tilbud i enkelte områder. 
 
NSR vil i den forbindelse vise til Samekulturutvalget i sin delinnstilling NOU 14/85 
Samisk kultur og utdanning under utkast til samisk språklov foreslår at: 
”Samisktalende har rett til å bruke sitt eget språk for å ivareta egne interesser overfor 
domstoler og politi myndighet og som pasienter ved helseinstitusjoner.” 
Dette innebærer at det samiske språk skal være likeverdig med det norske språk også 
inne helse- og sosialvesenet. 
Konsekvensene av dette er at landets øverste myndighet må legge forholdene til 
rette, slik at helse- og sosialinstitusjonene/etatene kan gi et tilbud som er i tråd med 
den målsettingen for samisk kultur som norske myndigheter har lagt opp til. 
I Ot.prp. 33 sies det bl.a. at det er: 



 

 

”Myndighetenes ansvar for at samene selv får de nødvendige virkemidler til selv å sikre og 
videreutvikle sin kultur på egne premisser i den grad de selv ønsker det.” 
Helse- og sosialtilbud som er basert på samiske premisser vil være en del av de 
virkemidlene som skal til for at samene best mulig kan oppleve at det legges opp til å 
skape likeverdige forhold for samene og andre i samfunnet. 
NSRs landsmøte krever derfor at de krav som samiske pasienter, deres pårørende og 
samiske helse- og sosialarbeidere reiser, tas til følge ved at det settes i verk 
nødvendige tiltak for å bedre situasjonen. 
Dette bør omfatte alle typer helseinstitusjoner enten de er statlige, fylkeskommunale 
eller kommunale slik forslaget er fra Samekulturutvalget 1. Delinnstilling. 
Også de tiltak som settes i verk av andre, særlig av samiske helse- og sosialarbeidere 
må vurderes å få offentlig støtte til etablering og drift. 
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Resolusjon 1988–1 
 
INFORMASJON OM SAMELOVEN, SAMETINGSVALGET OG 
SAMEMANNTALLET 
Det første sametingsvalget skal finne sted i 1989. For at oppslutningen om valget og 
dermed representativiteten og funksjonen til Sametinget skal bli best mulig, er det av 
største betydning at potensielle velgere har best mulig kjennskap til ”Lov om 
Sametinget og andre samiske rettsforhold” (Sameloven). 
Behovet for informasjon om Sametinget er stort. Det er også viktig at ungdom får 
informasjon om hvilken betydning Sametinget vil ha for det samiske folk. 
 
Landsmøtet i NSR ber derfor om at elevene i grunnskolen og i den videregående 
skolen får grundig og saklig orientering om sameloven og sametingsvalget. 
Landsmøtet ber om at skolemyndighetene tilbyr kurs for lærere hvor disse emnene 
er hovedtema. 
 
 
Resolusjon 1988–2 
 
STYRKING AV SAMISK BOSETTING 
Et kjent problem for distriks-Norge er fraflytting. Det bør derfor være av allmenn 
interesse at samisk ungdom etablerer seg og bruker sin kunnskaper og ressurser på 
sin hjemplass. Ett eksempel er Spansdalen, der den samiske befolkningen har tatt 
initiativ til at et spesielt område, Spansgårdstigniga, reguleres til boligformål. 
Det bidrar til at samene selv er aktivt med på å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur 
og sitt samfunnsliv slik intensjonene er i samelove og i grunnlovens paragraf, der de 
norske myndigheters ansvar overfor den samiske befolkning understrekes i den mest 
høytidelige og forpliktende form. 
NSRs landsmøte 1988 henstiller til lokale, regionale og sentrale myndigheter om å 
legge forholdene til rette slik at bosetting i samiske områder kan opprettholdes og 
styrkes. 
 
 
Resolusjon 1988–3 
 
DEN ØKOLOGISKE KRISEN I BARENTSHAVET 
En stor del av den samiske befolkning har alltid vært avhengige av havets og 
fjordens ressurser. Landsmøtet i NSR har derfor med stor bekymring merket seg den 



 

 

ressursmessige og økologiske krisen i Barentshavet. Enn rekke fiskeslag er nedfisket, 
selinvasjonene er blitt årvisse, og få effektive tiltak er satt inn for å sikre 
fiskestammene. Den ressursfortvaltningen man har hatt, har sviktet på de mest 
grunnleggende punkter. 
Fra samisk side har man i lang tid advart mot rasering av ressursgrunnlaget. Men det 
har vært svært vanskelig å få gjennomslag for en ressursforvaltnings- og 
fordelingspolitikk som både tar hensyn til naturgrunnalaget og sikrer en rimelig 
fordeling av ressursene. 
I og med at fiskeressursene i Barentshavet er av grunnleggende betydning også for 
den samiske befolkning i kyst- og fjordområdene, er det på høy tid at samiske 
interesser deltar i ressursforvaltningen. I denne forbindelse vil Sametinget være det 
naturlige organet til å ivareta et slikt syn. 
 
 
Resolusjon 1988–4 
 
FORSVARETS PLANLAGTE AMMUNISJONSLAGER VED 
SKOABERJÁVRI/SKODDEBERGVATN I SKÅNLAND KOMMUNE 
Regjeringen og Stortinger har gjennom sameloven og sameparagrafen i grunnloven 
fastslått et viktig prinsipp om at samisk kultur og samfunnsliv skal gis 
utviklingsmuligheter på samiske premisser. Landsmøtet i NSR forventer derfor at et 
slikt viktig prinsipp fører til at de praktiske handlinger er i overensstemmelse med 
disse målsettingene.  
Landsmøtet kan derfor ikke akseptere forsvarets planer om et våpen- og 
ammunisjonslager ved Skoaberjávri/Skoddebergsvatn i Skånland kommune i Sør-
Troms så lenge samiske rettigheter i området ikke er avklart. 
Landsmøtet mener at inngrep av denne størrelsesorden vil ha alvorlige konsekvenser 
for befolkningen i dette området. Dersom forsvarets planer iverksettes, vil man igjen 
bli vitne til en ”bit for bit”-politikk fra myndighetenes side. Slik inngrep kan ikke ses 
på som enkeltsaker, men må settes inn i en helhetlig sammenheng. 
NSR mener at ethvert inngrep i samiske områder er i strid med gjeldende rett så 
lenge samenes fundamentale og legitime rettigheter ikke er avklart. 
 
 
Resolusjon 1988–5 
 
NORGE - ET FLERKULTURELT SAMFUNN 
Landsmøtet i NSR vil påpeke verdien av et flerkulturelt samfunn. NSRs politikk går 
ut på å støtte opp om andre folkegruppers rett til å ta vare på og utvikle sin egenart 
og sine verdier. 
Vi opplever stadig at innvandrere og asylsøkere, enkeltpersoner som grupper, 
utsettes for både psykiske og fysiske overgrep. Dette er dypt tragisk i et 
velferdssamfunn som påberoper seg å ivareta humane og demokratiske idealer. 
Landsmøtet i NSR vil på det sterkeste ta avstand fra den økende rasismen i 
samfunnet og ber myndighetene iverksette tiltak for å skape toleranse overfor andre 
kulturer. 
 



 

 

 
Resolusjon 1988–6 
 
SAMISKUNDERVISNING VED DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER 
De samiske videregående skoler Kárášjohka og Guovdageaidnu skal foruten å gi 
allmennutdanning også forberede samisk ungdom til ervervs- og samfunnsliv i de 
samiske områdene. Målsettingen må derfor være at samisk språk danner grunnlaget 
for undervisning i alle fag. 
De samiske videregående skolene skal styrke samisk språk og kultur, slik NOU 
1985:24 definerer skolens målsetting; ”Det er spesielt viktig i en minoritetsbefolkning 
å skape følelse av likeverd med majoriteten.” Likeverdet innebærer at samisk på linje 
med norsk er et obligatorisk fag ved de samisk videregående skolene. 
Samisk får stadig større innpass i offentlig administrasjon i de samiske områdene. 
Det vises her til forslaget til samisk språklov. Undervisningen i samisk språk og i 
samiske emner må derfor innføres innen alle studieretninger i de samiske 
videregående skoler. 
NSR foreslår at det umiddelbart settes i gang prosjekter i regi av Samisk 
Utdanningsråd for å utvikle felles samisk fagterminologi for studieretninger ved 
samiske videregående skoler. 
NSRs landsmøte vil også påpeke at mangel på lærebøker og undervisnigsmateriell i 
samisk fører til et betydelig merarbeid for lærer som underviser i og på samisk ved 
skolene i dag. NSR krever at KUD innfører redusert lesetid for lærere som underviser 
i og på samisk ved de videregående skoler etter samme mønster som ordningen for 
grunnskolen. 
 
 
Resolusjon 1988–7 
 
STATSSKOLENES FORHOLD TIL ”FINNMARK SOM EGEN 
UTDANNINGSPOLITISK REGION” (st. meld. 103/87) 
NSR er tilfreds med at staten er villig til å satse på kompetanseheving innen 
utdanningssektoren i Finnmark og Nord-Troms. Men NSR finner det uakseptabelt at 
statsskolene, som de samiske videregående skoler i Kárášjohka og Guovdageaidnu, 
ikke kommer inn under ”Finnmarkspakken” når midler tildeles i henhold til St.meld 
nr. 103/87. Det vises til at: 
 
- Regionen får 20 utdanningshjemler som tildeles de videregående skolene slik at 
lærerne kan få permisjon med lønn for studier som kommer regionen til nytte. 
Statsskolene er holdt utenfor denne ordningen. Det ble bekreftet av KUD våren 1987 
overfor samisk videregående skole i Kárášjohka. 
 
- Fylkesskolesjefen i Finnmark  utdeler kr. 700.00 til prosjektarbeid for 1988. 
Fylkesskolesjefen tolker bestemmelsene dit hen at midlene fra staten til regionens 
videregående skoler ikke omfatter de statlige videregående skolene. 
 
NSR krever at de samiske videregående skolene i Kárášjohka og Guovdageaidnu får 
sin rettmessige part av midler som tildeles i henhold til ST.meld nr.103/87. 



 

 

 
 
Resolusjon 1988–8 
 
HANDLINGSPLAN FOR DE SØRSAMISKE OMRÅDER 
I områder der de er i mindretall har samene ofte vanskelig for å få gjennomslag for 
sine synspunkter. Samene blir neglisjert av fylker og kommuner i samfunnstiltak  der 
samiske interesser blir berørt. Dette gjelder bl.a. Midt-Norden-prosjektet hvor 
turisme er en av aktivitetene. 
En skikkelig behovsanalyse bør igangsettes i nært samarbeid med samiske 
organisasjoner med sikte på prioritering av tiltak. En egen handlingsplan for samiske 
spørsmål må komme som en del av fylkesplanene i de respektive fylker. Et eget 
utvalg nedsettes for å utarbeide forslag til handlingsplan. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
21. ordinære landsmøte 
Alta, 21.–23. april 1989 
 
 
Resolusjon 1989–1 
 
SAMISK SPRÅKLOV 
For over 10 år siden oppnevnte Regjeringen utvalget til å drøfte samiske kultur- og 
utdanningsspørsmål og utvalget avga sin innstilling om samisk språklov for snart 4 
års siden (NOU 1985:14). Dette utvalget sammen med Samerettsutvalget var ved sin 
oppnevnelse det kompromisset som Regjeringen og Stortingsgruppene lovet en 
snarlig behandling av, straks når utvalgets forslag foreligger. 
 
Norske Samers Riksforbund samlet til landsmøte i Alta 21.-23..4.1989 krever at 
Regjeringen straks innfrir sine løfter og fremmer proposisjon til samisk språklov i 
tråd med kulturutvalgets forslag. Dette gjelder både utvalgets forslag til allmenn 
språklov og forslaget om endring av grunnskoleloven. Grunnlaget er allerede lagt i 
denne saken med utredningen og høringsuttalelsene. Ytterligere forsinkelser 
oppfatter vi som bevisst drenering. Det haster nå å ta dette aktive steget for å styrke 
det samiske språkets stilling i samfunnet slik grunnloven forplikter 
statsmyndighetene å gjøre. Forsøk på innskrenkninger av den språkrett utvalget har 
lagt opp til for samer, er direkte anslag mot samisk språk og kultur. De departement 
og andre instanser som har satt seg imot vesentlige sider språkforslaget, vil i 
realiteten la fornorskningen fortsette forminsket. De skal vite at vi aldri vil eller kan 
godta det. 
 
Vi appellerer til Statsminister Jan Å. Syse om å gripe inn, i tråd med de løftene fra 
1980/81, for å få proposisjonen om samisk språklov vedtatt i Stortinget snarest 
mulig. Vi minner likeledes partiene på Stortinget om løftene i forbindelse med Alta-
konflikten og ber dem aktivt arbeide for at vi snarest kan få en samisk språklov som 
sikrer vårt folks og den enkelte sames grunnleggende kulturelle rettigheter. 
 
 
Resolusjon 1989–2 
 
NATURVERN OG RESSURSUTNYTTELSE 
De rike vestlige samfunnsprofitt jag jar ført til stor ubalanse i naturen også i de 
nordlige områder av vreden. Den økonomiske utvinning av naturressursene skjer 
uten hensyn til at naturen må være i balanse. Overfisket i havet fører til katastrofe for 
andre ledd i næringskjeden. 
 
Urbefolkningene i de nordlige polarområdene har tilpasset sine samfunn i forhold til 



 

 

de krav som naturen stiller. Den overbeskatning av ressurser som har vært 
gjennomført har også ført til næringsmessige tilpasningsproblemer for disse 
befolkningene. 
De industrialiserte samfunn i Norden, Europa og verden for øvrig, må lære seg å 
respektere naturbalansen både ved høsting av naturressursene og med tanke på 
forurensing av naturmiljøet. 
 
Sel- og fiskebestanden i Nordishavet er et omtalt eksempel på ubalanse som er skapt 
ved uvettig ressursutnyttelse. Naturvernorganisasjonene og offentlige myndigheter 
må samarbeide om langsiktige og mer fornuftig ressursutnyttelse og samtidig 
respektere utbefolkningens næring og livsvilkår i disse områdene. 
 
 
Resolusjon 1989–3 
 
FORSVARSPOLITIKK I NORDOMRÅDENE 
NSRs landsmøte 1989 vil på det sterkeste advare mot den utviklingen som finner 
sted når det gjelder opprustning i nordområdene. Landsmøtet mener at en slik 
utvikling har store negative konsekvenser både for befolkningen generelt, og for 
samene som urbefolkning. Forsvarets stadige inngrep er en trussel mot samenes rett 
til å sikre og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv. 
Planlegging og bygging av store militærinstallasjoner eksempelvis 
ammunisjonslagerplanene rundt Skoddebergvatn og Lyngenfjorden/Skibotndalen, 
og de stadig hyppigere vinter- og barmarksøvelsene er en stor belastning for våre 
områder. Hele Troms fylke er i ferd med å bli militærbase i likhet med Kola. 
Landsmøtet vil derfor advare mot Forsvarets argumentasjon om at deres økende 
virksomhet vil styrke arbeidsliv og bosetting. Denne virksomheten har mindre 
betydning i sysselsettingssammenheng i Nord-norge, for Forsvaret er avhengig av 
ekspertise og arbeidskraft fra stor utvalgte selskap i Sør-Norge. 
Forsvarets opprustning i nordområdene er et paradoks i dagens avspenningsklima. 
Landsmøtet i NSR ber de ansvarlige myndigheter være bevisst denne stadig mer 
skremmende utvikling i nordområdene. 
 
 
Resolusjon 1989–4 
 
SAMER MED DÅRLIG GRUNNSKOLEOPPLÆRING 
Det vises til NSRs tidligere uttaleser om at det er statens ansvar å tilrettelegge 
voksenopplæringstilbud og egne arbeidsmarkedsopplæringstiltak for samer som har 
dårlig grunnskoleopplæring pga. krigen eller den feilslåtte språk- og skolepolitikken 
som delvis har vedvart helt fram til i dag. 
Der behovet er til stedet må det straks igangsettes tilbud. I dette arbeidet står Samisk 
Utdanningsråd sentralt. 
Det er statens ansvar å bevilge midler for dette formål, bl.a. gjennom 
stipendordningerog økte bevilgninger til NSRs voksenopplæringsorganisasjon som 
allerede driver målrettet arbeid for denne gruppen. 
NSR mener det også vil være nødvendig å iverksette andre tiltak som f.eks høgere 



 

 

pensjonspoeng ved oppnådd pensjon. Lavere pensjonsalder og fri rettshjelp. 
NSRs 21. Landsmøte henstiller til den Norske Stat og iverksette disse tiltak. 
 
 
Resolusjon 1989–5 
 
SØR- OG LULESAMISK MEDIEUTVIKLING 
Samiske radio- og TV sendinger er generelt dårligere stilt enn norske sendinger lagt 
under distriktskontorene. 
Sør- og Lulesamene kommer enda dårligere ut da de ikke har et eneste tilbud innen 
media, verken i kringkasting eller presse. De få sørsamiske sendingene som inntil 
høsten -88 var over lokalradioen i Trøndelagsfylkene er i dag lagt ned. Disse 
sendingene ble gjort på freelancebasis i samarbeid med svensk sameradio. Medienes 
påvirkning er stor og er med på å gå et språk status. 
For styrking av Sør- og Lulesamisk språk og kultur er medieutvikling spesielt 
nødvendig i disse bosettingsområder. 
 
NSR ber om at (NRK) Sameradioen straks desentraliserer 2 av sine stillinger 
henholdsvis til Sør- og Lulesamiske områder. I den forbindelse er det spesiellt viktig 
med opplæringstilbud til disse. NRK sentralt må generelt bevilge mer midler til 
samisk medieutvikling og samene bør få egen faste sendinger som dekker hele landet 
i tillegg til lokale samiske sendinger. 
 
 
Resolusjon 1989–6 
 
SPRÅK OG UTDANNINGSTILBUD FOR SAMER I TROMS 
Samisk språk må gis fulle utviklingsmuligheter på lik linje med norsk i de samiske 
bosettingsområder. 
Foreldre som ønsker samisk som 1. Eller 2. språk for sine barn har krav på dette ut 
ifra grunnskoleloven. Samisk som 1. Og 2. språk i grunnskolen skal gis i forhold til 
behovet i hver skolekrets. 
Lærerspørsmålet må sees på kort og på lang sikt. 
I videregående skole skal i prinsippet alle skoler gi tilbud om opplæring i samisk 
som C eller B språk alt etter behov. 
Høgskole, universitet må utvikle nye desentraliserte tilbud som legges til kommuner 
og regioner. Dette med tanke på at lærere skal kunne ta nødvendig kompetanse for å 
kunne undervise i og på samisk. 
Samer med tapt morsmålsopplæring tilsvarende dagens grunnskolenivå skal kunne 
få slik opplæring vederlagsfritt. 
Når det gjelder grunnskolen krever NSRs 21. ordinære landsmøte at kommuner i 
Troms i samarbeid med skoledirektøren legger forholdene til rette slik at samiske 
barn skal kunne få den morsmålsopplæringen de har krav på. 
 
 
Resolusjon 1989–7 
 



 

 

SAMETINGETS MYNDIGHET 
Sametingets myndighet må utvides slik at det får reel innflytelse over utviklingen i 
de samiske områdene. 
Sametinget skal selv kunne forhandle med norske myndigheter om sitt mandat, sin 
økonomi og om alle forhold som berører dets eget arbeid. 
Sammetinget skal være samenes politiske organ og være det overordnede og 
avgjørende ansvar for saksområder som forvaltningsspørsmål, utviklingsfondets 
sakområder, reindriftssavtaler m.m. 
Hoversiktemålet med Sametinget må være at vi samer selv skal gjøres i stand til å 
overta ansvaret for saker som angår oss selv, og at vi ikke bare skal være rådgivere 
og saksbehandlere for norske myndigheter. 
 
Fra IBSS: 
Sametinget blir samenes viktigste organ i Norge, og det er naturlig at NSR blir 
representert der. NSRs landsmøte forutsetter at NSR fortsatt skal spille en aktiv og 
idéskapende rolle i samepolitikken, og ha reell innflytelse på Sametingets politikk. 
For å oppnå dette må NSRs målsetting være å erobre rent flertall ved 
sametingsvalget, og danne egen NSR-gruppe i Sametinget. For å nå dette målet må 
både NSR sentral og lokallagene sterkt prioritere valgarbeid og drive aktiv valgkamp 
før sametingsvalget. 
 
 
Resolusjon 1989–8 
 
HELSE- OG SOSIALPLAN FOR DEN SAMISKE BEFOLKNING 
Nordisk Samisk Institutt har i samarbeid med de samiske helse- og 
sosialorganisasjoner bed Sosialdepartementet om prosjektmidler til å utarbeide en 
egen helse, og sosialplan for den samiske befolkning. 
Sosialdepartementet har avslått søknaden med henvisning til at samisk helse- og 
sosialplan er en fylkeskommunal oppgave, og viser saken til Finnmark fylke. 
 
Vi beklager sterkt dette avslaget. 
 
En egen samisk helse- og sosialplan angår hele den samiske befolkning, og ikke bare 
samer i Finnmark. 
 
Norge har sluttet seg til Alma-Ata-deklarasjonen vedtatt av de Forenede Nasjoner 
(FN) ”Helse for alle år 2000.” Her heter det at underprivilgierte grupper skal 
prioriteres. 
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Resolusjon 1990–1 
 
TURISME I SAMELAND 
Offentlige myndigheter og næringslivsinteresser satser stadig sterkere på utvikling 
av turisme. Samiske områder blir stadig mer presset, og samer og samisk kultur blir 
ofte brukt som trekkplaster. 
 
NSRs landsmøte 1990 aksepterer at samisk egenart også brukes i reiselivs- og 
turistsammenheng, men dette må skje på premisser lagt av samen selv. Det samme 
gjelder utnyttelsen av naturressurser som f.eks jakt og fiske. 
 
NSRs landsmøte 1990 mener det er uakseptabelt at samekulturen ukritisk blir brukt i 
profittøyemed. 
 
 
Resolusjon 1990–2 
 
ATOMPRØVESPRENGNINGER PÅ NOVAJA ZEMLJA 
Vi har merket oss at Sovjetunionen planlegger på å flytte sine nåværende 
atomprøvesprengninger fra Sibir til Novaja Zemlja. Dette representerer en trussel 
mot alt liv på Nordkalotten. 
 
NSRs landsmøte 1990 protesterer mot planene om å gjenoppta denne virksomheten 
på Novaja Zemlja, og ber myndighetene å ta dette påå med Sovjetunionen. 
 
 
Resolusjon 1990–3 
 
SAMISK REHABILITERINGSSENTER 
Finnmark fylke mangler rehabiliterings- og rekonvalensensenter. Når det slik senter 
etableres, må det også tilfredsstille behovene for den samiske befolkning som pr. i 
dag ikke får rehabiliteringstilbud på sitt eget morsmål. 
 
Undersøkelser har vist at kommunikasjonsproblemer mellom samisktalende 
pasienter og norsktalende helse- og sosialarbeidere forekommer ofte, og at dette 
spesielt rammer hjerneslagspasienter. 
 
NSRs landsmøte 1990 krever at det etableres samisk rehabiliteringssenter i Finnmark 



 

 

som også tar hensyn til bedring av helsetilbudet for samene. 
 
 
Resolusjon 1990–4 
 
SAMENES PLASS I EUROPA 
De store omveltningene i Europa og den pågående EF - debatten har skapt behov for 
å analysere utviklingen nærmere. 
 
NSRs landsmøte er særlig opptatt av hvilke konsekvenser dette medfører for dens 
samiske befolkningen.  
 
NSRs landsmøte forlanger at det nedsettes et offentlig utvalg. Dette utvalget må 
utrede konsekvensene for norske samer ved eventuell nærmere tilknytning til EF. 
 
 
Resolusjon 1990–5 
 
MILJØFORURENSNINGSPROBLEMENE PÅ NORDKALOTTEN 
De sørsamiske områder er fra ulike hold under meget sterkt press i forbindelse med 
turisme, vannkraftutbygging, jordbruk, skogsdrift og ikke minst militære aktiviteter. 
 
NSR har ved flere anledninger bedt om at planer om inngrep i samiske områder blir 
forelagt de samiske organisasjonene og Sametinget på et tidligere tidspunkt, og at 
samene får en avgjørende innflytelse på utformingen av slike planer. 
 
NSR er svært betenkt over gjenopptakingen av forsvarets planer om oppføring av 
skytefelt på Nord-Fosen. 
 
Reindriften har stor betydning for sørsamisk kultur. Et inngrep i reindriftsområdene 
der får derfor lett store skadevirkninger. Et skytefelt på Nord-Fosen vil av den grunn 
få meget uheldige konsekvenser for samene i området. 
 
NSRs landsmøte 1990 krever at forsvaret og de norske myndigheter følger de 
samiske organisasjoners og særlig Sametingets uttalelse i saken. 
 
 
Resolusjon 1990–7 
 
NORDISK SAMISK INSTITUTT 
Nordisk Samisk Institutt er en forskningsinstitusjon som har som formål å bringe til 
veie kunnskap og forståelse om samer gjennom sin forskning. 
Instituttet ble startet på grunnlag av samarbeidet mellom samiske organisasjoner i 
Norge, Sverige og Finland. I dag finansieres størstedelen av virksomheten gjennom 
bevilgninger fra Nordisk Ministerråd. 
 
I disse dager sender ministerrådet en evalueringsrapport vedrørende instituttet på 



 

 

høring. Denne evalueringsrapporten er svært lite utdypende om instituttes 
virksomhet, og kan ikke aksepteres som uttømmende om hva instituttet står for. 
Det som er mest beklagelig ved denne evalueringen er at ingen av de samiske 
organisasjonene som har vært med på å grunnlegge instituttet, har vært med på 
evalueringen. 
På bakgrunn av denne evalueringen foreslås det omfattende endringer i instituttets 
organisasjon og virksomhet. I disse forslagene er heller ikke de samiske 
organisasjonene tatt med på råd. 
 
NSRs landsmøte 1990 ber om at Ministerrådet trekker tilbake denne 
evalueringsrapporten. Ministerrådet bes ta kontakt med de berørte samiske 
organisasjoner som var med på å ta initiativet til dannelsen av NSI, slik at disse også 
får anledning til å delta i evalueringen. En slik framgangsmåte vil være i tråd med de 
tradisjoner som er etablert om samarbeid mellom myndigheter og samiske 
organisasjoner. 
 
 
Resolusjon 1990–8 
 
KONSULENT FOR SAMISKE SPØRSMÅL I NORDLAND FYLKESKOMMUNE 
NSR vil på det sterkest henstille Nordland Fylkeskommune om å opprettholde 
stillingen som konsulent for samiske spørsmål i fylkesadministrasjonen. 
 
Nordland fylkeskommune har arbeidet for å gi samiske spørsmål sin rettmessige 
plass i administrasjonen, og tatt et første skritt ved opprettelsen av denne stillingen. 
 
NSRs landsmøte 1990 vil på det sterkeste advare mot at stillingen fjernes. Dette vil bli 
oppfattet som at fylkeskommunen bruker samiske spørsmål som salderingspost. 
Nordland fylkeskommune har ansvar for sin samiske befolkning, og ta 
konsekvensene av dette. 
 
 
Resolusjon 1990–9 
 
OM REINDRIFTEN 
Reindriftsnæringen er inne i en krise der beiteressursene klart viser seg å være for 
knappe, samtidig som ungdommen smom naturlig skulle tilhøre den unge garde i 
næringa ikke får plass. 
 
NSRs landsmøte 1990 ber om at det iverksettes tiltak for bedring av situasjonen i tråd 
med det som Sametinget har vedtatt. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
23. ordinære landsmøte 
Snåsa, 25.–26. juni 1991 
 
 
Resolusjon 1991–1 
 
RETTEN TIL LAND OG VANN 
Samerettsutvalget arbeider for tiden med å avklare rettighetsspørsmålet i Finnmark, 
hvorpå den vil ta for seg rettsspørsmålet i andre samiske områder. De løsninger som 
man kommer fra til i Finnmark må ikke binde opp de behov for løsninger som f.eks 
er i de sørsamiske områder. I denne forbindelse vil NSRs landsmøte 1991 presisere at 
grunnlaget for rettsavklaringen bør bygge på bl.a. følgende forhold: 
 
- Faktisk bruk, før og nå, også som bruk etter norsk rett har vært urettmessing 
- Myndighetenes forvaltning av land og vann før og nå og den rettstilstand dette har 
skapt. 
- Allmenne rettsprinsipper, som folkerett, internasjonal rett 
- Politiske krav fra organisasjoner, grupper og offentlig organer. 
- Statsmydighetenes generelle politikk i samiske spørsmål 
 
NSR vil poengtere prinsippet om at det er det samiske folk på etnisk grunnlag som 
kollektivt er rettighetsbærere til land og vann i de samiske bosetningsområder. 
 
På dette grunnlag krever NSRs 23. landsmøte en løsning på rettighetsspørsmålet som 
fastslår samenes eiendomsrett til sine landområder, bestående av fellesområder, 
lokale rettighetsområder og reindriftssiidaer. 
 
Der er viktig at det materielle grunnlag for samisk kultur sikres. Å styrke retten til 
primærnæringene vil være en viktig forutsetning for å sikre og utvikle samisk kultur 
og samfunnsliv. Dette innebærer bl.a. at samiske bygdelag på kysten må sikres sine 
hevdvunne rettigheter til sjøfiske. Videre må reindriftens bruksrett til sine 
reindriftsområder styrkes. 
 
Samerettsutvalget må ta hensyn til at det samiske samfunnet har krav på å få en 
snarlig avklaring på de aktuelle rettsforhold. 
Derfor må utvalget legge frem neste delinnstilling senest høsten 1992. 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Resolusjon 1991–2 



 

 

 
INTERNASJONALT URBEFOLKNINGSARBEID 
NSRs landsmøte 1991 anmoder Nordisk Sameråd om at det internasjonale arbeidet 
gjennom WCIP og andre liknende organer, prioriteres henblikk på å fremme fred, 
solidaritet med andre folk, samt retten til lov, helse og sunt miljø for andre 
urbefolkninger. 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Resolusjon 1991–3 
 
SAMISKE OMRÅDERS STILLING I FORHOLD TIL FREMTIDIG EØS- 
OG/ELLER EF-TILKNYTNING 
NSR har en prinsipiell positiv holdning til internasjonalt samarbeid mellom stater og 
folk. NSR vil imidlertid i første rekke vurdere internasjonalt samarbeid ut fra hva 
som tjener det samiske folks interesser. 
 
En vidtrekkende EØS-avtale eller EF-tilknytning vil kunne få negative konsekvenser 
for det samiske folks muligheter for felles løsninger. 
 
Sápmis geografiske plassering i forhold til EF og Sápmis spesielle situasjon ved 
avhengigheten av naturressursene, gjøre det nødvendige med en særskilt vurdering i 
forhold til EØS-avtale eller EF-tilknytning. 
 
NSR har som sitt grunnsyn at samfunnsutviklingen skal skje med utgangspunkt i en 
økologisk riktig bruk av naturen. Vi stiller oss derfor kritisk til en EØS-avtale eller 
EF-tilknytning hvor disse forhold ikke er avklart.  
 
I forhold til de nordiske lands eventuelle EØS- eller EF-tilknytning, vil NSR kreve at 
et felles samisk organ får en status og myndighet som sikrer de samiske interesser. 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt  
 
 
Resolusjon 1991–4 
 
LAKSEOPPDRETT - EN ALVORLIG TRUSSEL FOR SAMISKE ERVERV OG 
BOSETTING 
NSR er svært bekymret for utviklingen av laksefiskeriene. Organisasjonen så fram til 
en positiv utvikling etter å ha vunnet fram med kravene om å forby drivgarnsfisket 
etter laks i havet. Drivgarnsforbudet har allerede medført en betydelig fangstøkning 
for laksefiskerne i  fjordene og elvene. 
 
I dag trues det tradisjonelle laksefisket av lakseoppdrettsnæringen som medfører 



 

 

fiskesykdommer som på kort tid fullstendig kan ødelegge og utrydde 
villaksestammene. Villaksstammene utgjør en fundamental forutsetning for 
bosetting og erverv i de samiske områdene. I tillegg trues det tradisjonelle laksefisket 
av masseproduksjonen i oppdrettsnæringen som ødelegger markedet også for 
villaksen. 
 
NSR, samlet til det ordinære landsmøtet i Snåsa 25.-26. Juni 1991, krever at statens 
myndigheter umiddelbart iverksetter effektive tiltak for å forhindre en truende total 
ødeleggelse av laksefisket i de samiske områdene. Vi krever at 
miljøvernmyndighetene trekker tilbake alle konsesjoner for utslipp av avfall fra 
lakseoppdrettsanleggene med øyeblikkelig virkning. Vi krever videre at staten gir 
eierne av anleggene en rimelig kompensasjon for at de må avvikle anleggene. 
 
NSR er inneforstått med de konsekvensene som vårt krav vil få for 
lakseoppdrettsnæringen. Vi kan imidlertid ikke lenger på noen måte godta at det 
nyttes moderne teknologi for å utvikle en kunstig næring langs kysten på en måte 
som fullstendig ødelegger ressursgrunnlaget og markedet for en avgjørende viktig 
samisk næring. 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
 
Resolusjon 1991–5 
 
SAMISKE SYMBOLER VISER SAMISK EGENART 
Runebommesymboler og samisk ornamentikk er samiske symboler som har utspring 
fra samisk kultur og åndsliv. 
 
Symbolbruken er en kommunikasjonsform som gir mer enn estetisk opplevelse. 
Symbolene viser identitet, angir stedskarakter og uttrykker dine tanker og følelser, 
din innsikt og viten. 
 
I den senere tid har man opplev at en økt bruk av samiske symboler utenfor det 
samiske samfunnet. En bruk som i visse tilfeller i lovbeskyttelse vil kunne sette 
begrensninger for samisk bruk av samiske symbolelementer. Som f.eks kan nevnes 
bruk av samiske symboler som kommunevåpen som nettopp er beskyttet gjennom 
loven. 
 
Fra samisk hold virker det anstøtende når samiske symboler blir brukt som nevnt 
ovenfor samt i konvensjonell sammenheng for fremming av ulike særinteresser. 
 
Det er derfor behov for en utredning om bruk av de samiske symbolene med en 
beskyttelse i lovs form på lik linje med kommunale, fylkeskommunale og statlige 
symboler. 
 
NSRs 23. Landsmøte 1991 krever at en slik utredning blir foretatt. 



 

 

 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt  
 
 
Resolusjon 1991–6 
ENDRING I LOV OM VOKSENOPPLÆRING  
KONSEKVENSER FOR SOL - SAMISK STUDIEUTVALG 
NSRs landsmøte 1991 viser til Odelstingsproposisjon nr. 46/91 om endring i Lov om 
voksenopplæring. 
 
De foreslåtte endringene i voksenopplæringsloven innebærer bl.a. 
- et minimumstall på 25 000 studietimer pr. år i gjennomsnitt de siste tre år må til for 
å bli godkjent som studieorganisasjon. 
- antallet studieorganisasjoner vil reduseres fra 44 til omtrent 15. 
- det vil u utgangspunktet ikke bli gitt dispensasjon fra denne ordningen. 
- det antydes en overgangsordning på 5 år for å forberede sammenslåinger. 
 
NSRs studieutvalg SOL vil derfor være i fare for ikke kunne bestå som en frittstående 
studieorganisasjon i framtiden. 
 
Endringene vil medføre at det ikke blir noen egen studieorganisasjon som ivaretar 
behovene for voksenopplæringstiltak spesielt tilrettelagt for den samiske befolkning. 
I denne sammenheng vises til Grunnlovens 110 (vedtatt april 1988), som pålegger 
statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan 
sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. 
 
SOL står ovenfor store og viktige arbeidsoppgaver som ingen andre 
studieorganisasjoner har kompetanse til å utføre bl.a. 
- I forbindelse med innføringen av den samiske språkloven 
- Sametingsvalget. 
- Alfabetiseringsoppgaver (USKAV). 
- Duodji 
- Rettighetsspørsmål, næringsspørsmål. 
 
En viser i denne forbindelse til voksenopplæringsforbundets strategi- og 
handlingsplan for 1991-92. 
 
Der heter det bl.a. ”Det er en sentral oppgave for vårt utdanningssystem å formidle 
og styrke vår kultur og identitet” og ”Miljølære er satt øverst på dagsorden i 
voksenopplæring internasjonalt, sammen med alfabetisering, fred og nedrustning”. 
 
NSR krever at SOL får egen bestemmelser under ”Lov om voksenopplæring” hvor 
det tas hensyns til de spesielle forhold disse organisasjonene arbeider for. 
 
Vedtak: 
 



 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Resolusjon 1991–7 
 
STYRKING OG PRIORITERING AV KOMBINASJONSNÆRINGER I SAMISKE 
OMRÅDER 
Befolkningene i de samiske bosetningsområder har lange tradisjoner i å utnytte 
naturressursene både i kyst-, fjord og innlandsområdene. Næringspolitikken som har 
vært ført de siste 20-30 år har gjort det svært vanskelig å leve som 
kombinasjonsnæringsutøver. 
 
For å opprettholde bosetninga i de samiske områdene er det nødvendig at 
kombinasjonsnæringstradisjonene oppvurderes og prioriteres. 
 
Dette gjelder jordbruk, fiske og utmarksnæringer som bærplukking, jakt og fangst. 
Duodji er også en viktig del av kombinasjonsnæringer. 
I Stortingets forslag til jordbruksavtale legges det opp til at grunnlaget for driftsstøtte 
heves fra 01 til 03 årsverk. 
 
Dette vil ramme de minste enheter og kombinasjonsutøvere særlig hardt. 
En slik politikk kan ikke NSR akseptere. 
NSRs landsmøte vil også påpeke den samiske kyst- og fjordbefolknings rett til å fiske 
fritt med små fartøyer i sine områder. 
Uten denne retten vil bosettingsgrunnlaget uthules og svekkes. 
 
NSRs 23. ordinære landsmøte krever at grunnlaget for kombinasjonsnæringene i 
samiske områder styrkes og sikres ved kommende fiskeri- og jordbruksavtaler. 
 
Forslag til endring: 
Brita E. Kåven: avsnitt 3; 1. setning; tilføyelse: 
                         reiseliv 
Finn Arne Selfors: avsnitt 3; 1. Setning; tilføyelse: 

andre næringer som kan kombineres med disse. 
 
Vedtak:  
Forslaget med endringer enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 1991–8 
 
OPPLÆRING I SAMISK PÅ GRUNNSKOLENIVÅ 
Med innføringen av samisk språklov er samiske sidestilt med norsk. 
I Sametingsplanen for 1991-93 blir det poengtert at språkpolitikken heretter må ta 
utgangspunkt i Språkloven. For at språkbestemmelsene i loven skal virkeliggjøres, 
står opplæring i samisk helt sentralt. Å lære samisk betyr også kunnskap om egen 
kultur, og dermed blir språket en viktig bærer av den samiske identiteten. 



 

 

 
Det samiske samfunn har et stort behov for personer som behersker samisk. Slik er 
språkkunnskaper ofte en forutsetning inn virke for i samiske strøk eller i offentlig 
virksomhet der samiske spørsmål står sentralt. 
 
Innen forvaltningsområdet for Språkloven kan en dra fordel av de mulighetene loven 
åpner for ved å satse ekstra på kompetanseheving for lærere i samisk. Det som i de 
kommende år skjer i forvaltningsområdet, både når det gjelder alminnelig språkrøkt 
og tilrettelegging av samiskopplæringen, vil være retningsgivende for det videre 
arbeidet med å heve statusen for samisk språk i Norge. 
 
Myndighetene må være lydhør overfor de krav og ønsker som kommer fra 
språklovområdet, slik at språkloven får innhold som sikrer det som sikrer at lovens 
intensjoner blir gjennomført. 
 
Stortinget har forpliktet seg til å gi samene mulighet til å bevare og styrke sin kultur 
og sitt språk. 
 
NSRs 23. landsmøte 1991 vil derfor kreve at samiske barn, uansett bosted i landet får 
et reellt tilbud om opplæring i samisk språk. 
Særlig er det å ivareta behovet for samiskopplæring i lule- og sørsamiske områder. 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 1991–9 
 
SAMISKE SENDINGER I TV2 
NSR viser til at det skal opprettes en riksdekkende TV 2 kanal i nær fremtid. I denne 
forbindelse har Kulturdepartementet innbudt parter til å søke om konsesjon og drift 
av TV 2.  Departementet har også vist til at vilkårene for slik konsesjon vil bli fastsatt 
av Kongen i forbindelse med tildelinga av konsesjon. Disse vilkår skal i følge 
konsesjonsinnbydelsen, i det vesentligste bygge på det som følger av Ot. Prp. Nr 55 
(1980-90) og Stortingsbehandlingen av disse dokumenter. 
 
NSR er tilfreds med at NOU 1985:11 om TV 2 anser det som nødvendig å forplikte 
konsesjonshaver til å sende samiske program, ref. s. 123, ”Samisk 
produksjonssenter”. NSR viser også til NOU 1987:34 (Myklevoll-innstillinga om 
samisk kultur og utdanning) uttaler: ”….samfunnet må være villig til å betale 
kostnadene ved å opprettholde en levedyktig kvalitativt tilfredsstillende 
medievirksomhet for samene.  
(”….det opprettes et samisk produksjonssenter lokalisert til et samisk kjerneområde, 
og samisk programpersonell utdannet i samarbeide med et profesjonelt 
undervisningsmiljø.”) 
 
På denne bakgrunn beklager NSR at Kulturdepartementet i de foreløpige 



 

 

konsesjonsvilkår (ref. innbydelse til å søke om konsesjon til å etablere og drive norsk 
TV 2) ikke følger opp Stortingets krav om samiske programinnslag som en del av 
konsesjonsvilkårene. NSR vil gjennom Sametinget arbeide for at de samiske 
interesser blir ivaretatt ved opprettelsen av TV 2, bl.a. ved at de endelige 
konsesjonsvilkår inneholder krav om samiske og samiskspråklige innslag. 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Resolusjon 1991–10 
 
MORSMÅLUNDERVISNING I NORGE 
NSRs landsmøte 1991 ser svært alvorlig på at sentrale medlemmer i Arbeiderpartiet, 
som har regjeringsmakt i Norge, går til angrep på morsmålsundervisning til svake 
grupper i Norge. Begrunnelsen for dette er å få bukt med all sløsing av velferdstatens 
goder. 
 
Dette angrepet rammer særdeles hardt det samisk samfunnet. Samene har opp 
igjennom tidene vært hardt rammet av den norske stats fornorskningspolitikk. 
Det samisk språket har på grunn av dette i mange samiske samfunn forsvunnet helt 
som et naturlig kommunikasjonsmiddel for samene. 
 
Det samiske folk har ganske nylig fått gjennom offentlig godkjenning av samisk 
språklov, at det er behov for samisk morsmålsundervisning. Dette med henblikk på å 
få etterkomme grunnlovsparagraf 110 A og  Samelovens intensjoner om at det 
samiske folk har rett på å sikre og styrke sitt samiske språk. 
 
NSRs landsmøte henstiller til den norske regjering og Storting å sørge for at svake 
grupper i Norge får oppfylt sine rettmessige krav om morsmålundervisning som er 
kjennetegnet på velferdssamfunnets tilbud til sine borgere. 
 
Forslag til endring: 
Heaika Skum: avsnitt nr. 2 går ut. 
 
Vedtak: 
Forslaget med endring enstemmig vedtatt. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
24. ordinære landsmøte 
Manndalen, 26.–28. juni 1992 
 
 
Resolusjon 1992–1 
 
REINBEITERETT I SØRSAMISKE OMRÅDER 
I forbindelse med diskusjonen om reindriftens fremtid i Norge bl.a. i St.meld nr. 28 
”En bærekraftig reindrift” og Innst. Nr. 167 fra Stortingets landbrukskomité, har det 
oppstått uklarhet om hvor den samiske retten til reindrift gjelder. Dette har 
Landbrukskomiteen i Stortinget konstatert tidligere og et stort flertall har i 
innstillingen om St.prp. 83 (1989-90) bedt Regjeringen å sikre sørsamisk reindrift 
gjennom lovgivning. Nettopp dette har Regjeringen nå gjort og Regjeringen mener 
 ”at det bør tas inn en bestemmelse som direkte gir uttrykk for at reindriftssamenes 
rettigheter og plikter gjelder innenfor de någjeldende grenser for de samisk 
reindriftsområder. Videre bør lovens någjeldende ekspropriasjonshjemmel til fordel 
for reindrift omformuleres, slik at den klart gir uttrykk for at staten har adgang til å 
ekspropriere rett til reindrift på eventuelle arelaer innefor samisk reinbeiteområde 
hvor domstolene måtte komme til at reindriftssrett allikevel ikke gjelder” (Sitat 
Innst.S. nr. 167, s. 18-19). 
Et flertall i landbrukskomiteen uttaler at det ”er kjent med at det hersker usikkerhet 
om retten til beite i deler av Sør-Norge. De eksisterende reinbeitedistriktsgrensene er 
i dag ikke juridiske grenser som sikrer reindriftssamene deres rett til å utøve 
reindrift, samt andre retter som er tillagt reindrifta.” (…) ” Dette flertallet er innstilt 
på å be Stortinget om heimel for ekspropriasjon” (Sitat Innst.S. nr. 167, s.37-38). 
Norgga Sámiid Rikkasearvis landsmøte 1992 vil sterkt henstille om at tiltak for å 
sikre beiteretten til sørsamisk reindrift i forhold til andre interesser i deres 
beiteområder igangsettes snarest. Reindriften i det sørsamiske området har en 
avgjørende betydning for å sikre hele den sørsamiske kultur. Landsmøtet er tilfreds 
med det arbeidet Sametingsrådet allerede har gjort og vi ber Sametinget følge opp 
denne saken overfor Stortinget, med sikte på å komme frem til en løsning som sikrer 
det materielle grunnlaget for sørsamisk kultur i forhold til reinbeiterett og annen 
samisk ressursutnyttelse. Saken må følges opp med tanke på konkrete forslag til 
endring i reindriftsloven, slik at sørsamisk reinbeiterett sikres. 
 
 
Resolusjon 1992–2 
 
SAMENE OG EF 
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) bygger sitt grunnsyn på verdier som 
likeverdighet, solidaritet og respekt for menneskets avhengighet av naturen og 
folkenes selvbestemmelse. Ut fra dette grunnsyn er NSR positiv til et nærmere 



 

 

internasjonalt samarbeid. Ut fra en vurdering av det EF som fremstår i dag, og med 
de perspektiver som Maastricht-avtalen trekker opp, kan NSR ikke se at en EF-
tilknytning er tjenlig for samiske interesser. Vi er derfor i utgangspunktet mot at 
samiske områder knyttes til EF. 
 
Det er imidlertid en realitet at samiske områder blir berørt gjennom EF-søknadene 
fra Sverige, Finland og eventuelt Norge. I denne forbindelse må det fra samisk side 
snarest opprettes en fellessamisk delegasjon som skal representere samene under 
forhandlingene mellom de nordiske land og EF.  
Representantene fra norsk side bør utpekes av Sametinget. 
 
I EF-forhandlingene plikter Sverige, Finland og Norge å ta hensyn til samenes 
rettigheter til sine tradisjonelle bosettingsområder. Vi viser i denne forbindelse til 
prinsippene om en samekonvensjon, vedtatt på Nordisk Samekonferanse i 1992 i 
Helsingford, samt folkerettens bestemmelser om urbefolkningens rettigheter, særlig 
ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger. 
 
NSR kan under ingen omstendigheter akseptere en EF-tilknytning for Sverige, 
Finland og Norge før samenes rettigheter til land og vann i våre egen områder er 
sikret. 
Dette må klargjøres ved en samekonvensjon som beskriver og slår fast det samiske 
området og de samiske folks rettighetsgrunnlag i forhold til Norge, Sverige, Finland, 
Russland og EF. 
 
 
Resolusjon 1992–3 
 
SAMETINGETS BESLUTNINGSMYNDIGHET 
Landsmøtet konstaterer at det er kommet i gang en prosess der oppgaver og 
myndighet overføres til Sametinget. Der positivt og i tråde med Regjeringens og 
Stortinges forutsetninger fra 1987 da vedtaket om opprettelse av Sametinget ble gjort. 
 
Prosessen går imidlertid altfor langsomt i en tid med store utfordringer på alle 
samfunnsomåder. Forskjell i kulturforståelse mellom det samiske samfunnet og det 
norske forvaltningsapparatet har i enkelte saker vært meget store. Et eksempel på 
dette er utbygging av ammunisjonslager ved Skoddebergvann der samiske interesser 
måtte vike til fordel for forsvarets. I flere andre saker har det vist seg at samiske 
interesser ikke har fått et tilstrekkelig vern innefor de norske forvaltningsorganene. 
 
Som samenes høyeste organ i Norge, må Sametinget få beslutningsmyndighet på 
områder som berører samisk samfunnsliv. Områder der det er naturlig med slik 
myndighetsoverføring er bl.a. forvaltningen av naturressurser, de samiske 
primærnæringer og skole- og utdanningssprøsmål. Dette er nødvendig og helt 
selvsagt for å oppfylle Grunnlovens bestemmelser og internasjonale rettsregler som 
ILO-konvensjon 169 fra 1989 som uttrykkelig tar sikte på at det er vi samer selv som 
skal bevare og utvikle vår kultur og vårt samfunnsliv og statens plikt er å legge 
forholdene til rette for at dette kan skje. 



 

 

 
I saker der beslutningsmyndighet tilligger Sametinger, bør vedtak fattet av 
Sametinget ikke kunne overprøves av departementet eller regjering og Stortinget selv 
bør være meget varsom med overprøving av Sametingets vedtak, 
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SAMEKONVENSJON - ALLSAMISK FOLKEVALGT ORGAN 
Samene, som eget folk og urbefolkning, har krav på anerkjennelse som et likeverdig 
folk på linje med andre nasjoner. I dag er arbeidet med å sikre samenes rettigheter i 
Norge, Sverige og Finland kommet et stykke på vei. Imidlertid har dette arbeidet 
ikke vært tilstrekkelig samordnet. 
 
I arbeidet med en samisk konvensjon mellom nasjonalstatene Norge, Sverige, 
Finland og Russland må opprettelsen av et allsamisk folkevalgt organ - nasjonalt 
samisk organ - tas med. Dette organet bør i prinsippet være direkte valgt av hele det 
samiske folket. 
Et slikt organ vil kunne samordne arbeidet med samiske spørsmål og gi den samiske 
befolkning like rettigheter til bl.a. land, utdanning og kulturutøvelse. I dag er 
samenes rettigheter avhengig av hvilken side av grensene de bor på, grenser som 
ikke er naturlig i forhold til den samiske bosettingen. 
 
NSR vil gjennom Sametinget og Nordisk Sameråd fortsette arbeidet med den 
samiske konvensjonen hvor forslaget om et allsamisk folkevalgt organ inngår. 
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BEHANDLINGSTILBUD FOR SAMISKE PASIENTER VED RITØ 
NSR ser det som positivt at det nye regionssykehuset i Tromsø (RiTø) har skilt både 
på samisk og norsk. Likevel er dette langt fra tilfredsstillende. 
 
Helsetilbudet til den samiske pasientgruppen har fungert og fungerer fremdeles på 
de norske helsemyndigheters premisser, både i primærhelsetjenesten og på 
sykehusene. Størstedelen av helsetjenestene blir utført av norsktalende 
helsearbeidere. Både fagmessig og politisk er tatt lite hensyn til tospråklige pasienter 
fra flerkulturelle miljøer. 
 
For å gi et reelt tilbud til den samiske befolkningen må alt informasjonsmaterill 
oversettes til samisk, og språkloven må settes ut i praksis, dvs. at betjeninga må få 
permisjon for å lære seg samisk. Det bør også holdes temamøter / kurs for 
helsearbeidere på RiTø for å øke deres kompetanse om flerspråklige- og 
flerkulturelle forhold. 
I dag finnes det ikke et etablert tolketilbud for samiskspråklige pasienter ved RiTø. 
 
Regionssykehuset  i Tromsø som både er et region- og et universitetssykehus skal 



 

 

betjene den Nordnorske regionen. Befolkninga i Nord-Norge består tradisjonelt av 
flere etniske grupper, samer, kvener og nordmenn. Det er derfor naturlig at 
pasientene på RiTø har forskjellig språk- og kulturbakgrunn. 
 
NSR krever derfor at det snarest opprettes stillinger for samisk tolketjeneste ved 
RiTø. 
 
NSR krever at tilbudene til de samiske pasientene ved RiTø forbedres, ved at de 
overfornevnte punkter blir gjennomført så raskt som mulig. 
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SAMISKE EMNER SOM EN DEL AV FAGPLANENE VED UNIVERSITETER OG 
HØGSKOLER 
Utviklinga i det samiske samfunnet med etablering av stadig flere offentlige samiske 
institusjoner og gjennomføringa av språkloven, har synliggjort mangelen på 
kvalifisert samisk personell innenfor ulike fagområder. 
Det er også en betydelig kompetansemangel rundt flerkulturelle forhold hos ikke-
samiske fagfolk som jobber i samiske områder. 
 
Både universiteter og høgskoler har et særlig ansvar til å utdanne sine studenter til 
kunnskap og kompetanse i samiske forhold. I dag er det bare spesielle fagfelt som gir 
slik undervisning. Studenter med interesse innenfor samiske fagfelt er i dag selv 
ansvarlig å tilegne seg denne viten. 
Denne situasjonen er langt fra tilfredsstillende med tanke på at en stor del av 
studentene senere kommer til å jobbe i Nord-Norge. 
 
Ut fra disse forhold mener NSR det er nødvendig at samiske emner blir en naturlig 
del av studiene ved norske universiteter og høgskoler. 
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ÅRØYHOLMEN I LYNGENFJORDEN 
Årøyholmen ble i 1977 gjort utilgjengelig for sivilbefolkninga ved Forsvarets oppkjøp 
av øya og lokalbefolkninga mistet dermed retten til utnyttelse av ressursene på øya. 
Disse rettighetene er knyttet til alders tids bruk før grunnen ble matrikulert på 1800-
tallet. Øya har vært under skiftende grunneiere fram til 1977, men etter at Forsvaret 
kjøpte øya ble det lagt ned totalforbud mot landgang. 
 
Staten ved Forsvarsdepartementet, har ved total avstenging av hele øya, sett bort fra 
allmennhetenes rettigheter. 
 
Staten ved Forsvarsdepartementet må ta hensyn til befolkningens rettmessige krav 
og åpne for fri adgang til Årøyholmen i Lyngenfjorden. 
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ATOMTRUSSEL OG FORURENSNING 
I dag er bare ca. 10 av atomkraftverkene i Russland i forskriftsmessig stand og faren 
for fremtidige ulykker som Tjernobyl-ulykken er i høy grad tilstedet. NSR krever at 
norske myndigheter legger press på russiske myndigheter for å få en forskriftsmessig 
sikring av atomkraftverkene så snart som mulig og på sikt avvikling av 
atomkraftverkene. 
 
NSR ser med stor bekymring på at det forberedes nye prøvesprengninger på Novaja 
Semlja når alle i dag vet hvilke skadevirkninger radioaktivt avfall har. 
Det er i dag mangel på lagringsplasser for atomavfall og annet giftig avfall i Europa. 
Tynt befolkede områder som Sápmi vil derfor, både av norske og europeiske 
myndigheter kunne betraktes som mulige dumpingsplasser og vi frykter at et 
eventuelt medlemskap i EF vil føre til at samiske områder kan bli dumpingplass for 
giftig avfall. 
 
I et EF-medlemskap med fri flyt av varer og tjenester kan giftig avfall bli definert som 
en vare og Norge kan dermed bli nødt til å ta imot giftig avfall fra resten av Europa. 
 
NSR krever at norske myndigheter tar opp denne problematikken i internasjonale 
fora med det mål at alle land selv skal forpliktes til å ta vare på og/eller destruere 
farlig avfall. 
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SAMENES SITUASJON UTENFOR FORVALTNINGSOMRÅDET FOR 
SAMELOVENS SPRÅKREGLER 
NSR ser med uro på samenes situasjon i de områdene som faller utenfor 
forvaltningsområdet til samelovens språkregler. 
 
Vi har registrert at kommunale og fylkeskommunale myndigheter henviser til 
Sameloven for å begrunne at den samiske befolkningen utenfor forvaltningsområdet 
ikke har lovfestede rettigheter. 
 
Vi vil spesielt trekke frem Skoledirektøren i Troms som definerer begrepet ”Samiske 
distrikt” beskrevet i Grunnskoleloven § 40 synonymt med forvaltningsområdet. 
 
Vi vil også vise til Iinna ja Biras Sámiid Searvi -NSR og Ruonggu Sámiid Searvis krav 
om sidestilling av samiske og norske kommunenavn, der begrunnelsen for avslag va 
bl.a. at kommunene lå utenfor forvaltningsområdet. 
 
NSR kan ikke akseptere enkelte myndigheters innskrenkende tolkning og bevisste 
misbruk av Sameloven. NSR ber myndighetene klargjøre at samer bosatt utenfor 
forvaltningsområdet også har en selvfølgelig rett til å ivareta, sikre og utvikle samisk 



 

 

språk, kultur og samfunnsliv. 
 
NSR vil ta initiativ til at Grunnskoleloven § 40 blir presisert slik at det ikke er overlatt 
til tilfeldigheter hvordan samiske områder defineres. 
NSR anser det som myndighetenes ansvar å påse at Samelovens intensjoner går 
parallellt med Fns menneskerettighetserklæring og lignende internasjonale 
konvensjoner. 
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FAGERFJELL REINBEITEDISTRIKT 
Fagerfjell reinbeitedistrikt har i nærmere 70 år vært stengt. Deler av distriktet skal nå 
gjenåpnes som gjennomgangsbeite for reindriftsutøvere i ytre Midt-Troms. 
Reindriftssamene har hevdvunne rettigheter til reinbeite i området og NSR krever 
derfor at hele det gamle Fagerfjell reinbeitedistrikt gjenåpnes. 
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VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR SAMER OG REFORM -94 
Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en reform i videregående opplæring 
fra høsten 1994. 
 
KUF skal i løpet av dette året utarbeide planene for reform-94. Flere av de sentrale 
delene av reformen vil ha betydelig innflytelse på de utdanningstilbud vi i dag har 
for samisk ungdom. Sentralt i planen er å styrke den nasjonale styringen i 
videregående opplæring, bl.a. gjennom å fastsette et felles kultur-, kunnskaps og 
verdigrunnlag i all opplæring i Norge. De planutkast som til nå er ferdig viser at 
denne ikke omfatter det samiske kultur-, kunnskaps og verdigrunnlag. 
 
Arbeidet med læreplanene er nå kommet så langt at læreplanutkastene for VK 1 er 
ferdig, men ennå har ikke departementet utarbeidet fag og timefordeling for de 
elever som skal ha samisk i fagkretsen. 
 
I utkastet til endring av lov om videregående opplæring er ikke samiske elever sikret 
retten til å få samisk i fagkretsen gjennom hele sin treårige utdanning. Planene for 
reformen slik de nå foreligger går heller ikke de samiske videregående skolene 
muligheter til å gi en samisk allmennutdannelse. Dette er meget beklagelig. 
 
NSRs landsmøte i Kautokeino 28.-30. april 1993 krever derfor at departementet 
oppfyller de forpliktelser Norge har påtatt seg overfor samene i Grunnlovens § 110 A 
og ILO-konvensjon nr. 169, artikkel 21. 
 
De grunnleggende forhold for gjennomføring av reformen må legges slik til rette at 
samiske elever er sikret en samisk allmennutdanning med rett til samisk i fagkretsen 
igjennom hele det treårige løpet. 
 
Strukturen på opplæringen viser videre at det ikke tas hensyn til de samiske 
næringene duodji og reindrift. Dette må endres slik at duodji og reindrift får treårige 
løp som er basert på at de er samiske næringer og sentrale bærere av tradisjoner og 
kulturelle og språklige ferdigheter. 
 
Det samiske kultur,- kunnskaps og verdigrunnlaget må videre legges til grunn ved 
utarbeidelse av læreplanene i studietilbudene til samiske elever. 
 



 

 

Duodji er et nytt fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet. Det kreves at duodji 
får status som et verneverdig fag og at det opprettes et eget opplæringsråd som har 
duodjifaglige, samisk språk og kultur kompetanse. 
 
Det er viktig at reform-94 bidrar til å ta vare på og videreutvikle den videregående 
opplæring for samer som vi har, slik at den blir i samsvar med Grunnlovens 
intensjoner. 
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OPPLÆRING I SAMISK - TOSPRÅKLIGHET 
I følge Sameloven er samisk og norsk likeverdige språk. Dette betyr funksjonell 
tospråklighet i de områder der språkloven innføres. 
 
Det vil etter hvert bli stilt krav om at alle ansatte i offentlige stillinger i disse 
områdene må beherske både norsk og samisk. 
 
De ressurser som i dag avsettes til samisk språk, må først og fremst settes inn i 
opplæring i samisk. Dette gjelder samiske barn og samisk ungdom i skoleverket og 
samer i voksen alder. 
 
Spesielle tiltak må settes i vek for at samer som har mistet sitt språk, kan få 
tilfredsstillende opplæring i samisk slik at de kan bli funksjonelt tospråklige. 
Intensive språkopplæringskurs-metoder må tas i bruk både i det vanlige skoleverket 
og i voksenopplæringen. 
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UTVIKLING AV SAMISKE JURIDISK TERMINOLOGI OG UTDANNING AV 
RETTSTOLKER 
Samisk er i dag likestilt med norsk innenfor forvaltningsområdet for Samelovens 
språkregler. Dette innebærer bl.a. at samisk skal kunne benyttes i alle rettslige 
sammenhenger. Dersom målsettingen med Samelovens språkregler skal kunne 
gjennomføres i praksis innebærer det at man har et samisk juridisk begrepsapparat 
tilgjengelig. Et slikt begrepsapparat med en slik presisjon som kreves, eksisterer i 
svært liten grad innefor rammene av det samiske språket vi har i dag. 
 
Mangel på samisk juridisk terminologi har i tillegg til Samelovens målsetting, 
betydning for de rettsikkerhetshensyn som gjør seg gjeldene ved bruk av samisk i 
rettslige sammenheng, 
Norgga Sámiid Riikkasearvi vil derfor be om at man setter i gang tiltak for å sikre en 
faglig forsvarlig gjennomføring av Samelovens språkregler. De tiltakene som må 
prioriteres er følgende: 
- Utarbeidelse av samisk-norsk juridisk leksikon 
- oppretting av et utdanningstilbud hvor tolkemetodikk, juridisk metode, og samisk 



 

 

og norsk juridisk terminologi inngår som hovedelementer. 
 
Norgga Sámiid Riikkasearvi vil påpeke at slike tiltak også kan begrunnes i 
effektivitetshensyn og ressursbruk - først og fremst med tanke på at man ved 
oversetting av nye lover og regelverk til samisk, kan benytte seg av allerede 
innarbeidet terminologi. 
 
Norgga Sámiid Riikkasearvi vil på bakgrunn av de hensynene som er omtalt ovenfor 
be om en rask iverksetting av de tiltakene som er skissert. 
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UTLENDINGERS ADGANG TIL JAKT OG FISKE I FINNMARK 
Direktoratet for Statens Skoger er omorganisert til Statsskog SF. 
Målet med dette har blant annet vært hensynet til politisk styrbarhet og klarere 
ansvarsfordeling. Statsskog  i Finnmark har begynt å praktisere sin forvaltningsrett 
og kommet med forslag til ”Nye regler for utenlandske statsborgeres fiske i 
Finnmark”. Statskog SF i Finnmark skisserer følgende løsninger: 
 
1. Utenlandske statsborgere gis rett til fritt fiske med stang og håndsnøre i hele fylket 
mot løsing av fiskekort 
 
2. Deler av fylket deles inn i soner hvor utlendinger gis fiskerett i spesielle soner mot 
løsing av fiskekort og har da ikke adgang å fiske i andre soner. 
 
3. Fylket deles inn i tre deler; 
A) Områder hvor utlendinger ikke får fiske 
B) Områder hvor utlendinger får fiske mot løsing av fiskekort 
C) Områder hvor utlendinger kun får fiske ved å delta på organiserte turer i regi av 
reiselivsbedrifter 
 
4. Dagens ordning: Fritt fiske i 5-km sonen langs riksveien i fylket mot løsing av 
fiskekort. I tillegg gir Statsskog SF Finnmark dispensasjon for fiske utenfor denne 
sonen. 
 
Dette innebærer at Statsskog SF i Finnmark er i ferd med å fradele bruken av den 
såkalte statens umatrikulerte grunn i Finnmark til utenforstående. 
NSR vil fraråde at utlendinger (gjelder ikke lokalbefolkninga rett over grensa) får 
tilkjent noen form for fiske eller jaktrettigheter i Finnmark, og vil ikke anbefale 
Statsskog SF Finnmarks alternative forslag til løsning. Med utgangspunkt i at samene 
har brukt og fremdeles bruker og vil fortsette å bruke ressursene i Finnmark, vil NSR 
på det sterkeste fraråde norske myndigheter til å tildele rettigheter i andre områder 
uten å ta hensyn til samenes tradisjonelle bruk av ressursene.  
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BARENTSREGION SAMARBEIDET 
Barentsregionen ble etablert 11. Januar 1993 og skal danne en fastere organitorisk 
ramme om det samarbeidet som skal utvikles på så vel regionalt og nasjonalt nivå 
mellom de Nordiske land og Russland. 
 
Barentsregion samarbeidet har en omfattende målsetting, på bl.a. følgende områder; 
fredarbeid, kultursaker, natur og ressursforvaltning m.m. 
 
NSR har gjennom iherdig politisk kamp oppnådd mange målsettinger på 
ovennevnte områder, men det er langt igjen før det kan erkjennes at samer har sikret 
full råderett over vår egen situasjon.  Mange viktige spørsmål er fortsatt i avklart, og 
et av de viktigste spørsmål som NSR har arbeidet med er samefolkets rett til å 
forvalte naturressursene i samiske områder. 
 
Utenriksminister Thorvald Stoltenberg sa i sin hilsningstale til Sametinget 16. februar 
d.å. bl.a. at: 
”Barentsregionen er antagelig en av Europas rikeste regioner når der gjelder naturressurser. 
Utnytting av ressursene er selve forutsetningen for dagens bosetningsmøsnter.” 
 
I verden er det stadig økende press på utnyttelse av naturressursene i områder hvor 
urfolk bor, nå også i økende grad i samiske bosetningsområder. En må regne med at 
det i framtiden kan bli større knapphet på ressurser i andre deler av Europa, og dette 
kan føre til sterkere press på ressursutnyttelse i Barentsregionen. Vårt arktiske 
naturgrunnlag er ytterst sårbart, og hensynsløs beskatning av naturen kan få 
katastrofale følger for livet i regionen. 
 
Økologisk bruk av naturressursene har opp gjennom tidene vært kjennetegnet for 
vårt folks beskatning av naturgrunnlaget. Det er positivt at det settes i verk positivt 
samarbeid mellom Nordiske folk og særlig positivt er det at initiativtakeren ønsker et 
nærmere samarbeid med urfolk i regionen. Utenriksdepartementet har understreket 
at det skal legges vekt på aktiv deltagelse fra urbefolkningene i området, slik at deres 
interesser skal ivaretas på best mulig måte. 
 
NSR mener det er viktig å påpeke at dette samarbeidet først og fremst skal styrke 
regionen og ikke være en utnyttelse av regionen. 
 
NSR forventer at Barentssamarbeidet ikke innebærer at stater utenom Norden 
deriblant i EF, er med på å bestemme om beskatning av naturgrunnlaget i samiske 
områder. I den forbindelse føler NSR grunn til å være urolig og viser til den norske 
Utenriksministerens positive holdning til at stater utenom de Nordiske, spesielt EF-
land, ønskerå delta i dette samarbeidet. Urfolk i Norden må ha reelle muligheter til å 
være med på å trekke retningslinjer for en økologisk bærekraftig bruk av ressursene i 
Barentsområdet og at dette er til nytte for folket som bor her. 
 
NSR forutsetter at Barentssamarbeidet innebærer at det blir fortgang i arbeidet med å 
redusere både atom og industriforurensning i Barentsområdet. Helt konkret i den 



 

 

forbindelse kan nevnes sikring og avvikling av farlige og dårlige atomreaktorer, 
avskaffelse av atomprøvesprengninger i Novaja Semlja. 
 
NSR henstiller også til de Nordiske regjeringer å innfri det samiske kravet om full 
representasjon i Barentsrådet og regionsrådet. Videre må det finnes en løsning på 
hvordan urbefolkningsrepresentasjon fra Russland skal gjennomføres i 
Barentsregionsamarbeidet. 
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SAMISKSPRÅKLIG AVIS 
NSR beklager at vi nå er uten en samiskspråklig avis, ettersom avisa er et viktig 
informasjons og debattforum for oss. Det er særlig ille når dette er et faktum i 1993 
som er urbefolkningsåret og valgår til Sametinget.  
NSR må arbeide aktivt for at utgivelsen av en samiskspråklig avis kommer i gang 
igjen så fort som mulig. Det er naturlig at en samiskspråklig avis blir lokalisert til 
Karasjok. 
 
NSR vil anmode Sametinget og Regjeringen om å bevilge offentlige midler til 
utgivelse av en slik avis. 
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UTMARKKOMMISJONEN FOR NORDLAND OG TROMS 
NSR er kjent med at utmarkskommisjonen for Nordland og Troms skal behandle 
flere felt i 1993 - 95 hvor staten ved Landbruksdepartementet ønsker å få fastsatt 
sikre grenser mellom statsgrunn og privat grunn. Da disse områdene som 
kommisjonen skal behandler, er samiske bosetningsområder, vil NSR gjøre 
myndighetene oppmerksom på konfliktgraden som kan oppstå mellom staten og 
samiske interesser. Spesielt når rettighetsspørsmål vedrørende landområder er så 
usikker, og at slike spørsmål er under utredning av samerettsutvalget. Statens rolle 
som ”grunneier” er omstridt, og oppfattes som en ”tilsnikelse” av rettigheter på 
bekostning av de uklare rettsforhold i de samiske områder. 
 
Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms ble opprettet ved lov av 7. Juni 1985 til 
tross for samisk motstand. Siden utmarkskommisjonen ble opprettet, har Stortinget 
ratifisert ILO-konvensjonen. Etter NSRs oppfatning er kommisjonen ikke en 
”hensiktsmessig” ordning, for å avgjøre rettskrav knyttet til landområder til 
vedkommende folk (samene), som ILO-konvensjonen 169 omtaler. Det råder derfor 
en stor usikkerhet om hvorvidt kommisjonen har tatt og vil ta tilbørlig hensyn til 
samisk bruk og sedvanerett som artikkel 8 i ILO-konvensjonen nr. 169 omtaler og 
hvordan dette eventuelt gjøres. 
 
At samiske rettigheter ikke er tilfredsstillende utredet og ivaretatt, er konstatert og 
erkjent av norske myndigheter i og med at samerettsutvalget ble nedsatt i 1980. 



 

 

 
Fra samisk side har det aldri vært akseptert at den tradisjonelle samiske 
eiendomsretten skulle være oppgitt. 
 
Når ILO-konvensjonen nr. 169 er ratifisert av Norge og trådt i kraft, medfører dette 
klare føringer for myndighetene i å satse på konfliktforebyggende tiltak, og ikke 
virke konfliktskapende, slik opprettelsen av utmarkskommisjonen oppfattes fra 
samisk side. 
 
NSR vil derfor understreke viktigheten av at man ikke etablerer ny retts- og 
forvaltningspraksis med hensyn til landområder i samiske områder før de samiske 
rettighetene i området er nærmere avklart. 
Med bakgrunn i dette krever NSR myndighetene å stille utmarkskommisjonens 
arbeid i bero inntil samerettsutvalget er ferdig med sitt arbeid. 
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NORSKE SAMERS RIKSFORBUND BER OM INTERNASJONAL STØTTE TIL 
INDIANERNES KAMP MOT UTBYGGINGEN AV BIO-BIO-ELVA I CHILE 
Landsmøtet i Norske Samer Riksforbund 28.-30. April 1993 ber den internasjonale 
verden rette oppmerksomheten mot den urett som begås av den Chilenske 
regjeringen mot landets utfolk ved at Bio-Bio elva i Chile er planlagt utbygd. 
Utbyggingsprogrammet truer eksistens- og kulturgrunnlaget til 6000 pechuence og 
mapuche indianere. 
 
Utbyggingsprogrammet ble i største hemmelighet planlagt under 
Pinochetdiktaturets siste år i maktposisjon. Etter diktaturets fall i 1990 informerte det 
private el-selskapet Endea om prosjektet som vil legge ca. 22 000 hektar land under 
vann. Panguedammen, var på det tidspunkt allerede vedtatt og under prosjektering, 
og uten at miljømessige eller sosio-kulturelle konsekvensanalyser ble foretatt. 
 
En miljøkonsekvensanalyse kom først 22 måneder etter vedtaket om utbygging. 
Analysen er svært ufullstendig. Konsekvensutredning av området nedenfor elva er 
ikke foretatt, og det foreligger heller ikke konsekvensutredning av det totale 
prosjektet. Det er også kjent at utbyggingen av Bio-Bio elva er planlagt som et eneste 
alternativ til energiprodusksjonen uten at andre energikilder (jordvarme, vindenergi 
samt energiøkonomisering) er utredet som alternativ. 
 
Ved gjennomføring av utbyggingsvedtaket vil den Chilenske regjeringen være 
ansvarlig for en videreføring av den frarøvelse av Mapucheindianernes land og 
områder som hittil er utøvet av spanjoler og hæren gjennom de siste 500 år. 
 
Den Chilenske regjering vil også være ansvarlig for brudd av sentrale artikler i 
internasjonale konvensjoner om urbefolkningers rettigheter til eksistens og 
overlevelse i egen tradisjonelle områder med trygg forankring i egne kulturer. 
På samme måte som samer var avhengige av internasjonal støtte under kampen om 



 

 

samefolkets rettigheter under striden om Alta-Kautokeino vassdraget for over 10 år 
siden, er Mapucheindianerne avhengig av internasjonal støtte og solidariske 
handlinger til sin kamp. 
 
Norske Samer Riksforbund landsmøte 1993 henstiller på det sterkeste til den 
Chilenske regjering å stoppe utbyggingen av Bio-Bio elva. NSRs landsmøte anmoder 
også den norske regjering om å bidra til at de indianske urfolks krav om å stoppe 
utbyggingsprosjektet blir imøtekommet. 
 
 
Resolusjon 1993–9 
 
MILJØVERNDEPARTEMENTES DEFINISJON AV SAMISKE NÆRINGER 
Miljøverndepartementet har i skriv av 20.03.92 innskrenket samisk 
primærnæringsutøvelse til bare p være landbruk, skogbruk eller reindrift. 
Annen tradisjonell samisk næringsutøvelse som jakt, fiske, moseplukking, 
bærplukking og lignende er definert som frilufts- og fritidsaktiviteter. 
 
Med et slikt vedtak bryter den norske regjering ved miljøverndepartementet ILO-
konvensjon nr. 169, spesielt artikkel 8.1.  
Videre brytes artikkel 14.1 og artikkel 15. 
 
Artikkel 8.1 sier: 
”In applying nasjonal laws and regulations to the people concerned, due regard shall be had to 
their customs or costomary laws.” 
 
Miljøverndepartementet har iht. ILO-konvensjonen nr. 169, artikkel 6.1A og 2 ikke 
rådført seg med samene før de har fattet vedtaket om å innskrenke definisjonene av 
de samiske næringer. 
 
Videre har den norske regjering ved miljøverndepartementet ved sitt vedtak 20.03.92 
gått imot Fns konferanse om Miljø- og Utvikling i Rio 1992 om urbefolkninger 
(urfolk) i AGNEDA 21, charter 26, hvor den norske regjeringsdelegasjonen sto i 
spissen for å få til et positivt vedtak om urbefolkningsspørsmål i nevnte dokument. 
Miljø- og Utviklingskonferansen sier bl.a. at regjeringen skal sammen med 
urbefolkningen oppfylle følgende: 
 
Recognition that traditional and direct dependence on renewable resources and 
ecosystems, including sustainable harvesting, continues to be essential to the 
cultural, economic and physical well-being of indigenous people and their 
communities. 
 
Ved sitt vedtak har miljøverndepartementet fratatt fastboende samer som ikke driver 
reindrift, jordbruk eller skogbruk rett til å bl.a. å få oppført næringshytter i 
forbindelse med sine tradisjonelle næringsutøveleser. 
 
NSRs 25. Ordinære landsmøte 1993 krever at regjeringen ved 



 

 

miljøverndepartementet trekker tilbake sitt skriv av 20.03.92. 
 
NSR venter at Sametinget får forelagt saka til uttalelse. 
 
 
Resolusjon 1993–10 
 
ET STEG MOT EN RETTFERDIG ORDNING FOR KYST- OG FJORDFISKERNE 
Fiskeridepartementet har nå vedtatt stopp i fisket på maksimalkvota f.o.m. mandag 
3.mai 1993. Dette innebærer at fiskere som driver med de minste båter nok engang 
blir skadelidende. Fremdeles gjenstår 4000 tonn av maksimalkvota (den såkalte 
bufferkvota) 
 
Erfaringsmessig vil ikke fisket på denne restkvota bli tillatt før ut i begynnelsen av 
juni. En stor del, og spesielt de som driver med de minste båtstørrelser, som fisker på 
maksimalkvota har ikke fått anledning til å fiske sin andel av kvota. 
 
NSRs 25. Ordinære landsmøte 1993 krever at fjordfiskerne fra Grense Jakobselv til 
Nordre Nordland som driver fiske med de minste båtstørrelser, får fortsette fisket 
inntil kvota for den enkelte båt er oppfisket. 
 
Inntil situasjonen er den at Sametinget forhandler om ressursutnytting og eventuelle 
kvotestørrelser innen den samiske fiskerisonen må følgende sikres: 
 
- Kvoter som tildeles må være så store at fiskere i samiske kyst- og fjordområder kan 
leve av det. 
- Maksimalkvoten heves til minimum 25 000 tonn. 
- Avsettes en egen kvote på 10 000 tonn for å sikre de samiske fiskernes interesser. 
 
 
Resolusjon 1993–11 
 
NSR-NEI TIL EF-MEDLEMSKAP 
NSR har på et tidligere landsmøte uttalt at samiske interesser ikke er tjent med at 
samiske områder tilknyttes et EF-medlemskap. Dette har vært ut fra en samlet 
vurdering av de målsetninger EF bygger på om kontinuerlig økonomisk vekst og fri 
markedskrefter. 
 
Vårt høyeste organ, Sametinget, kom tidlig med en klar tilrådning til norske 
myndigheter om at Norge ikke burde søke medlemskap i EF. I behandlingen av 
utredningen ”Samene i Europa” forsterket Sametinget kritikken mot flere uheldige 
sider ved et eventuelt medlemskap, bl.a. på med følgende: 
 
- at en nedbygging av tilskuddsordninger til jordbruket vil føre til en betydelig 
nedleggelse av bruk i utkantstrøk og en konsentrering av befolkninga til større 
sentra. 
 



 

 

- det vil ikke bli anledning for den norske stat å ivareta hensynet til den samiske 
kystbefolkninga innenfor generelle reguleringsordninger. 
 
- når bunnen i tilskuddsordningene til primærnæringene faller ut, vil det bli svært 
vanskelig å drive lønnsom kombinasjonsdrift. 
 
- et fritt marked og krav om ytterligere effektivisering, vil føre til at mindre 
reindriftsenheter må vike plassen for et fåtall større og kapitaliserte reindriftsenheter 
 
NSRs landsmøte i 1993 vil derfor understreke NSR sitt klare standpunkt mot EF-
medlemskap og vil delta aktivt i kampen mo EF-medlemskap. 
 
 
Resolusjon 1993–12 
 
NISSONOLBMUID JA MÁNÁID ÁRBERIEVTTIID EAI LEAT VÁLDON 
VUHTII GO RÁHKADEDJE NJUOLGGADUSAID BOAZODOALU 
HEAITTIHAN OKTAVUOĐAS 
Dan oktavuođas go dál leat unnideamen bohccuid, doaluid, ja olbmuid boazodoalus 
de lea ásahuvvon ođđa stivra, nu gohčoduvvon "Interimstyret for 
omstillingsprogrammet for Indre Finnmark". Ja njuolggadusain maid dát stivra lea 
ráhkadan, leat nissonolbmot ja mánát guđđojuvvon, vai leat go vajálduhttán ahte 
nissonolbmut maid gávdnojit boazodoalus. 
 
Mii čujuhit interimstivrra njuolggadusaide ja buktit ovdan moadde ovdamearkka 
mat min mielas leat hui váidalahtti ja maid galgašii oažžut rievdaduvvot. 
 
Odne ii leat nissonolbmuin nu gohčoduvvon "driftsenheta" ja jus isitolmmoš heaitá 
boazodoaluin, de lea eamida bággu njuovvat iežas bohccuid jus isit galgá oažžut 
ruhtadoarjaga. Eamit ii hálit heaitit boazobargguin, muhto ferte čuovvut isida jus son 
ii šat nagot bargat bohccoguin. Lea áibbas boastut go nissonolbmos eai leat makkárge 
rievttit, ovdamearkka dihte oažžut "doalu". 
 
Go áhcci geas lea "doallu" heaitá bohccoguin ja hálidivčči addit doalu mánáide, de ii 
oačču ruhtadoarjaga. Jus galgá oažžut ruhtadoarjaga fertejit buohkat geat gullet 
doalu vuollái njuovvat bohccuideaset. 
 
Min mielas dát mearrádusat orrot goarideamen boahttevaš dili boazodoalus dan 
oktavuođas go nissonolbmuin ja mánáin eai leat rievttit. 
 
Odne eai leat nissonolbmuin boazodoalus makkárge rievttit. 
 
Danin bivdit NSR:a oažžut ovdan dán ášši. 
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Resolusjon 1994–1 
 
Landsmøtet i NSR ber Sametinget ta initiativ til utvidelse av Samisk Utviklingsfonds 
virkeområde. 
 
Bakgrunnen for denne anmodningen er at det fra mange samiske områder og 
kommuner med samisk befolkning er tatt initiativ for å komme inn under ordningen. 
Et positivt svar på slike henvendelser vil være et håndtrykk til den samiske kultur- 
og identitetsforvaltningen i disse områdene som i den offentlige debatt kalles 
”marginale sameområder”, men som historisk og lokalt anses som samiske områder. 
 
For å få økonomi til dette må det stilles sterke krav til myndighetene for å få større 
bevilgning til Samisk Utviklingsfond. I tillegg må det i enkelt områder være mulig å 
bruke etniske kriterier for bevilgning. Dette er allerede brukt i de sørsamiske 
områdene. 
 
Debatten om egen samisk region må ikke overskygge nødvendigheten av en gradvis 
samepolitisk prioritering av også de mer marginale samiske områdene. Ordningen 
med SUF er et av få positive tiltak for den samiske befolkning som også den øvrige 
befolkning synes å akseptere og det burde derfor være en politisk gangbar vei med 
innføring av etnisitet som kriterie i enkelte områder. 
 
Ifølge forslaget til avtale mellom Norge og EU vil vi ved evt. Medlemskap i EU måtte 
ha Eus godkjenning av fremtidige særordninger for den samiske befolkning. 
 
Det er derfor viktig at Sametinget snarest tar initiativ til ytterligere utvidelse av 
Samisk Utviklingsfonds virkeområde. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 1 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–2 
 
Landsmøtet viser til Sametingets arbeid for å oppnå bedre støtteordninger for samisk 
idrett. Samisk idrett er et spesielt viktig redskap for å styrke og fremme samisk 
identitet. Spesielt fremmer det også samisk samarbeid over landegrensene og styrker 
de samiske bånd og den samiske nasjon. 



 

 

 
I St.meld. Nr. 52 1992/93 om norsk samepolitikk s.88 uttaler Regjeringen; ”støtte til 
samisk idrett må dekkes innenfor samisk kulturråds ordinære bevilgninger”. 
 
Landsmøtet mener at en slik løsning er uakseptabel i og med at samisk idrett ikke 
har vært tilgodesett med egen støtteordninger. 
 
Landsmøtet krever derfor at staten bevilger nødvendige øremerkede midler eller at 
det overføres tippemidler slik at Sametinget kan støtte idrett, på lik linje med andre 
kulturformål. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 2 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–3 
 
RÁITEVÁRRI - MINERAL OG BERGVERKSLOVGIVNINGEN 
NSRs landsmøte krever at staten øyeblikkelig trekker tilbake mutingene til det 
internasjonale gruveselskapet Rio Holding A/S i Karasjok Kommune. 
 
Videre krever NSRs landsmøte at letetillatelsen til Rio Holding A/S og Ashton 
Mining etter ikke mutbare mineraler i 10 kommuner i Finnmark øyeblikkelig trekkes 
tilbake. 
 
NSR krever at Sametinget representeres i gruppene som reviderer mineralloven og 
bergverksloven. 
 
Norges forpliktelser overfor samene i ILO-konvensjon 169 og Grunnlovens § 110 A 
skal innarbeides i disse lovene. 
 
Lokale myndigheter og Sametinger skal ha avgjørende myndighet for utstedelse av 
konsesjoner til bergverksdrift, rett til mineralleting og mutingsrett. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 3 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–4 
 
OPPLØSING AV USKIFTEDE EIENDOMMER 
Det er i dag mange uskiftede eiendommer i de samiske områder. Mange av disse er 
over hundre år gamle og oppløsing av sameiene er kompliserte. I tillegg er de gjerne 
skiftet på samisk vis, dvs. uten papirer, noe norske rettssystem ikke tar hensyn til. 
Det er også varslet fra myndighetene sin side at gamle eiendommer som ikke blir 
skiftet vil tilfalle staten i løpet av 10 år. 
 



 

 

I og med at det er åpnet for større grad av konsesjonsfritt eiendomssalg, er det fritt 
fram for eiendomsspekulanter i markedet. Ved et eventuelt EU-medlemskap vil 
denne faren øke. 
 
Landsmøtet ber om at kommunale myndigheter tar initiativ for å unngå 
eiendomssalg til spekulanter, og at konsesjon nektes i den grad det er mulig. 
 
Overføring av sameie til de reelle eiere blir hindret på grunn av de store 
omkostninger ved skifte og rettsprosesser. Det må derfor etableres økonomiske 
støtteordninger som sikrer at skifte kan gjennomføres. Dette er et rettferdig krav 
fordi de formelle skifte- og arveregler i norsk rett ikke er overensstemmende med 
samisk rettsoppfatning hvor eiendommene ofte har vært skiftet ved muntlig avtale. 
En slik kulturkollisjon må staten rette opp ved å bevilge midler til særskilte 
støtteordninger. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 4 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–5 
 
SAMISK SPRÅKRØKT I NÆRRADIOENE 
NSRs landsmøte 1994 krever at det blir igangsatt statlig finansiert muntlig språkrøkt 
via nærradioene i samisk språklovs virkeområde. Det må derfor opprettes statlig 
finansierte samisktalende i nærradioene innefor virkeområdet. 
 
Samiske nærradioer har i dag ikke økonomi til å ansette egen samisktalende 
medarbeidere, da innteksgrunnlaget er via norskspråklige sendinger. 
 
I denne sammenheng må det gjøres unntak fra myndighetenes side om ikke å bevilge 
statlige midler til nærradioene i Norge. 
 
Forslag til endring: 
NSRs landsmøte krever at det blir igangsatt samisk språkrøkt via nærradioene. Det 
må derfor opprettes statlig finansierte samiske språkstillinger i nærradioene. 
Resten som foreslått. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 5 MED ENDRINGER ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–6 
 
NRKs TILBUD TIL SAMENE 
De samiskspråklige sendingene i NRK-radio har etter kanalomlegginga høsten 1993 
fått utvidet sendetid. 
 



 

 

Landsmøtet i NSR krever at NRKs divisjon, NRK-Sámiradio gis mulighet til 
døgnkontinuerlig radiodrift på eget sendernett. Dessuten at samiskprodusert TV-
programmer gis større prioritet både i sendetid og ressurser. 
 
Det er mange samer som i dag ikke behersker det samiske språket og som derfor ikke 
kan nyte godt av de samiskspråklige sendingene i NRK-Sámiraio. 
 
Landsmøtet krever derfor at samisk samfunnsliv og kultut får sin naturlige plass i de 
norskspråklige sendingene i NRKs 3 kanaler. Dette gjelder spesielt programmer son 
Nordaførr, de daglige distriktssendingene i Nord-Norge og den nye nordnorske 
dagsrevyen som skal startes opp til høsten. 
 
Vi ser det som meget uheldig at samiske forhold kun dekkes som skandaleoppslag. 
Omtalen av samisk kultur i de norskspråklige sendingene er ikke god. Dette gjelder 
både radio og fjernsyn. 
 
NRK må tilsette medarbeidere i redaksjonene i ledende stillinger som har gode 
kunnskaper om samisk kultur og som kan dekke sentrale spørsmål som angår den 
samiske befolkning. 
 
Forslag til tillegg: 
 
Det sørsamiske medietilbudet må forbedres og utvides. Det må bli gitt 
tilfredsstillende tilbud på lule- og jukkasjávrisamisk. 
 
(som 3.avsnitt, mellom avsnittet ”landsmøtet i NSR…” og avsnittet ”det er mange 
samer som…)” 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 6 MED TILLEGG ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–7 
 
SAMISKE NATURTRADISJONER OG MILJØVERN 
De samiske områdene har natur som global betydning og verdi. Vi har livskraftige 
laksebestander, levedyktige rovviltbestander, intakte kulturlandskap, og områder 
som utgjør oppvekstområder for arter som trekker over store områder på kloden. 
 
Vi føler et sterkt behov for å ta vare på og vise omsorg for vår felles naturarv. Vi kan 
imidlertid ikke akseptere myndighetenes holdning til de lokale tradisjoner og 
interesser. 
 
Samiske naturtradisjoner er presset fra mange hold. På den ene siden fremmer den 
offentlige næringspolitikken aktivt til at naturbruk og primærnæringer blir 
spesialisert og kapitalisert. 
 



 

 

På den andre siden fører statens miljø- og naturforvaltning til at våre naturområder 
forvaltes som et objekt primært for rekreasjon og turisme. 
 
Miljøvernmyndighetene må følge opp Agenda 21s prinsipper som forutsetter et 
samarbeide med urfolk, men hensyn til tradisjoner og innflytelse i forvaltningen.  
 
Landsmøtet ber Sametinget ta initiativ overfor Miljøvernministeren i Norge om å 
utvikle en natur- og ressursforvaltning som ivaretar urfolks interesser i 
nordområdene. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 7 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–8 
 
FISKERIPOLITIKKEN I NORDOMRÅDENE 
Høsting og verdiskapning basert på Barentshavets og Norskehavets ressurser er i 
moderne tid, og spesielt de siste 20 år, overført til aktører utenom Nord-Norge og 
Sameland. De ordninger som er innført av fiskerimyndighetene siden 1989 har 
forsterket denne utviklinga. Dette til tross for stadige forsikringer om plikt og vilje til 
å sikre det materielle grunnlaget for den samiske kultur fra Regjeringens side. 
De samiske samfunn er i dag uten innflytelse på forvaltningen av de marine 
ressurser i nord. Dett kan vi ikke akseptere. 
 
Vårt må vil være: 
1. Å ta vare på Barentshavet som et robust økosystem, og hindre menneskelige 
inngrep som sorskyver den økologiske balansen 
2. Å sikre at den økonomiske virksomheten basert på naturressursene i Barentshavet 
i all hovedsak skal skje i Nord-Norge. 
3. Å sikre at de samfunnsmessige interesser i Nord-Norge, herunder de samiske, 
innflytelse og medbestemmelse over ressursforvaltningen i våre nordområder. 
 
Vi har erfart at dette ikke kan sikres gjennom det system som fiskeridepartementet 
har etablert. Landsmøtet mener at hele reguleringssystemet med spesilt henblikk på 
regulering av fiskeriene, deltager forskriftene, manntallsordningen og 
finansieringsordningene, samt beslutningssystemet må omlegges. 
 
Forvaltninga må utgjøre verktøy og virkemidler som fremmer disse målene. Dette 
først og fremst lar seg fremme gjennom en helhetlig forvaltning av natur og 
virksomhet i Barentshavet, og ikke gjennom den sektorpolitikk vi har i dag. 
 
Det er nødvendig å etablere et stabilt system. Dette kan oppnås ved å reetablere den 
tradisjonelle måten å utnytte Barentshavet naturressurser på. Dette vil i dag 
innebære følgende prinsipper for forvaltning: 
- vern av nøkkelartene, dvs. lodde og silderessursene, samt reker 
- vern av de viktigste yngel og oppvekstområdene for de ulike artene 



 

 

 
Fiskeriaktiviteten skal foregå slik: 
- Tilnærmet fritt fiske i kystområdene med definerte redskapstyper 
- Ordningen med trålefiskesuner må utvides - revideres utfra prinsippene i pkt. 1 og 
2 
- Stabilisering av den totale autoline- og trålerkapasiteten gjennom en fast kvote 
definert til et visst antall tonn, til den havgående flåten 
 
Kontrollen bør foregå slik: 
- Kontrollen bør rettes inn mot å kontrollere de redskapstyper som belaster 
bestandene mest og de sårbare områder, samt bestrebe en god statistikk om 
fangstmengder og fangstområder. 
- Kontrollen som er etablert over for den havgående flåte må intensiveres. 
- Innskjerping av datainnsamlinga basert på fangstdagbok og kjøpesedler 
 
Øvrige interesser i Barentshavet må innordnes hensynene til disse mål og 
forvaltningsprinsipper. 
 
Forslagt til tillegg: 
4. Høsting og utnyttelse av de fornybare ressurser må bygge på det bærekraftige 
 prinsipp om å høste av det overskuddet naturen selv klarer å produsere. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 8 MED TILLEGG ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–9 
 
RETNINGSLINJER FOR OMSTILLINGSLØNN 
Norske Samers Riksforbund samlet til årsmøtet i Lakselv, Porsanger 13-15.mai 1994, 
krever at omstillingsprogrammet for reindrifta i Indre Finnmark blir et bedre tilbud 
til de som vil omstille seg fra reindrifta. 
 
I dagens situasjon kan man ikke snakke om frivillighet i omstillingsprogrammet så 
lenge den bebudede omlegging av reindriftspolitikken i St.meld 28 ”En bærekraftig 
reindrift” uteblir. Dette til tross for at et stort flertall i Stortinget to år på rad har gått 
inn for det. 
 
Retningslinjene for omstillingslønns-ordningene må endres slik at det lages to 
alternativer. Det ene for dem som frivillig vil oppgi sine reindriftsrettigheter og det 
andre for dem som ikke vil oppgi sine reindriftsrettigheter fullstendig for seg og sine 
etterkommere. Ordningen må være slik at folk unngår å komme i den umenneskelige 
situasjon at de avskjærer sin familie og sine etterkommere grunnleggende 
reindriftsrettigheter som eksempelvis retten til å inneha driftsenheter. 
 
Norske Samers Riksforbund vil ikke akseptere en rettighets forskyving i disfavør av 
det samiske ved denne prosessen. Parallelt med ordningen som iverksettes, må det 



 

 

foregå en kartlegging av de sosiale og kulturelle konsekvensene av programmet. 
 
Forslag til endring: 
2.avsnitt etter: 
”…så lenge det…” 
ikke er gjort nok med flere av de grunnleggende rammevilkårene for en bærekraftig 
reindrift bl.a. hva gjelder organisering av beitebruk og driftsfellesskap. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 9 MED ENDRING ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–10 
 
SAMISKSPRÅKLIGE AVISER 
Samiskspråklige aviser er viktig for et levende samisk demokrati. Avisene er også av 
avgjørende betydning for at vårt eget språk kan brukes aktivit i det daglige 
samfunnsliv. 
 
Landsmøtet 1994 beklager at styrets arbeid med etablering av ny samiskspråklig avis 
ikke har skjedd slik landsmøtet 1993 bestemte. 
 
Landsmøtet 1994 tar likevel til etterretning at det etter landsmøtevedtaket 1993 er 
etablert to nye samiskspråklige aviser. 
 
NSR vil likestille sitt engasjement i avisene Áššu og Min Áigi. NSR vil derfor kjøpe 
aksjer i Min Áigi ved en evt. senere utvidelse av aksjekapitalen i selskapet. Det 
forutsettes at Samisk Næringsråd bevilger midler til finansiering av slikt aksjekjøp. 
 
De samiskspråklige aviser må nå gis tilstrekkelig økonomiske rammer, slik at de kan 
øke sin utgivelsesfrekvens og dekningsområde. Under forutsetning at de 
økonomiske rammer er tilstrekkelig, bør det også være rom til å etablere nye 
samiskspråklige aviser/tidsskrifter. 
 
Forslag til tillegg: 
I siste avsnitt, mellom første og andre setning, tas inn følgende: 
Spesielt må det gis et tilfredsstillende tilbud på lule- og sørsamisk. 
Endringsforslag: 
Avsnitt 2 og avsnitt 3 strykes. 
 
Vedtak: 
RESOLUSJON NR. 10 MED TILLEGG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1994–11 
 
NSR SIER NEI TIL EU 



 

 

NSR har tidligere gitt uttrykk for at norsk EU-medlemskap kan være en trussel mot 
samiske næringer og et hinder for anerkjenning av samisk sjølråderett. 
Resultatet av medlemsskapsforhandlingene i Brüssel bekrefter og forsterker denne 
frykten. 
 
Sameprotokollen som Norge, Sverige og Finland felles har forhandlet med EU-
kommisjonen sikrer bare at samene får beholde eneretten til reindrift i de områder 
der de hadde det fra før. Ellers sier protokollen klart at dersom øvrige samiske 
rettigheter skal bi anerkjent i framtiden, vil dette måtte anerkjennes av hele fire EU-
organer. 
 
Fiskeriforhandlingene bekrefter at EU vil overta forvaltningen av fiskeriressursene 
utenfor norskekysten. Dette vil være et stort tilbakeskritt i forhold til kravet om 
samiske rettigheter til fiskeriene i nord. 
 
Jordbruket vil bli sterkt redusert med EU-medlemskap fordi det i samiske områder 
ikke er mulig å legge om til slik stordrift EU forutsetter. En slik driftsform er i strid 
med et miljøvennlig jordbruk og med tradisjonelle samiske kombinasjonsnæringer. 
 
Presset på naturen i samiske områder vil øke ytterligere når alle EU-borgere får 
samme rett som norske borgere har i dag til bruk av naturen og bl.a. hyttebygging. 
 
EU-spørsmålet er ikke bare et spørsmål om hvordan EU-regelverket vil ramme oss. 
Det er også et spørsmål om hva slag verden vi vil ha. Som urbefolkning har vi fått 
oppleve at våre områder har blitt tatt fra oss slik det har skjedd med urbefolkninger 
og andre folkeslag rundt om i hele verden. Vi ønsker å stå sammen med dem for en 
mer rettferdig fordeling av rikdommene i verden. 
Detter er det stikk motsatt av Eus politikkk. 9 av de 12 medlemslandene er tidligere 
kolonimakter og i dag tviholder de på det overtaket som kolonitiden ga dem i 
forhold til den fattige del av verden. EU er i dag en maktblokk av de rike mot de 
fattige. Der hører ikke vi samer hjemme. 
 
På denne bakgrunn vil NSR gå imot medlemskap i EU. 
 
Forslag til tillegg: 
Samisk folkeavstemming 
På bakgrunn av de særlige konsekvensene som EU-avtalen synes å ha for det 
samiske folket, så bør det samiske folket gis anledning til en egen folkeavstemming 
om en eventuell tilslutning til EU. 
 
Vedtak: 
Tilleggsforslaget vedtatt med 30 stemmer for og 22 stemmer imot.  
RESOLUSJON NR. 11 MED TILLEGG VEDTATT 
 
 
RESOLUSJONER SOM OVERSENDES STYRET 
Følgende resolusjoner oversendes styret for videre behandling: 



 

 

- Samiske stedsnavn 
- Samiske språkbruk og kompetanse 
- Samisk aktivitetshus i Oslo 
- Markering av samiske merkedager 
 
Vedtak: 
Følgende resolusjoner oversendes styret: 
- Samiske stedsnavn   Enstemmig 
- Samisk språkbruk og kompetanse Enstemmig 
- Samisk aktivitetshus i Oslo  32 stemmer for, 21 imot 
- Markering av samiske merkedager 16 stemmer imot 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
27. ordinære landsmøte 
Øse, 23.–25. juni 1995 
 
 
Resolusjon 1995–1 
 
SAMISKE RETTIGHETER 
Midt i en tid da man sterkest diskuterte spørsmålet om samiske rettigheter til land og 
vann, ble forvaltningen av statens grunn i landet tillagt Statsskog SF (statsforetak) - 
dvs. at områdene det gjelder, i mye større grad enn tidligere, forsøkes drevet etter 
forretningsmessige eller bedriftsøkonomiske prinsipper. 
 
Det medfører at man spør seg hva som lønner seg eller gir størst forretningsmessig 
gevinst før man tar hensyn til synspunkter eller påstander om for eksempel samiske 
offentlige og samiske private rettigheter grunnet sedvane og oldertids bruk fra dem 
som før historisk tid har bebodd og utnyttet ressursene i de områdene det gjelder. 
 
Når staten nå, ved Landbruksdepartementet, fører sak mot en rekke grunneiere i 
Nordland og Troms, kan man være i tvil om hensikten er å få konkrete eller klarere 
grenser, eller på bakgrunn av uklarheter å få mest mulig land tilagt statens eiendom 
og dermed øke det produktive areal i bedriften Statsskog SF. 
 
NSR vil hevde at i den lange tiden Samerettsutvalget har arbeidet, har samiske 
rettstradisjoner blitt utsatt for flere angrep og påvirkninger i retning av 
innskrenkninger enn noen gang før. 
 
NSR vil derfor fortsatt hevde at den samiske befolkning kommer i en særstilling når 
det gjelder utnyttelsen av land og vann i de områder de bebor, og må tillegges 
eiendoms og besittelsesrettighetene til landområdene og dermed forvaltningsanvar, 
slik Stortinger må ha forutsatt ved ratifiseringen av ILO-konvensjonen nr. 169. 
 
NSR kan forstå at den norske befolkning som bor i de samiske områder føler 
usikkerhet og angst i en slik situasjon. Det kommer både av at man har være de som 
har fastsatt vilkårene for rettighetsutøvelse og at man nå av ulike grunner frykter at 
man mister de rettigheter man har vunnet og vil utelukkes fra en rekke goder man 
ifølge tradisjon, norske lover og norsk regelverk har hatt adgang til å dra nytte av. 
 
NSR vil sterkt understreke at en slik frykt er ubegrunnet og at det i de fleste tilfeller 
er snakk om økte muligheter både for den norske og den samiske befolkningen til å 
få beskyttet sine interesser og ha rettigheter til utnyttelsen av ressursene i de samiske 
områdene sett i forhold til landets øvrige befolkning og til utenlandske interesser. 
 



 

 

Ett eksempel: Da NSR tok opp spørsmålet om en egen samisk fiskerisone, vakte det 
diskusjon ut fra den forståelige tankegang at nå forlangte samene eneretten i fiske i 
tradisjonelt samiske områder. 
I realiteten innebar forslaget at både norske og de samiske fiskerne i de aktuelle 
områdene ville få større beskyttelse av ressursene og adgang til selv å regulere 
utnyttelsen av dem. Dette ville være bedre for begge parter, enn en sentral, nasjonal 
regulering som lett blir for generell og ikke tar hensyn til lokalt syn på hva som er 
rett. 
 
På bakgrunn av dette vil NSR understreke at ved å tillegge samiske myndigheter 
forvaltningsansvar over land og vann i samiske bosettingsområder 
- vil ingen i områdene miste opparbeidede rettigheter 
- vil ingen i områdene utelukkes fra å dra nytte av ressursene som finnes 
- vil alle i områdene fortsatt nye godt av prinsippet om fri ferdsel. 
- vil alle i områdene dra nytte av eventuelle særordninger, fordeler som oppnås i 
forhold til resten av landet, når særordninger er begrunnet utifra behovene i de 
samiske områdene. 
- vil alle i områdene, både samer og ikke-samer måtte følge de regler som settes for 
bruken av området og ressurser. 
 
De retningslinjer, regler, påbud og restriksjoner som vil gjelde, vil fortsatt være 
fastsatt av økologiske grunner, av hensyn til en sunn næringsutvikling, av 
kulturpolitiske grunner og for å beskytte både land og ressurser i de forskjellige 
nærområdene. 
 
Det er naturlig at den fremtidige forvaltningspolitikken vil være preget av et samisk 
verdisyn og at man ønsker å ta vare på samiske kulturelle verdier. Man vil beskytte 
og bygge videre på sine kulturtradisjoner. 
 
I den forbindelse anser NSR at beiting av rein og husdyr i utmark, hogst av ved, 
bærplukking, ferskvannsfiske, jakt og annen utmarkshøsting å være samiske 
rettigheter som bygger på sedvaner og oldertids bruk, rettigheter som ikke opphører 
selv om bruken av rettigheten ikke har vært i kontinuerlig bruk. 
 
Man vil ønske en samisk samfunnsutvikling som gir trygghet og selvrespekt. Dette 
behøver likevel ikke å oppfattes som noen trussel mot en videre flerkulturell 
utvikling. 
 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 1 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1995–2 
 
DET SAMISKE SAMFUNNET BEHØVER EN SAMISK SKOLE 
Et av de aller viktigste tiltakene for å oppnå intensjonene i Grunnlovens § 110 A og 
internasjonale avtaler om styrking av samisk språk, kultur og samfunns vil være å 
bygge opp et samisk skoletilbud som organiseres ut fra samiske prinsipper. 



 

 

 
Et samisk skoletilbud må fullt ut bygge på samiske språk og kulturtradisjoner hvor 
det legges vekt på en nær tilknytning mellom skolen, foreldre og det lokale 
samfunnsliv. Dette forutsetter at skolens ledelse og pedagogiske personale har 
tilfredsstillende kompetanse i samisk språk og kultur. Pedagogikken, læremidlene og 
bygningene skal gjenspeile de samiske verdier og samisk utdanninspolitikk. Et 
samisk samfunn trenger en samisk skole. 
 
I de tilfeller der samisk barn går på en integrert samisk/norsk skole, må personalet i 
en slik skole ha den nødvendige kompetanse i samisk språk og kultur. 
 
For å skape et tilfredsstillende samisk skoletilbud for samiske barn slik at språk og 
kultur virkelig kan bevares og utvikles, er det nødvendig at samiske politiske organ 
får en sterkest mulig styring med skolens innhold og pedagogiske form. Det må 
derfor utformes et samisk rammeverk for den 10-årlige grunnskolen. Et slikt 
rammeverk - en samisk skoleplan - vil kunne skape den nødvendige trygghet for 
foreldre og lærere i undervisning og i samarbeidet hjem/skole. 
 
I den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbud har vi sett flere meget 
uheldige eksemplarer på hvordan lokal organ tilsidesetter samiske barns rett till 
opplæring i samisk språk og kultur. Deanu gielda/Tana kommune har gjennom et 
flertallsverk i kommunestyret besluttet å nedlegge Buolbmat Samiskuvla(Polmak 
Sameskole) og overført de fleste elevene i den norske Polmak skole. 
 
Dette vedtaket er i strid med de overordnede målsettinger for bevaring og utvikling 
av samisk språk og kultur og målsettingen for utvikling av samisk skole. Det må 
skapes trygghet for at slike vedtak ikke skal rive bort det grunnlaget som samiske 
foreldre, barn og lærere hadde trodd var sikkert. 
 
I Gáivuotna suohkan - Kåfjord kommune har skolestyret vedtatt at samisk som 
2.språk skal være frivillig og at faget kan velges eller velges bort hvert år. En slik 
ordning river bort grunnlaget for forsvarlig undervisning i samisk språk og er 
pedagogisk uholdbar. Vedtaket er dessuten i strid med Samelovens intensjoner, og 
med overordnede målsettinger for bevaring og utvikling av samisk språk og kultur. 
 
NSRs landsmøte merker seg at Deanu gielda - Tana kommune og Gáivuotna 
suohkan - Kåfjord kommune ikke har fulgt de forpliktelser som følger med å være 
innenfor Samelovens virkeområde. NSR landsmøte 1995 henstiller til Deanu gielda - 
Tana kommune og Gáivuotna suohkan - Kåfjord kommune om å omgjøre disse 
nevnte vedtak. 
 
NSRs landsmøte appellerer til Sametinget og Stortinget om å sikre samiske barns rett 
til undervisning etter intensjonene i Grunnlovens § 110 A i forbindelse med 
behandlingen av Stortingsmelding 29 (1994-95). Dette kan bare skje gjennom et 
gjennomtenkt planvedtak med et klart samisk fundament og vet at styringen av 
samisk skole overføres til samiske organ oppnevnt av Sametinget. 



 

 

 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 2 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1995–3 
 
KOMMUNENS ANSVAR FOR DRIFT AV SAMISKE BARNEHAGER 
Etablering av samiske barnehager har vært et viktig tiltak for å styrke samiske barns 
språk og oppvekstvilkår. Det er i første rekker NSR og andre samiske organisasjoner 
som har tatt på seg ansvaret for å etablere og drive samiske barnehager. Dette 
arbeidet har i en rekke samiske samfunn hatt en svært stor betydning for styrking og 
revitalisering av samisk språk samt videreføring av de samiske foreldres kulturarv. 
NSR mener imidlertid at ansvaret for drift av samiske barnehager er et klart 
kommunalt ansvar. 
 
Noen få kommuner har etter hvert overtatt ansvaret for drift av samiske barnehager. 
Det påhviler kommunene et særlig ansvar for at overtakelsen av barnehagene ikke 
innebærer at barnas samiskspråklige tilbud svekkes ved reduserte bevilgninger eller 
reduksjoner av det samiske innholdet i barnehagetilbudet. 
 
Kommunene må derfor ikke slå sammen eller samlokalisere samiske og norske 
barnehager uten tanke på om dette er riktig pedagogisk, eller i samsvar med de 
forpliktelser offentlige myndigheter, inklusive kommunene er pålagt av Stortinget 
ved bl.a. ratifikasjon av ILO-konvensjonen nr. 169 om stammefolk i selvstendige 
stater og grunnlovens § 110 A. 
 
NSR ber om at sametingene arbeider for at barnehagetilbud for samiske barn ikke 
svekkes ved nyorganiseringen, men styrkes. Det vil i denne forbindelse bl.a. være 
nødvendig å ta initiativ til en nærmere undersøkelse av om kommunal overtakelse 
av samiske barnehager har medført et dårligere tilbud for samisktalende barn. 
 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 3 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1995–4 
 
EGEN AKSJONSPLAN FOR SAMISKE KYST- OG FJORDOMRÅDER 
Norske Samers Riksforbund har på flere landsmøter pekt på behovet for en sterkere 
innsats for samisk språk, kultur, næringsliv og bosetting i de samiske kyst- og 
fjordområdene gjennom en egen aksjonsplan. De forslag og krav NSR har fremmet 
har bare delvis blitt imøtekommet via spredte enkelttiltak. Landsmøtet i NSR finner 
tiden nå inne til å virkeliggjøre dette rettferdige kravet. 
 
Målsettingen med planen er å koordinere en statlig satsing med konkrete tiltak innen 
fiskerier, jordbruk, språk, kultur, utdanning, sosiale spørsmål og infrastruktur. 
Aksjonsplanen vil bli et politisk kjerneinstrument i synliggjøring av samisk identitet, 
kultur, næringer og samfunnsliv i de kystsamiske områdene. Samtidig gir den 



 

 

muligheter for å utvikle et politisk og administrativt rammeverk for en framtidig 
samisk utvikling i disse områdene utover fiskerinæringen. Hittil har 
samfunnsutviklingen i samiske områder tatt utgangspunkt i at disse utgjør 
distriktspolitske norske utkanter. 
Sametinget har uttalt at strategien nå bør bli at de samiske områdene utgjør samiske 
sentra der det iverksettes tiltak ut fra samiske forutsetninger. 
Landsmøtet i NSR mener at en aksjonsplan for de samiske kyst- og fjordområdene er 
en viktig del av denne strategien. 
 
Aksjonsplanen må gi svar på å finne fram til høvelige tiltak med utgangspunkt i 
følgende utfordringer: 
- Sikring av samisk identitet og tradisjoner i de samiske kyst- og fjordområdene. Det 
flerkulturelle aspekt vektlegges. 
- Utforme hovedprinsipper for verdiskapning, sysselsetting, fordelingsstrategier og 
næringspoltikk. 
- Bevare og styrke utmarksnæringens betingelser som framtidig næringsvei i de 
samiske områdene. Utmarksnæringen gis status som stedbunden næring. 
- Organisering av beslutningsmyndighet knyttet til naturressursforvaltning. 
- Rekruttere ungdom til primærnæringer og spesielt til fiskerinæringen. 
 
Med dette utgangspunkt foreslår landsmøtet i NSR at den del av tiltakene må være å 
1. Utvide virkeområdet til Samisk Utviklingsfond. Den del av Ullsfjorden som 
strekker seg inn i Tromsø kommune, ytre del av Alta kommune og den resterende 
del av Kåfjord kommune, samt Gratangen, Lavangen og deler av Narvik. 
2. Opprette et eget virkeområder for samisk fiskeripolitikk bestående av alle 
kommuner i Finnmark fylke, kommunene Kvænangen, Nordreise, Skjervøy, Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Karlsøy, Lavangen, Skånland, Balsfjord, fjordområdet i Målselv 
kommune, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Salangen, Gratangen og den del av 
Ullsfjor som strekker seg inn i Tromsø kommune i Troms fylke, og Evenes, Narvik, 
Ballangen, Tysfjord og Hamarøy kommuner i Nordland fylke. 
3. Opprette et eget virkeområde for samisk landbrukspolitikk der hele eller deler av 
virkeområdet for samisk fiskeripolitikk i nevnte prioriteringsrekkefølge inngår etter 
en nærmere vurdering. 
4. Utvide virkeområde for Samelovens språkregler til også å omfatte Tysfjord, Evenes 
og Narvik kommuner i Nordland fylke og kommune Skånland, Lavangen og Tromsø 
i Troms fylke. De konkrete tiltak som iverksettes for disse kommunene må tilpasses 
de lokale forutsetningene og sees i et langsiktig perspektiv. 
5. Opprette er prøveprosjekt for lokalforvaltning av naturressursene i Lyngenfjorden 
(kommunene Kårfjord, Lyngen og Storfjord) og de deler av Ullsfjord som strekker 
seg i Tromsø kommunei Troms. Repparfjord, Revsbotn og Snefjord (kommunene 
Kvalsund og Måsøy) i Finnmark. Disse fjordsystemene med omkringliggende 
landområder utgjør naturlige ressursregioner og vil danne høvelige utgangspunkt 
for slike ordninger. 
 
NSRs landsmøte viser til at det nå foreligger et godt dokumentasjonsgrunnlag for 
aksjonsplanen i de utredninger som er fremmet og er under utarbeidelse innefor 



 

 

samisk helsepolitikk, språkspørsmål, kulturbygg og andre kulturtiltak, fiskerier og 
jordbruk og de nye fylkesplanene. 
 
Landsmøtet ber de sentrale myndigheter om å sette av ekstraordinære midler til 
Sametinget til å utarbeide aksjonsplanen i samråd med lokale, fylkeskommunale og 
sentrale myndigheter og andre samarbeidspartnere. 
 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 3 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1995–5 
 
BEDRE RAMMEVILKÅR FOR UTVIKLING AV SAMISKE LÆREMIDLER OG 
KULTURPROSJEKTER 
1. Samiske forlag har i en årrekke arbeidet for å sikre grunnlaget for samisk språk- og 
kultur med ekstra garanti fra Statens side. Fra 1992 er det etablert en statlig ordning 
for driftsstøtte til samisk forlagdrift. Formålet med støtteordninger for samisk 
forlagsdrift er å sikre en jevn produksjon av samisk litteratur, samt sikre en effektiv 
markedsføring og distribusjon. Støtten er nå på 1,5 millioner kroner. Forlagsstøtten 
bør økes til minimum 2. Mill. kr. (Til sammenligning kan alt her nevnes at det 
nynorske forlaget Det Norske Samlaget, årlig blir bevilget 2.mill.kr som direkte 
statsstøtte.) 
 
2. Bevilgningene til samiske læremidler- og kulturprosjekter (skjønnlitteratur, 
musikk etc.) bør økes betraktelig. Samisk språklov har gjort det mulig for flere å lese 
og skrive samisk. Nye generasjoner behersker samisk på et høyere  nivå enn 
forrige generasjon. Her kan nevnes at f. eks. til samisk skjønnlitteratur kun er avsatt 
1,9 mill.kr årlig, mens behovet er adskillig større. 
 
3. 90-årenes skolereformer er i gang og omfatter hele det norske utdanningssystemet, 
både grunnskole (GR 97), videregående opplæring (R 94), voksenopplæring og 
universiteter og høgskoler. Disse reformene nødvendiggjør at sosialiserings- og 
undervisningsdelen innlemmes under Sametinget, og administreres av tinget. 
 
Det må hjemles tidlig for læremiddelutvikling i lule- og sørsamisk område tilknyttet 
Samisk Utdanningsråd. 
 
I forbindelse med reformene må Sametinget, ved f. eks. ved forhandlinger med 
Staten, sikre at samisk undervisning og utarbeiding av læremidler sikres nødvendige 
midler. 
 
4. Mange samer har mistet sitt morsmål, mens andre er morsmålsanalfabeter (verken 
behersker muntlig og skriftlig). De samiske offentlige myndigheter må sammen med 
de statlige myndigheter dele ansvaret for å etablere et lese- og 
skriveopplæringstilbud for disse gruppene. 
 
Sametinget må derfor i samarbeid med bevilgende myndigheter igangsette et nytt 



 

 

alfabetiseringskampanje, f. eks. 10 år (jmf. urbefolknings 10. året). Her vises til 
Norges Grunnlov § 110 A. 
 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 5 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1995–6 
 
RAMMEVILKÅR FOR SÁMI DUODJEINSTITUHTTA 
I forbindelse med omstillingen i reindrifta er duodji som tilleggsnæring meget viktig. 
Mange reindriftsutøvere som forlater næringen går over til duodjivirksomhet. Det er 
derfor svært viktig at Duodjiinstituhtta går gode rammevilkår for å kunne bidra med 
oppfølging av duodji som næring. Sámiid Duodji har i lengre tid planlagt å etablere 
duodjikonsulentstillinger i de respektive distriktene uten at det har lykkes med 
finansieringen. Derfor er det svært viktig at duodjikonsulentstillingene i distriktene 
prioriteres og dermed finansieres slik at dette blir en fast ordnining med bakgrunn i 
at duodji skal utvikles/bli til en lønnsom næring. (Jmf. Finansieringen av 
husflidskonsulentstillingene i Norges Husflidslag). 
 
I alle samepolitiske fora har duodju fått aksept som viktig kulturbærende element og 
en sysselsettingsfaktor. Derfor der det viktig at duodji innvilges gode 
rammebetingelser slik at den kan bli en trygg næring for mange i fremtiden. 
 
For å kunne opprettholde en forsvarlig drift er det derfor svært viktig at 
Duodjiinstituhtta får rammebevilgning slik at det skal være mulig å realisere en 
langsiktig og helhetlig utvikling av duodji som en kulturbasert næring. 
 
Vi foreslåt at følgende tiltak settes i verk: 
1. Duodjiinstituhtta gis en fast rammebevilgning årlig 
2. Duodjikonsulentstillingene i distriktene utvides og finansieres etter de 
rammevilkår som er forsvarlig. 
 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 6 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1995–7 
 
VEDR. STØTTE TIL INDIANERBEFOLKNINGEN I CHIAPAS, MEXICO 
NSRs landsmøte viser til initiativ fra politiske ungdomsorganisasjoner og Latin 
Amerika gruppene i Norge, om å igangsette prosjekt med å skaffe rent vann til 
befolkningen i Chiapas, Mexico. Prosjektet er en ren solidaritetsaksjon for å bidra til 
bedre livsvilkår for en kriserammet og utsatt indianerbefolkning i Sør- Mexico. 
 
NSRs landsmøte anser det som prisverdig at norske ungdommer viser slik solidaritet 
overfor urfolk som utsettes for vold og trakassering fra myndighetene, og har derfor 
besluttet å be styret om å støtte prosjektet økonomisk. 
Landsmøtet anbefaler samtidig på det sterkeste at andre samiske 



 

 

hovedorganisasjoner og lokallag viser solidaritet og støtter dette prisverdige 
prosjektet. 
 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 7 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1995–8 
 
ROVDYRFORVALTNING, PRØVEPROSJEKT 
Øyene og halvøyene i Troms fylke har tradisjonelt vært fri for store rovdyr. 
 
Med de avstander det er fra fjæra til skoggrense og terrengforhold for øvrig, er det 
derfor vanskelig å ha store rovdyr sammen med husdyr og rein i dette området. 
Områdene er geografisk slik at det kunne være interessant som forsøksområde med 
henblikk på forsøk som kan hindre rovdyr i å trekke inn. Under den forutsetning at 
det er mulig å etablere et slikt forsøksområde, må det derfor være mulig å forhindre 
at rovdyr trekker inn i området. 
 
Prosessen for erstatningsoppgjør og eventuelt utplukking av skadedyr må forenkles. 
Det kreves at det gis full erstatningsoppgjør ved at rovdyr gjør skade på husdyr og 
rein. Det må også være mulig å kunne plukke ut skadedyr på en enkel måte. 
 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 8 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
Resolusjon 1995–9 
 
FORVALTNINGEN AV SEL/KOBBE I KYST- OG FJORDOMRÅDENE 
NSR har på landsmøtet i Øse 23.-25.06.95 drøftet overnevnte sak. 
Fjordsel (kobbe) har tradisjonelt vært en del av næringsgrunnlaget for befolkningen i 
fjordområdene i generasjoner. 
 
Det er også et stort problem at selen gjør stor skade på garnbruk til fjordfiskerne. 
Selen gjør et stort innhogg i fiskebestanden når de innvandrer i fjord/kystområdene. 
Selene lider store pinsler når de drukner i fiskegarnene. 
 
NSRs landsmøte mener at denne sak er viktig for lokalbefolkningen langs kysten, og 
at det derfor bør gis tillatelse til jakt på sel/kobbe i en periode av året. 
 
Vedtak: RESOLUSJON NR. 9 ENSTEMMIG VEDTATT 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
28. ordinære landsmøte 
1996 
 
 
Resolusjon 1996–1 
 
LIKESTILLING MELLOM SAMISK OG NORSK SPRÅK I 
UTDANNINGSSAMMENHENG 
NSRs landmøte ser med bekymring på at ungdom med samisk som 1.- eller 2. språk 
ikke stiller på like linje med de som har norsk som 1.språk. Systemet virker i dag på 
den måten at de med samisk som 1.- eller 2.språk må ta et språk ekstra for å få 
studiekompetanse. Dette resulterer i at samisk ungdom med samisk som 1.- eller 
2.språk må ta 4 timer ekstra språkundervisning enn de med norsk som 1.språk. 
Dette kan resulterer i at ungdom ikke velger samisk som 1.- eller 2.språk på 
videregående skole. 
 
NSRs landsmøte ber Sametinget ta opp dette spørsmålet for å få en reell likestilling 
mellom norsk og samisk. 
 
 
Resolusjon 1996–2 
 
INKORPORERING AV ILO-KONVENSJON NR. 169 I NORSK LOVGIVNING 
Norske Samers Rikforbund er tilfreds med at Norge, som et av de få land i verden, 
har ratifisert ILO-konvensjon nr. 169. Konvensjonens bestemmelser har stor 
betydning for det samiske folk. 
 
Slik konvensjonen blir praktiser og håndhevet av forskjellige forvaltningsressurser i 
Norge, bl.a. i spørsmålet om samenes krav til naturressursene, konstaterer NSR at 
konvensjonens overordnede målsettinger blir tilsidesatt. 
Det er helt uakseptabelt og stikk i strid med god forvaltningspraksis at de ulike 
forvaltningsnivåer unnlater å respektere og følge opp de internasjonale forpliktelser 
som Norge har sluttet seg til. 
 
NSRs landsmøte krever at det umiddelbart blir iverksatt det nødvendige arbeid for at 
ILO-konvensjonens bestemmelser blir tatt inn som en del av norsk lovgivning, 
 
 
Resolusjon 1996–3 
 
BARNEHAGER I SÁPMI 
NSRs landsmøte viser til barnehagelovens krav om kommunenes ansvar for 



 

 

etablering og drift av barnehager. 
 
Det er fremdeles i 1996 kommuner som ikke har etablert barnehager for samiske 
barn. Dette er ikke akseptabelt. 
 
NSRs landsmøte ber Regjeringen om å legge forholdene til rette slik at alle 
kommuner med samisk befolkning må opprette og drive samiske barnehager. 
 
 
Resolusjon 1996–4 
 
STYRKING AV KULTURMINNEVERN 
NSRs landsmøte påpeker overfor den norske Regjering at det på tross av flere års 
prioriteringer fra Sametinget og Samisk Kulturminnefond ikke er avsatt tilstrekkelige 
stillingshjelmer for samisk kulturminnevern. Dette går ut over arbeidet med det 
samiske kulturminnevernet. 
 
NSRs landsmøte ber om at Regjeringen tilfører tilstrekkelig med økonomiske 
ressurser til Sametinget slik at det kan opprettes det nødvendige antall fagstillinger 
innenfor samisk kulturminnevern. Dette for å sikre at intensjonene med samisk 
kulturminnevern blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
 
 
Resolusjon 1996–5 
 
UTDANNING - ETTER-OG VIDEREUTDANNING OG VOKSENOPPLÆRING 
NSRs landsmøte påpeker at den utilfredsstillende situasjonen for samisk språk bare 
kan endres med nasjonal satsing. 
 
Landsmøtet er kjent med at en stortingsmelding om en nasjonal handlingsplan for 
etter- og videreutdanning og voksenopplæring er under forberedelse. 
 
Det er nødvendig med en gjennomgang av eksisterende ordninger for å få løsninger 
tilpasset situasjonen for samisk språk. 
 
NSRs landsmøte ber KUF i sitt arbeid med stortingsmeldingen ta opp disse 
spørsmålene i eget kapittel. 
 
NSRs landsmøte mener at det vil være naturlig og nødvendig at Sametinget tas med 
som en aktiv sakkyndig aktør under utarbeidelsen av stortingsmeldingen. 
 
 
Resolusjon 1996–6 
 
ETABLERING AV SAMISKE SPRÅKSENTRE 
NSRs landsmøte er kjent med at noen kommuner i samisk språkforvaltningsområde 
har opprettet samiske språksentre. Dette har hatt positiv virkning på språkarbeidet i 



 

 

de aktuelle kommunene. 
 
NSR oppfordrer andre kommuner til å opprette samiske språksentre som har til 
formål å koordinere språkopplæringstiltak på lokalt plan. Slike sentre kan bli et 
samlingspunkt for styrking av samisk språkopplæring. 
 
Landsmøtet henstiller til Regjering og Storting å bevilge tilstrekkelige midler til 
etablering og drift av språksentra. 
 
 
Resolusjon 1996–7 
 
AKSJON "LÆR Å LESE OG Å SKRIVE SAMISK" 
NSR landsmøte ser behovet for å starte en aksjon med målsetting å lære befolkningen 
å lese og å skrive på samisk i dette urfolks ti-året. I forbindelse med aksjonen bør det 
arrangeres lese- og skrivekurs i hver minste samebygd. Alle må få et reellt tilbud om 
lese og skriveopplæring på sitt eget samiske språk uanset hvor de bor. 
 
NSRs landsmøte ber ansvarlige samiske organer og offentlige myndigheter legge 
forholdene til rette slik at en lese- og skriveaksjon kan starte så snart som mulig. 
 
Måsettingen må være at hvert folk i hver minste samebygd og i byene lærer å lese og 
skrive på sitt samiske språk. 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
29. ordinære landsmøte 
1997 
 
 
Resolusjon 1997–1 
 
NSR STØTTER TIBETANERNES KAMP 
Tibet er i dag et okkupert land. I 1949-50 invaderte Kina landet, og har siden da 
utøvd et stadig hardere regime overfor tibetanerne. Kinas tilstedeværelse i Tibet 
gjennomføres ved hjelp av militærmakt, og den politiske undertrykkelsen er så hard 
at det i realiteten er et kulturelt folkemord Kina utøver i Tibet. Samtidig som landet 
tappes for sine store naturressurser av kolonimakten, foregår det en omfattende 
innflytting av kinesere som gjør tibetanerne til en minoritet i eget land. 
 
NSR gir sin fulle støtte til Dalai Lama og tibetanernes kamp for sitt hjemland. Vi 
krever at norske myndigheter setter press på Kina for å få i gang forhandlinger 
mellom den tibetanske eksilregjering og kinesiske myndigheter i den hensikt at Tibet 
igjen skal styres av tibetanere. 
 
Norge må i sin politikk legge til grunn at Tibet er et okkupert land, og krever en 
øyeblikkelig slutt av all politisk, sosialt og kulturell undertrykkelse av tibetanerne og 
brudd på menneskerettighetene i Tibet. 
NSR er spesielt bekymret over situasjonen till den 11. Panchen Lama, og vi er rystet 
over hvordan kinesiske myndigheter kan ta en 6-åring som politisk fange i den 
hensikt å fortsette den stadig hardere religiøse undertrykkelsen i Tibet. 
 
 
Resolusjon 1997–2 
 
STIPENDORDNINGER FOR SAMISK SPRÅKUTDANNING 
NSR viser til den prekære situasjonen for samisk språk. Derfor må det etableres en 
særskilt stipendordning i samisk språkutdanning for den samiske befolkning i 
Norge. Stipendordningen skal stimulere til utdanning i samisk språk på alle nivåer. 
Ordningen må innrettes slik at den gir reelle muligheter til samisk språkopplæring 
og utdanning uten ekstra personlige økonomiske kostnader. 
 
 
Resolusjon 1997–3 
 
STYRKING AV SAMISK FORSKNING 
En grunnleggende rettighet er retten til å produsere kunnskap om seg selv. Med 
dette som utgangspunkt står det samiske samfunn ovenfor sentrale utfordringer når 



 

 

det gjelder å styrke samisk forskningskompetanse og forskerutdanning. 
 
Det har pågått og pågår et omfattende utredningsarbeid om rammebetingelser for 
samisk forskning (Sametingets utredning av desember 1996) og om kunnskapsbehov 
bl.a. knyttet til rekruttering og forskerutdanning. (Norges forskningsråds utredning 
som ennå ikke er avgitt). 
 
I kjølvannet av forskningsutredningene i regi av Sametinget og Norges 
forskningsråd, forutsetter landsmøtet i Norske Samers Riksforbund at Sametingets 
innflytelse på samisk forskning styrkes, noe som bl.a. vil sikre et helhetsperspektiv 
også i forhold til et nordisk og allsamisk nivå. 
 
Det norske forskningssystemet og spesiel Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet med et overordnet forsknings- og utdanninsansvar har 
dessuten et klart ansvar for samisk forskning og utdanning. I det eksisterende 
forskningssystemet må samisk forskning og utdanning prioriteres. 
 
Som en oppfølging av utredningsarbeidet må det iverksettes omfattende 
rekruteringstiltak for å styrke samisk forskning og høyere utdanning bl.a. for å møte 
det økende behovet for samisk språk- og kulturkunnskap i oppbyggingen av det 
samiske samfunnet, 
 
 
Resolusjon 1997–4 
 
PROSTITUSJON I FINNMARK 
NSR mener det straks må gjøres noe for å stanse den økende 
prostitusjonsvirksomheten i Finnmark. Det er uakseptabelt at kvinner og unge jenter 
skal kunne kjøpes og selges slik vi ser det gjøres i dag. 
 
Det er sterkt beklagelig at kvinner reduseres til å være en salgsvare som tilbys på et 
marked. Ringvirkningene av denne type virksomhet er destruktive, resultatet er at 
kvinner og unge jenter får livet sitt ødelagt, familier lider og uakseptable holdninger 
etableres i våre lokalsamfunn. 
 
NSR henstiller til offentlige myndigheter og politiske valgte organer i Finnmark gjøre 
sitt sitt til å stoppe prostitusjonen. 
 
NSR oppfordrer også folket i Finnmark om å gjøre sitt til at prostitusjonen stanses. 
Holdningskapende arbeid må settes i gang. 
 
 
Resolusjon 1997–5 
 
GULLRUSHET I EQUADOR - SKATTEN TILBAKE TIL EIERNE 
Pengesterke nordmenn som reiser for å gamble om gull i Equador bør tenke seg om 
før de drar. Gevinsten de gambler om består av tyvgods som den spanse stat stjal fra 



 

 

urfolket der for 344 år siden. Dette må ikke det norske investeringsselskapet La 
Capitana Invest A/S glemme. 
 
Hele skatten er anslått til ca. 50 milliarder kroner. Dette skal deles mellom den som 
finner skatten og den Equadorianske stat. La Capitana Invest A/S har kjøpt 29% av 
finnerens halvpart og de håper på å tjuedoble innsatsen. 
 
Folket i Equador er svært fattige i dag. NSR ønsker at dette fattige urfolket skal ikke 
oppleve de norske investorene som like griske som de spanske erobrene. 
 
NSR appellerer derfor til aksjonærene i La Capitana Invest A/S om å vise 
medmenneskelighet ved å gi investeringsselskapets gevinst tilbake til dem som 
egentlig eier denne skatten. 
 
 
Resolusjon 1997–6 
 
NEI TIL INNFØRING AV FJELLOVEN I NORDLAND OG TROMS 
NSR er kjent med at flere kommuner i landsdelen ønsker å innføre fjelloven. Også 
fylkestinget i Nordland har gått inn for dette. Spørsmålet har også vært berørt i en 
interpellasjon i Troms fylkesting, og vil der ventelig komme til behandling i løpet av 
året. 
 
NSR vil på det sterkeste ta avstand fra alle forsøk på snikinnføring av fjelloven i nye 
områder før Samerettsutvalget har avsluttet sitt arbeid med samiske rettigheter sør 
for Finnmark og før dette arbeidet er underlagt brei politisk behandlet 
(sluttbehandlet i Stortinget). 
 
NSR ser forsøk på innføring av fjelloven som forsøk på å komme Samerettsutvalget 
arbeid i forkjøpet ved å innføre ny retts- og forvaltningspraksis i forhold til spørsmål 
om land og vann i samiske områder. Dette kan ikke aksepteres. 
 
NSR ser med bekymring på forsøk på å avgjøre et omstridt rettighetsspørsmål 
gjennom innføring av fjellstyrer som forvaltningsorgan og eventuell behandling i 
rettsapparatet. Dette har vist seg å ha negativ virkning for samiske rettigheter. 
 
Dette vil være tilfelle så lenge dagens rettsregler, som for en stor del er utformet før 
staten Norge gikk bort fra en aktiv assimileringspolitikk, anvendes uten høyde for 
den samepolitiske utvikling i de seneste årene. 
 
NSR er kjent med at Staten v/ Landbruksdepartementet (jf. Brev av 12.11.92 fra 
Landbruksdepartementet til Norges Bondelag) avviser krav om innføring av 
fjelloven til nye områder, en konklusjon NSR støtter. NSR vil ikke tiltre 
departementets argument om lokalbefolkningens manglende rettigheter i de såkalte 
statens allmenninger for å avvise kravet. 
 
Etter at Samerettsutvalget ble nedsatt har vi opplev flere endringer av retts- og 



 

 

forvaltningsordninger som innvirker på samiske interesser. Omorganiseringen av 
direktoratet for Statens Skoger til Statsskog SF og etableringen av 
Høyfjellskommisjonen for Nordland og Troms er skremmende eksempler på dette. 
Eventuelle forsøk på innføring av fjelloven nå vil oppfattes som et klart løftebrudd 
fra regjeringens side. 
 
NSR vil på det sterkeste henstille til de krefter og politiske organ som nå ivrer for 
innføring av fjelloven i Nordland og Troms om å avvente avklaringen av samiske 
rettigheter før spørsmålet reises. 
 
 
Resolusjon 1997–7 
 
INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR DET SAMISKE SAMFUNN 
Internett er et verdensomspennende datanettverk med et stadig økende antall 
brukere, hvor tiervis av millioner mennesker over hele kloden kan kommunisere 
med hverandre. Antallet brukere øker stadig og internett vil få stadig større 
betydning som kommunikasjonsmiddel og opnionspåvirker.  
 
For ikke lenge siden var internett forbeholdt universiteter og forskningsintitusjoner.  
I dag knyttes stadig flere brukere til netter; offentlig institusjoner, bedrifter og 
privatpersoner. Det som før var forbeholdt priviligierte grupper i samfunnet, synes 
nå å bli en del av folks hverdag. 
 
NSR mener at i dette perspektiv er det viktig at det samiske samfunn ikke blir 
hengende etter i utviklingen. Det samiske samfunn må også ta del i og forme den 
informasjonsstrøm som spres over hele verden. På sett og vis er dette en viktig del av 
demokratiet. Urfolkene må få mulighet til å nå ut med sitt budskap uavhengig av 
sted og aktualitet i tabloidmediene. Urfolksgrupper trenger også større muligheter til 
å utveksle informasjon med hverandre uavhengig av geografiske avstander og 
manglende mediemakt. 
 
I Regjeringens Langtidsprogram (St.meld.nr.4, 96-97) heter det at Regjeringen legger 
opp til at Informasjonsteknologi (IT) skal brukes aktivt for å redusere 
avstandsulemper, for å styrke og videreutvikle næringslivet i distriktene. I stor grad 
gjelder dette samiske forhold, der bosettingen er spredt. Sametinget har i dag ikke de 
nødvendige midler til en storstilt satsning på informasjonsteknologi. Etter NSRs 
mening er de samiske behov større enn for andre sammenlignbare grupper p.g.a. 
spredt bosetting og svak næringsstruktur. En naturlig del av Regjeringens IT-
satsning i årene som kommer må være at det øremerkes midler til 
informasjonsteknologi for det samiske samfunn. 
 
Det heter videre Langtidsprogrammet at Regjeringen vil at offentlig sektor skal spille 
en aktiv rolle innefor IT-utviklingen både som regelmaker, bruker og kunde. 
Hensynet til personvern, likestilling og norsk språk og kultur skal ivaretas, 
 
NSR mener at også samiske interesser må ivaretas innenfor denne IT-satsningen. 



 

 

Samisk språk og skrifttegn bør finne sin naturlige plass innenfor 
informasjonsteknologien. Programvare for samisk tegnsett bør distruberes gratis, for 
eksempel ved nedlastingsfiler. 
 
Arbeidet med internasjonal standardisering av samisk tegnsett for internett bør 
intensiveres med sikte på en global standard. Sametinget bør fortsatt delta aktivt i 
dette arbeidet, og det bør settes av midler til dette arbeidet i fremtiden. 
 
Samiske institusjoner bør få egne websider på internett og gis tilgang til elektronisk 
post, slik at publikum kan raskt få tilgang til den informasjon de har krav på. 
Samtidig vil dette også bidra til en større synliggjøring av virksomheten til 
Sametinget og dets underorganer, samt andre samiske institusjoner. 
 
Samiske skoler og skoler med samiske elever må tilgodeses med ekstra tilskudd og 
eksperthjelp til utbygging av IT for tidlig innføring i den nye teknologien og som 
verktøy ved bl.a. fjernundervisning i samisk språk. 
 
Også samiske organisasjoner bør få tilskudd til profilering på netter, for slik å styrke 
den frivillige sektors synlighet i samfunnet. 
 
Utbygging av informasjonsteknologi for det samiske samfunnet må bygge på en 
desentralisert struktur, hvor flere områder får mulighet til å informere på sine 
premisser og hvor brukernes tilgang ikke begrenses av høye telefonkostnader. 
 
Resolusjon 1997–8 
 
MIDLER TIL DRIFT AV SÁMI JOATKKASKUVLA, KÁRÁŠJOGAS/SAMISKE 
VIDEREGÅENDE SKOLE, KARASJOK 
De to samiske videregående skolene har vært, og er fortsatt viktige i utdannelsen av 
samisk ungdom. 
Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas, Samisk videregående skole, Karasjok er nettopp 
utvidet bygningsmessig med ca. 50%. Utvidelsen skal i hovedsak romme arealer til 
de yrkesfaglige studieretningene helse- og sosialfag, byggfag og mekaniske fag. Det 
er Statbygg A/S som er byggherre og eier av skolebygningene. Denne utvidelsen har 
medført en underdekning av husleie på ca.kr.600 000. Staten har heller ikke 
budsjettert eller bevilget midler til økte fyringsutgifter fore 1997! Konsekvensen er at 
de planlagte nye kursene i byggfag og mekaniske fag ikke kan igangsettes,- stikk i 
strid med intensjonene om igangsetting av disse grunnkurs for om mulig til å få flere 
gutter til å søke videregående skole. Disse kursene skulle også spesielt imøtekommer 
tilbudene for omstillere i reindriften. 
NSR krever at staten bevilger de nødvendige midler til at bygningene kan taes i bruk 
til det de var tiltenkt, og til det beste for samisk ungdom under utdanning. 
 
 
Resolusjon 1997–9 



 

 

 
SAMISKE KONSULENTER 
Samiske konsulenter innenfor ulike fagfelt er i dag tilsatt i en del fylkeskommuner og 
kommuner. Etter NSRs oppfatning er det nødvendig å få slike stillinger i flere 
kommuner og fylkeskommuner for å styrke disse intensjonenes egenkompetanse i 
samiske spørsmål. 
 
NSR forventer derfor at kommunene og fylkene i sitt arbeid med samepolitiske 
spørsmål ansetter særskilte samiske konsulenter og at vedkommende tilknyttes 
administrative enheter på overhodet nivå. Konsulentene må i sitt daglige virke ha et 
nært samarbeid med samiske miljøer. 
 
Resolusjon 1997–10 
 
TV2 BRYTER KONSESJONSVILKÅRENE 
NSR vil påpeke at i konsesjonsvilkårene for TV 2 ligger det som forutsetning at det 
også skal sendes program beregnet for den samiske befolkningen. I dag er det ikke 
samiske innslag i denne kanalen. 
 
Identitet og tilhørighet er sider ved menneskets personlighet som hovedsakelig 
utvikles i barne og ungdomsårene. Etermediene er i dag en svært viktig 
påvirkningsfaktor for barn og unge. Det påhviler derfor et særlig ansvar for de 
riksdekkende kanalene når det gjelder å synliggjøre samisk språk og kultur. 
 
NSR vil derfor be om at Stortinget ser til at forutsetningene spm lå til grunn ved 
konsesjonsutdelingene gjøres gjeldene. 
 
Resolusjonskomiteens forslag enstemmig vedtatt 
 
Resolusjonskomiteens foreslo at følgende saker oversendes landsstyret til videre 
behandling: 
Om Sametingets arbeidsmåte (Álttá, Máze og Guovdageainnu Sámiid Searvit) 
Sametingets plenumsmøte - Ut til foket! (Áltta Sámiid Searvi) 
Om samisk språk (Iinna ja Biras Sámiid Searvi) 
Tysfjord inn i forvaltningsområdet for samisk språk, Høyesterettsdommen om 
Tysfjord-feltet og etablering av et eget samisk kvinneuniversitet (Sálto Sámesiebrre) 
Etablering av et språksenter i Oslo (Mátta-Norgga ja Oslo Sámiid Searvi) 
Kvinneperspektiv – materialinnhenting ang. duodji og utmarksnæring (Máze sámiid 
searvi) 
Lovfestet fortrinnsrett til stillinger (Máze Sámiid Searvi) 
Tolketjenestetilbud (Máze Sámiid Searvi) 
Organisering av Sametingets arbeidsform (Deatnugátti Sámiid Searvi) 
Om utmarksnæringer (Deanu Sámiid Searvi) 
Tolketjenester ved tollstasjonen i Utsjok (Deanu Sámiid Searvi) 
Resolusjonskomiteens forslag enstemmig vedtatt 
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Resolusjon 1998–1 
 
SAMESEKRETARIATET I KOMMUNALDEPARTEMENTET 
Innvandrere og asylsøkere er enkeltpersoner og grupper av mennesker som kommer 
hit til landet på grunn av store eksistensproblemer og til dels tragedier i sine 
opprinnelige hjemland. 
 
Det har vært norsk politikk at landets er forpliktet til å yte bistand til disse på ulike 
nivå for å gi dem muligheter for et mest mulig menneskeverdig liv. 
 
Til dette har myndighetene bygd opp et apparat og det må om nødvendig styrkes 
hvis det i dag ikke fyller sin hensikt. 
 
Myndighetene vil nå legge det samiske sekretariatet i Kommunaldepartementet til de 
kontorer og den administrasjon som arbeider med innvandrer- og asylsaker dette 
mener landsmøtet er en feilvurdering og likegyldighet til det faktum at samene er et 
folk med samme status som det norske i staten Norge. 
 
En felles administrasjon kunne utvilsomt styrke begge sekretariater kapasitetsmessig. 
Likevel er det ikke tvil om at dersom saker som gjelder den samiske befolkning 
behandles på lik linje med eller i de samme kontorer som saker angående 
innvandrere og asylsøkere, ville det virke respektløst og stigmatiserende både 
overfor den samiske befolkning og innvandrere. 
 
I manges bevissthet og i en vulgærargumentasjon ville samer kunne bli betraktet som 
en gruppe mennesker som egentlig ikke hører hjemme i landet, eller bare er tillatt å 
bo her. 
 
Landsmøtet krever at planen om en slik sammenslåing skrinlegges og at begge 
sekretariater styrkes slik at både samiske- og innvandrersaker kan behandles 
forsvarlig, verdig og med respekt for dem sakene angår. 
 
 
Resolusjon 1998–2 
 
"GJESTEELEVGARANTI" 



 

 

Fylkesgrensene hindrer samisk ungdom utenom Finnmark å ta utdanning ved de 
samiske videregående skolene i Kautokeino og Karasjok.. 
 
De to samiske videregående skolene er statskoler som er åpne for alle samiske elever 
i Norge og andre som ikke får dekket sine samiskrelaterte fagvalg/ønsker ved andre 
videregående skoler i landet. Slik ønsker kan blant annet være samisk historie, 
samisk region og samisk enten som 1.,2. eller fremmedspråk og likeledes de 
landsdekkende strukturendringene i duodji og reindrift. Dette vil være med på å 
styrke den samiske identitet for elever utenom Finnmark, ved derved å gi dem 
muligheter til å gå de Samiske Videregående skoler i Kautokeino og Karasjok. 
 
I dag er fylkene restriktiv med å slippe sine elever tul utdanning ved de Samiske 
Videregående skole. Dette skyldes at de vil tape statlige økonomiske overføringer til 
elever som velger utdanning ved de statlige skolene. 
 
NSRs landsmøte oppfordrer Kirke, Undervisnings og forskningsdepartementet, 
Samisk Utdanningsråd og inntaksnemndene i fylkene og se på regelverket for inntak, 
for å sikre at samisk ungdom fritt skal kunne velge studieplass ved de samiske 
videregående skoler. 
 
Dette skal også gjelde for samiske elever fra finsk, svensk og russisk side slik at de 
også skal ha muligheter til å ta videregående opplæring ved de samiske 
videregående skolene. 
 
 
Resolusjon 1998–3 
 
SAMISK PARLAMENTARISK RÅD 
Landsmøtet i NSR vil med dette kreve at regjeringen sammen med sametingene i 
Norge, Finland og Sverige gjennomfører opprettelsen av Samisk Parlamentarisk råd, 
i fortsettelsen av den etablerte virksomheten i Kautokeino som er finansiert av 
Nordisk Ministerråd fra høsten 1997 og til nå. 
 
Fra myndighetenes side er det er problem at der ikke finnes et felles lovsgrunnlag 
mellom disse landene til å institusjonalisere et samisk samarbeid over landegrensene. 
 
Sametingene, ved sametingspresidentene, undertegnet en egen samarbeidsavtale om 
opprettelse av Samisk parlamentarisk råd på samenes nasjonaldag den 6.februar 1997 
i Trondheim. 
 
Arbeidet med opprettelsen av dette fellesorganet ble igangsatt først ved et prosjekt 
høsten 1997 og formalisert som en egen institusjon med sekretariatet i Kautokeino fra 
1.januar 1998 og sametingspresidentene som styre. 
En felles arbeidsgruppe mellom sametingene og ”same” departementene i Norge, 
Finland og Sverige har foreslått at det bør undertegnes en erklæring mellom 
sameministrene og sametingspresidentene. En slik erklæring kan danne legitimiteten 
for opprettelsen av Samisk parlamentarisk råd på kort sikt og på lengre sikt erstattes 



 

 

av en Samekonvensjon, som skal gi et felles lovgrunnlag for den fremtidige samiske 
samfunnsutviklingen på tvers av riksgrensene. 
 
Landsmøtet i NSR ber sametinget arbeide for at denne erklæringen snarest 
undertegnes og følges opp med fast finansiering av Samisk parlamentarisk råd. 
Dersom ministrene ikke er villige til å undertegne en slik erklæring/avtale, må 
sametingene likevel på grunnlag av sine egen samabeidsavtale snarest oppnevne og 
igangsette Rådets arbeid. For å sikre et bredre felles lovgrunnlag for utvikling av 
samisk kultur på tvers av landegrensene, må arbeidet med Samekonvensjonen 
igangsettes snarest. 
 
 
Resolusjon 1998–4 
 
SAMISK ORGANISASJONARBEID OG LOKAL AGENDA 21 
Bakgrunn 
Som ett av fem sluttdokumenter fra FN-konferansen om miljø- og utvikling i Rio 
1992 ble det vedtatt et handlings program for det neste århundre - Agenda 21. 
Agenda 21 oppfordrer sentrale og lokale myndigheter til handling for en bærekraftig 
utvikling i det 21.århundre. 
 
Agenda 21 retter bl.a. oppmerksomheten mot en styrking av urfolks rolle og aktive 
deltakelse i arbeid som angår forvaltning av ressurser og utviklingsprosesser som 
berører dem og deres interesser. 
 
I Lokal Agenda 21 (LA 21) som er en oppfølging av Agenda 21, oppfordres alle 
verdens lokalforvaltninger til å gå i dialog med sine innbyggere, frivillige 
organisasjoner og næringsliv om å sette i gang prosesser for en bærekraftig utvikling. 
 
I Norge involverer LA 21 flere departementer og er markert som satsning i 
St.meld.nr.4 (1996.97) (”Langtidsprogrammet”). Overordnet mål her er at det skal 
sikres en utvikling lokalt i tråd med en bærekraftig utvikling som gir god 
miljøkvalitet og tilgang til miljøgoder som grunnlag for god livskvalitet for 
befolkningen. 
 
I St.meld.nr.41 (1996-97) ”Om norsk samepolitikk” går det fram at en må finne 
hensiktsmessige former for samarbeid mellom miljømyndighetene, aktuelle 
organisasjoner og Sametinget i arbeidet med å følge opp Agenda 21. 
 
Den samiske lokale innsats - en stor ressurs 
Det frivillige samiske organisasjonsarbeidet har lagt mye av grunnlaget for 
utviklingen av dagens samiske samfunnsliv. Dette arbeidet spiller fortsatt en 
avgjørende rolle. Derfor må det frivillige samiske organisasjonsarbeidet også sees i 
sammenheng med den internasjonale satsningen på Lokal Agenda 21. 
 
Frivillige lag og organisasjoner med lokalt nettverk er viktige aktører og en stor 
ressurs i arbeidet med Lokal Agenda 21. Utfordringene ligger her i å få de samiske 



 

 

erfaringene og perspektivene med i prosessene. Styrer, utvalg og råd på kommunalt, 
fylkeskommunalt og nasjonalt nivå som mottar statlige midler for samiske formål og 
som behandler samiske spørsmål skal ha sterk samisk representasjon utpekt av 
samiske organ. 
 
Lokallagene til NSR vil være en viktig bidragsyter til LA21. En synliggjøring av våre 
kulturrelaterte kunnskaper vil gi en ny dimensjon med LA21. For å få en bærekraftig 
miljømessig og kulturell utvikling i våre lokalsamfunn, er dette engasjementet svært 
viktig. Derfor må forholdene legges til rett slik at våre lokallag aktivt kan delta i dette 
arbeidet. 
 
Et viktig virkemiddel kan være å opprette et samisk knutepunkt for det videre 
arbeidet med LA21. Vi vil derfor oppfordre sentrale myndigheter til å realisere 
tanken om et eget samisk knutepunkt, som kan fungere som en arena for 
erfaringsutveksling, formidling og motivering. Det er også et poeng at både 
eksisterende og nye tilskuddsordninger tilpasses og prioriterer LA21-innsats på dette 
området. 
 
LA21 - prosessen vil da kunne bidra aktivt til å styrke samenes rolle i samfunnet og 
utløse aktiv deltagelse i arbeid som angår forvaltning av ressurser og 
utviklingsprosesser som berører og angår våre felles interesser. 
 
 
Resolusjon 1998–5 
 
SELPLAGEN I FJORDENE 
Fiskeressursene i de samiske kyst- og fjordområder er grunnleggende for 
bosetningen. Befolkningens muligheter til å bruke denne ressursen hemmes i dag av 
den sterkt voksende selbestanden. Det er viktig at en får tillatelse til å beskatte selen. 
Uttak av sel vil kunne sikre fiskeressursene i fjorden, samtidig som det kan gi 
grunnlag for næringsmessig utnyttelse av selen for den samiske kyst- og 
fjordbefolkningen. 
 
NSRs landsmøte 26.-29.november 1998 ber fiskeridirektoratet allerede denne vinteren 
iverksette beskatning av sel for å sikre eksistensgrunnlaget for fjordfiskerne. 
 
 
Resolusjon 1998–6 
 
SVARTSKOGSAKEN 
I utmarkskommisjonen for Nordland og Troms har det i den siste ti-års perioden 
pågått flere rettsaker mellom staten og grunneier når det gjelder eiendomsretten til 
skog- og fjellområder. Aksjeselskapet Statskog har fått råderetten over store områder 
som de skal forvalte ut fra et bedriftsøkonomisk hensyn. Den siste saken som nå er 
oppe til doms, er saken om Čáhpesvuovi/Svartskogen øverst oppe i Manndalen i 
Troms. 
 



 

 

Bakgrunnen for statens krav er at de på slutten av 1800-tallet kjøpte en jordeiendom 
oppe i Manndalen. I ettertid har staten hevdet at denne eiendommen omfatter hele 
allmenningen. Dette har imidlertid aldri blir juridisk avklart, og folket i Manndalen 
har fortsatt å forvalte allmenningen slik som før. I noen tilfeller på 1900-tallet har 
staten likevel gjort forsøk på å hevde eiendomsretten over Svartskogen. Bygdefolket 
har ikke akseptert dette, og staten har måttet gi etter på grunn av eiendomsforholdet 
ikke har vært avklart. I dag forsøker staten, gjennom utmarkskommisjonen, en gang 
for alle å tilrive seg eiendomsretten over Svartskogen. 
 
Svartskogen har i uminnelige tider vært allmenning for alle som bor i bygda. Folk 
har brukt området til jakt, fiske, vedhogst, utmarksslåtte, beiteland osv. 
I løpet av rettsaken har bygdefolket forsøkt å hevde sine rettigheter ved å vise til 
alders tids bruk og sedvaner. I tråde med gammel samisk siida-tradisjon, som i 
sjøsamiske områder innebar retten til bruk av områder gjennom ”finneodelen”, har 
Svartskogen gjennom alle tider vært et felles bruksområder for alle i dalen. Folket har 
forvaltet allmenningen i fellesskap, til beste for de ulike brukergruppene. 
I denne saken er det opplagt at statens forpliktelser overfor den samisk befolkningen, 
slik som Grunnloven § 110 tilsier, ikke blir ivaretatt. Dersom staten, gjennom en dom 
tilriver seg eiendomsretten til Svartskogen allmenningen, vil dette også helt klart 
være et brudd på ILO-konvensjonen nr.169 art. 13. og 14. 
 
På bakgrunn av dette ber vi landsmøtet støtte følgende uttalelse: 
 
NSRs landsmøte 26.-29.november 1998 tar avstand fra at staten v/ Landbruksdepartementet 
fortsatt står på kravet om eiendoms- og bruksrett til området Svartskogen i Manndalen i 
Troms. Med bakgrunn i de faktiske forhold i denne saken, juridisk usikkerhet om kjøpet-alders 
tids bruk, finneodelen, ILO-konvensjonen nr.169 - forventer NSR at staten v/ 
Landbruksdepartementet frafaller sine krav, og at kravet fra bygdefolket i Manndalen om 
eiendoms- og bruksrett fullt ut aksepteres. 
 
 
Resolusjon 1998–7 
 
MINERALLETING I REINDRIFTSOMRÅDER I LOVOZERO 
NSRs 30. landsmøte er gjort kjent med at regionale myndigheter i Murmansk den 
17.07.98 ga konsesjon for leting etter gull, kobber og andre mineraler til det svensk-
russiske gruveselskapet ”Voronye - minerals” i et 220 km² stort område som er av 
vital betydning for Lovozero kollektive reinbeitedistrikt, 
Tillatelsen, som omfatter enerett til leting og utvikling i 25 år, ble gitt til tross for 
store protester fra reindriftssamer, lokalbefolkning og samiske organisasjoner i 
Lovozero. En slik konsesjon vil medføre at livsgrunnlaget og kulturen på hele Kola-
halvøya er truet. 
� Denne konsesjonen strider i mot en rekke internasjonale konvensjoner om 

beskyttelse av urfolk og også i mot den russiske føderasjonen og russiske 
regionale myndigheters egne garantier overfor egen urbefolkning. 

 
NSRs landsmøte støtter Kola-samenes krav om øyeblikkelig stopp i det svensk-



 

 

russiske selskapet ”Voronye-minerals” aktiviteter i Lovozeros kollektive 
reinbeiteområder. NSRs landsmøte ber de russiske myndigheter om å stå ved 
løfter til egen urbefolkning. 
 
 
Resolusjon 1998–8 
 
HOMOFILI 
NSR registrerer at selvmord blant homofile samer ikke er satt på dagsorden i det 
samiske samfunnet. Homofile fins også avgjort her. 
 
Det er mange som ikke tør stå fram med sin legning. Hovedårsaken kan være den 
fordømmende holdning som eksisterer i samfunnet. I løpet av mange hundre år har 
frykt og motstand mot homofile fått både tid og rom til å utvikle seg. En tragisk 
løsning blir da for mange å ta sitt egen liv. 
 
Mange undersøkelser, både nasjonale og internasjonale viser at de homofile er 2-3 
ganger mer utsatt for selvmord enn heterofile, spesielt i yngre aldersgruppe. 
 
Det er likevel få tiltak for å forebygge dette. 
 
Vi og andre samiske organisasjoner har et viktig ansvar som premisseleverandør og 
påvirkningsfaktorer i det samiske samfunnet når det gjelder den allmenne holdning 
på homofile. 
 
Vi vil derfor arbeide for et samisk samfunn der mennesker kan tas vare på og ikke bli 
utstøtt, mobbet eller diskriminert på grunnlag av sin homofile legning. 
 
 
Resolusjon 1998–9 
 
EUs NYE REGIONALPOLITIKK "AGENDA 2000" OG SAMENE 
Sverige og Finlands medlemskap i EU har skapt nye grenser og institusjonelle 
barrierer mellom samene innen og utenfor EU sine grenser. Samtidig har Sverige og 
Finlands EU-medlemskap også skapt nye muligheter for samene til å samarbeide på 
tvers av landegrensene. 
 
Erfaringer så langt viser at EU i sin nåværende programperiode har vært praktisert 
ulik regional- og distriktspolitikk mellom samene i medlemslandene. I Sverige har en 
hatt et eget tiltaksområde overfor samene i mål-6 programmet. Et tilsvarende 
tiltaksområde har en ikke hatt på finsk side. 
 
Norske samer har deltatt i grenseovergripende samarbeid gjennom Eus 
fellesskapsinitiativ Interreg II-programmer. I nåværende programperiode 
gjennomføres 2 samiske delprogrammer i Interreg II. Dessuten er det gitt mulighet til 
samarbeid med samene på russisk side gjennom Interreg II-Barents programmet. 
Erfaringen med gjennomføring av dette programarbeidet har vært positivt fra samisk 



 

 

hold. 
 
EU er nå i sluttfasen med å utarbeide Agenda 2000, som er EU sin handlingsplan for 
programperioden 2000-2006. Her vil EU fastlegge rammene for sine nye 
regionalpolitikk i programperioden. En rekke av målprogrammene og 
fellesskapsinitiativene som foreslås vil i stor grad påvirke samiske samfunn på begge 
sider av EU sine grenser. De åpner også nye muligheter og perpektiver for en felles 
regional satsning i hele det samiske bosetningsområdet på tvers av landegrensene. 
Dette gjelder innen områdene næring, kultur og samfunnsliv. NSR ber sametingene i 
Norge, Sverige og Finland sammen med samene i Russland å arbeide aktivt for å 
sikre at samiske interesser blir ivaretatt i dette arbeidet. Samene må sikres 
muligheten til å kunne utforme helhetlige og selvstendige samiske programmer 
innen den rammen Agenda 2000 gir. Dette vil være en videreføring av de 
målsettinger en har hatt med gjennomføring av egen programmer i nåværende 
programperiode. 
 
NSR ber videre om at norske myndigheter tilrettelegger forholdene på norsk side slik 
at samene i Norge gjennom Sametinget gis en mulighet til aktivt å ta del i 
utformingen felles samiske programmer på tvers av landegrensene som Eus nye 
regionalpolitikk gir. 
 
 
Resolusjon 1998–10 
 
REKRUTTERING AV UNGDOM TIL POLITISK ARBEID 
Landsmøtet understreker at det er viktig å legge vekst på rekruttering av ungdom til 
NSR. Styret bør prioritere tiltak, slik at de unge i organisasjonen får muligheter til å 
utfolde seg politisk i organisasjonen og i styrer, utvalg og råd i samfunnet. 
 
Ungdomspolitiske saker, bl.a. å sikre opplæring i samisk språk, må vektlegges og 
prioriteres også innefor de politiske arbeidene i Sametinget. Det er viktig å få 
ungdomsrepresentantene med i ulike styringsorgan, der dette er mulig og når disse 
oppnevnes. Styret må arbeide for å sikre en fast økonomi for drift av 
ungdomsarbeidet i organisasjonen. 
 
 
Resolusjon 1998–11 
 
NEDBYGGING AV SKOLE- OG BARNEHAGETILBUD I SAMISKE OMRÅDER 
I forbindelse med regjeringens arbeid for nytt statsbudsjett og signalene som er 
kommet fra kommunene i Norge er det stor fare for en rekke skole og barnehager i 
distriktene legges ned. En undersøkelse Norsk lærerlag har foretatt i kommunene 
viser at så mange som 150 grunnskoler er truet med nedlegging på landsbasis. All 
erfaring tilsier at samiske bosettingsområder ofte rammes hardt ved slike 
nedlegginer. Når slike basistilbud som skole og barnehager nedlegges er det ofte 
vanskelig å opprettholde bosetningen i området. Bl.a. blir det vanskelig å rekruttere 
småbarnsfamilier til å bosette seg i bygder uten slike tilbud. 



 

 

Ofte medfører sentralisering av tilbud at samiske barn flyttes fra små grendeskoler 
hvor samisk språk og miljø er en levende del av skolehverdagen, til større 
sentralskoler hvor norsk er det totalt dominerende. 
 
Et av mange eksempel på dette er det samiskspråklige barnehagetilbudet i Musken 
(Måsske) i Tysfjord som er i fare for å bli nedlagt sommeren 1999, etter bare ett års 
drift. 
 
NSRs landsmøte mener at samiske barn som har rett til et samiskspråklig barnehage- 
og skoletilbud i samiske miljø. Sentrale, regionale og lokale myndigheter må skjerpe 
nedleggelse av grunnleggende basisfunksjoner i samiske bosetningsområder da dette 
på sikt vil være en alvorlig trussel for samisk språk og kulturutfoldelse i fremtiden. 
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Resolusjon 1999–1 
 
PROSTITUSJON I SÁPMI 
NSR har merket seg hvordan prostitusjonsvirksomhetene har spredt seg i Sápmi i de 
siste årene. Denne virksomheten har store konsekvenser i våre samfunn.  
Menneskesyn og holdninger til kvinner og menn, og seksualitet endres, Bygder og 
lokalsamfunn går i oppløsing. Barn og unges oppvekstvilkår forverres, 
Politi og myndigheter synes ikke å ha ressurser eller lovhjemler for å bekjempe 
problemet på en effektiv måte. Tilføring av ressurser og iverksettelse av tiltak for 
bekjempelse av prostitusjon er helt nødvendig for å redde samisk lokalsamfunn. NSR 
er derfor tilfreds med at sentrale myndigheter endelig ser ut til å forstå alvoret og 
bl.a. bevilget noe tilleggsressurser til politiet. NSR ber om at det bevilges mer slik at 
politiet kan trappe opp sin aktivitet for å stoppe prostitusjonen. 
 
En lovendring som gir politiet bedre muligheter til å bekjempe problemet er helt 
nødvendig. NSR krever derfor at kjøp og salg av sex kriminaliseres. NSR ser også 
nødvendigheten av at kommuner og frivillige organisasjonr tilføres ressurser for å 
kunne driver holdningsskapende og forebyggende arbeid. 
Enkelt lokalsamfunn er påført sår det vil ta lang tid å lege. Disse bygdene må få 
settes i stand til å gjøre en innsats for å berge oppvekstmiljøene for våre barn. 
 
NSR er også svært bekymret for hvordan våre samiske brødre og søstre stigmatiseres 
på grunn av prostitusjonen. Samarbeidet over grensen må styrkes for å forhindre 
dette, og her kan samiske organisasjoner og kommuner gjøre viktig arbeid. 
 
NSR aksepterer ikke dagen situasjon og ber om at problemet nå tas på alvor. NSR 
krever at myndighetene erkjenner og aktivt bekjemper prostitusjon. 
 
 
Resolusjon 1999–2 
 
BUHTTADUS OAHPPOVÁILLI OVDDAS 
NSR gáibida ahte Stuoradiggi ođđasit meannuda ja árvvoštalla galgetgo sápmelaččat 
oažžut buhtadusa masson skuvlaoahpu ovddas soađi áiggi ja maŋŋil soađi. 
 
Gonagas lea bivdán ándagassi dan vearriduođas maid Norgga stáhta lea dahkan 
sápmelaččaide. Danne lea NSR mielas govttolaš ahte Norgga stáhta buhtada 
sápmelaččaid geat eanemusat leat gillán eiseválddiid politihka geažil.  
Sápmelaččat geat leat massan oahpu, leat eallinagisteaset šaddan gillát, go eai leat 



 

 

ieža birgen girjjálaččat. Sii leat čađat ferten duhtat heajus bargguide, ja dovdan 
iežaset heajut olmmožin, ja vel váivašuvvon go álohii leat ferten earáide dorvvastit 
čállinbargguiguin ja eará almmolaš earámiid galamii. Dát maid mearkkaša ahte dát 
sámit leat dovdan iežaset guovttegeardásaččat heajubun, go vuos leat oahppováillat 
ja dasto go eai leat máhttán riika giela. 
 
NSR rámiida "Tapt skolegang"-searvvi, go nu viššalit leat badjel 10 jagi, gaskal 1986-
1996, bargan oččodit sin vuoggalaš buhtadusa. 
Searvi lohpahuvvui go departemeanttas dieđihuvvui ahte buohkat galge oažžut 
buhtadusa, go juohkehaš sádde ieš ochemuša. Muhot dađe bahát, nu guhkás go 
diehtit, ii leat oktage ožžon buhtadusa. 
 
NSR oaivilda ahte Norgga stáhta galggašii dáid sápmelaččaide čájehit dan gutni 
maid ánssášit, ja mieđihit sidjiide buhtadusa. 
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HÁLKÁVÁRRE SKYTEFELT 
Forsvarets øvings- og skytefelt i Hálkávárre, Porsanger kommune, ble etablert i 
tilknytning til Garnisonen i Porsanger, Porsangmoen. Feltet har vært under 
kontinuerlig utbygging siden 1964. Det siste er at det skal brukes av fly for 
bombeøvelser. 
Det har vært ført reforhandlinger mellom forsvaret og reinbeitedistrikt 14 A, uten at 
man har kommet til enighet. Det ser ut til at saken må behandles av domstol. 
 
NSR er bekymret over at Hálkávárre skytefelt stadig er med på å forringe 
reindriftens beitearealer og dermed gir reindriften i Finnmark dårligere vilkår. 
 
NSR krever at Forsvaret stopper denne utbyggingen og utvidelsen av bruken av 
Hálkávárre. Dermed vil det kunne føres reelle forhandlinger mellom reindriften og 
myndighetene med sikte på å gjøre skadevirkningene minst mulig. 
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SAMISKE IDENTITETS- OG KULTURSENTRA 
I mange samiske områder og steder med samisk bosetting planlegges samiske 
identitets- og kultursentra. Aktivitetene som vil bli knyttet til slike sentra, vil kunne 
gi mange utviklingsmuligheter og bidra til trivsel, trygghet og samhold for og blant 
den lokale samiske befolkning. I tillegg vil slike sentra bidra til å skape forståelse og 
innsikt i flerkulturelle forhold. 
 
NSRs landsmøte 1999 ser det derfor som svært positivt at NSRs lokallag og andre 
organisasjoner arbeider for å realisere samiske kultur- og identitetssentra ulike steder 
i landet. NSR vil også beklage flere kommuners ansvarsfraskrivelse når det gjelder 
støtte til samiske kulturtiltak som samiske identitets- og kultursentra. Et minstekrav 



 

 

må være at kommunale myndigheter legger til rette for at de nødvendige 
rammevilkår er tilstede når slike sentra planlegges. 
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SAMISKSPRÅKLIG AVISTILBUD FOR ALLE SAMER 
Samiske aviser er av grunnleggende betydning for en samiske offentlighet. I tillegg 
til at aviser bidrar til å dekke et stort informasjonsbehov, er disse med på å skape 
engasjement i ulike spørsmål som angår det samiske samfunn som helhet. 
 
Avisene må derfor tilføres de nødvendige ressurser slik at de kan gi permanent 
tilbud som dekker alle samiske språkgrupper. 
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SAMISKE STEDSNAVN 
Landsmøtet i NSR 1999 vil understreke at en aktiv bruk av samiske stedsnavn har 
stor betydning når det gjelder synliggjøring og styrking av samisk språk og kultur. I 
tråd med stadsnavnloven forutsetter NSR at samiske stedsnavn likestilles med 
norske når det gjelder offentlig skiltning. 
 
NSR kan derfor ikke godta at det legges hindringer i veien for å likestille samiske og 
norske stedsnavn, det være seg innenfor eller utenfor det samiskspråklige 
forvaltningsområdet. Det er påkrevd at bl.a. de respektive kommuner er sitt ansvar 
bevisst og legger til rette for ei samisk stedsnavnskiltning. Det er dessuten viktig at 
samiske navn generelt tas i bruk for på den måten å tydeliggjøre den samiske 
tilstedeværelsen innefor alle samfunnsområder. 
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UTDANNING 
I tillegg til å legge til rette for spesiell, samiskrelatert utdanning, i første rekke 
tilpasset samer, er det av stor viktighet å arbeide for et sterkere innslag av samiske 
elementer innenfor allmenn utdanning. 
 
NSR vil understreke at i følge reform-97 og nasjonal læreplan skal alle elever i Norge 
ha opplæring om samiske forhold i de forskjellige fagene på alle årstrinn. 
Dette bør videreføres opp i høyere utdanning og da spesielt i lærerutdanningen som 
utdanner personale som skal ivareta det ovennevnte. 
Voksenopplæringen for samer må få en egen plan. 
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TILTAK FOR SAMISKE BARN 
1. SAMISK BARNEOMBUD 
På begynnelsen av 90-tallet var det en prøveordning på ca. 3 år med samisk 
barneombud. Dette var i forbindelse med nasjonal utvikling av barnevernet. 
Siden den gang har det ikke skjedd noe mer på dette plan. Samiske barns behov og 
rettigheter må ivaretas på lik linje med andre barn. NSR krever at det opprettes et 
permanent samisk barneombud. 
 
2. KRISETELEFON FOR SAMISKE BARN 
Tidligere undersøkelser har vist at samiske barn i liten eller ingen grad tok kontakt 
med de eksisterende krisetelefoner. Som voksne samer vet vi at det er vanskelig å 
snakke om følelser og problemer særlig på et fremmed språk. Hvis man i tillegg blir 
møtt med liten forståelse for at man har en annen kulturbakgrunn, så søker man ikke 
hjelp. Derfor ber NSR om at krisetelefoner i samiske områder har personale som er 
flerspråklige. 
 
 
Resolusjon 1999–9 
 
UTMARKSKOMMISJONEN FOR NORDLAND OG TROMS 
Til tross for gjentatte protester fra samisk side har Utmarkskommisjonen siden 
opprettelsen avsagt en rekke dommer som berører samiske områder, sist i 
Kåfjord/Manndalen-feltet. 
 
I Svartskogen-saken i Kåfjord påberoptes det fra lokalt hold eiendomsrett til 
Svartskogen i henhold til ILO 169 om urfolksrettigheter. I domsavsigelsen ble ikke 
dette tatt til følge. 
 
NSR konstaterer at ILO-konvensjonen overordnede målsetninger blir tilsidesatt. Det 
er helt uakseptabelt at Utmarkskommisjonen unnlater å respektere og følge opp de 
internasjonale forpliktelser som Norge har sluttet seg til. 
 
NRSs landsmøte 1999 krever at: 
 
1. Utmarkskommisjonens arbeid umiddelbart stoppes til det blir iverksatt det 
nødvendige arbeid for at ILO-konvensjonens bestemmelser blir tatt inn som en del 
av norsk lovgivning. 
 
2. Hvis ikke arbeidet i Utmarkskommisjonen snarest stoppes må Sametinget innlede 
et arbeid med sikte på å reise sak for ILO mot den norske stat. 
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SAMENE MED I KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENES PLANARBEID 
NSRs landsmøte 1999 vil understreke at kommunene og fylkeskommunene er særlig 
viktige aktører for iverksetting av nasjonal politikk når det gjelder samiske spørsmål. 



 

 

I kommunenes og fylkeskommunenes planarbeid må det derfor fastlegges et 
prinsipielt grunnlag for samepolitisk arbeid inn i det neste årtusen. 
Staten har vært varsom med direkte lovpålegg i forhold til kommunenes og 
fylkeskommunenes engasjement i samiske saker. Gulrot foretrekkes fremfor pisk. 
Kommunene og fylkeskommunene har således store frihetsgrader i utformingen av 
sin samepolitikk. NSRs landsmøte vil imidlertid påpeke at ”gulrotstrategien” ikke 
har ført fram når det gjelder mange kommuner og enkelte fylkeskommuner. 
 
Den samiske befolkningen i sine respektive kommuner og fylkeskommuner har store 
problemer med hensyn til holdninger, ansvarsfraskrivelse og pulverisering av 
ansvar. 
Slike problemer illustreres når det forsøkes iverksatt tiltak som har som mål å styrke 
samisk språk og kultur, for eksempel samiskopplæring eller skiltning av samiske 
steds- og kommunenavn. 
 
NSRs krav om ei inkludering av samiske hensyn i forbindelse med de enkelte 
kommuners og fylkeskommuners planarbeid, må for det første anses som et ledd i å 
bøte på samenes permanente minoritetssituasjon i kommunene og fylkeskommunene. 
Med unntak av enkelte kommuner i Finnmark, har samene få muligheter til å få 
avgjørende innflytelse på flertallsbeslutninger. 
For det andre har kommunen og fylkeskommune forpliktelser overfor samene både som 
iverksetter av statlig politikk og i kraft av sin rolle som et selvstendig poltisk organ. 
Særlover som for eksempel samelovens språkregler og opplæringsloven forplikter 
kommunene ut fra nasjonale standarder for samisk språkpolitikk. 
Disse forhold innebærer for det tredje at det legges til rette for å sikre samordning av 
og samarbeid om samepolitiske tiltak på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og 
ikke minst oppfølging på regionalt og lokalt nivå av nasjonale samepolitiske 
målsettinger.  
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KOLLEKTIVTRAFIKKEN I INDRE FINNMARK - BUSSRUTEFORBINDELSEN 
Landsmøtet i NSR 1999 har registrert at etter en lang periode med en positiv 
utvikling av offentlige kommunikasjoner i Finnmark, har man nå i noen år sett en 
innskrenkning av tilbudene som på ingen måte er akseptable. 
 
Finnmark fylke har det fremste ansvaret for offentlige kommunikasjoner i fylket. 
Sentrale myndigheter, ved Samferdselsdepartementet, har selvsagt også ansvar. 
I det siste har mans sett en utvikling som mest tyder på at etablerte ordninger går i 
oppløsning og ansvar pulveriseres. 
 
Når det gjelder Indre Finnmark har særlig linjen Alta - Kautokeino - Karasjok - Tana 
vært gjenstand for total innskrenkning og mangel på kreativ initiativ. 
 
Et utvalg i Kautokeino har overfor fylket og Samferdselsdepartementet fremmet et 
meget velbegrunnet forslag til ruteopplegg for kommunene Alta - Kautokeino - 



 

 

Karasjok. Landsmøtet støtter forslaget og krever at Sametinget, fylket og 
Samferdselsdepartementet gjør anstrengelser for å få diskutert foslaget med tanke på 
realisering. I arbeidet bør også helsetjenesten og trygdeetatene i de berørte 
kommuner tas med. Det må også kunne forventes at fylket, ved FFR, legger større 
vekt på markedsføring av slike rutetilbud innen fylket og utad mot internasjonale 
turoperatører. 
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POSTEN I MÁZE 
Landsmøtet er kjent med at Posten har planer om å legge ned postekspedisjonen i 
Máze. Tjenesten i Máze har Posten tenkt løst ved å inngå avtale med stedets butikk. 
Fordi en slik løsning vil redusere tjenestens omfang betraktelig bl.a. ved at 
nåværende online-tjeneste forsvinner, vil landsmøtet i NSR advare mote en 
nedlegging av Máze postekspedisjon. Skal noe endres i Máze, må det være til det 
bedre - for kundene. 
 
Máze, som mange andre samiske bygder, er svært sårbar. Det har sammenheng med 
språksituasjonen og at de næringen man har hatt, har vært så spesielle og få. 
Landsmøtet tror imidlertid at en så vidt stor bygd som Máze, ca. 350 innbyggere, 
både ved utbygging av tradisjonelle næringer og utvikling av nye, har et betydelig 
potensiale. Da vil en reduksjon av offentlig tjenester, deriblant Postens, kunne skape 
et inntrykk av stagnasjon og ikke bidra til den nødvendige optimisme som også 
behøves for utvikling av et slikt potensiale. 
 
Landsmøtet vil understreke at Máze-folk i dag, gjennom online-tjenesten som finnes, 
har en stedlig bank i eget lokale. Ved fjerning av online-tjenesten vil bankkunder fra 
Máze måtte reise 7-8 mil til nærmeste banker i Kautokeino eller Alta. 
 
For øvrig vises til de sterke vedtak som er gjort om saken både i Máze Sámiid Searvi, 
20.05.99 og i Kautokeino Formannskap, 19.09.99 under sak 0042/99. 
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FISKERETTEN I ALTA-ELVA 
Landsmøtet i NSR ser at en privat interesseorganisasjon hevder fiskeretten til Alta-
elva, også før St. Hans. 
 
Denne retten tilhører etter NSR sin oppfatning, lokalbefolkningen som har 
tilhørighet til Alta/Kautokeinovassdraget, slik det forekommer i Samerettsutvalgets 
innstilling. 
 
NSR oppfordrer Alta- og Kautokeino kommuner å gå rettens vei for å opprettholde 
og sikre lokalbefolkningens rettigheter. Dette for at man allerede har prøvd å komme 
fram til løsning via forhandlinger mellom de ulike parter i saken. 



 

 

 
 
Følgende resolusjonsforslag blir oversendt landsstyret for viderebehandling: 
� Miehta riika akšuvdna sámegiela oahppamii 
� Statlige spesialpedagogiske kompetansesentre 
� Situasjonen for sørsamisk språk når det gjelder høgskole- og universitetstilbud 
� Ivaretakelse av urbefolkningens sedvane, rett og bruksrett i forhold til 

alderstidsbruk 
� Beredskapshjem (akutt mottak) for samiske barn 
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRKING AV SAMISK SPRÅK UTENFOR DET SAMISK SPRÅKLIGE 
FORVALTNINGSOMRÅDET 
Landsmøtet i NSR anser det som nødvendig å styrke innsatsen når det gjelder 
oppbygging av samisk språk også utenfor det samiskspråklige forvaltningsområdet. 
 
Dette fordi samiske interesser fortoner seg noe annerledes i områder der samene 
utgjør en mindre del av befolkningen enn i samiske majoritetsområder. Blant annet 
velger mange kommuner å ikke prioritere samisk språkutvikling, og lokale politikere 
evner ikke å se betydningen av en samiskspråklig revitalisering. 
 
Landsmøte i NSR mener derfor det er et stort behov for å prioritere en storstilt 
samiskspråklig alfabetiserings- og holdningskampanje med både barn, ungdom og 
voksne som målgruppe. Språket er den viktigste kulturbæreren for et folk, og en av 
de viktigste identitifikasjonsfaktorene for samisk tilhørighet. En slik satsning må bl.a. 
inkludere en økt prioritering av samisk opplæring i grunn- og videregående skole. 
 
Forslaget om en alfabetiseringskampanje må ses i sammenheng med det 
utredningsarbeidet som er igangsatt av sametingsrådet, der hensikten er å se på 
opplæringstilbudet i grunn- og videregående skole for elever som er bosatt utenfor 
forvaltningsområdet for samisk språk. I mange av disse områdene som for eksempel 
Oslo, er barna prisgitt den enkelte skoles velvilje når det gjelder samiskopplæring 
tross en nedfelt rettighet om morsmålsundervisning. 
 
I denne sammenheng anser også landsmøtet det som nødvendig å evaluere den 
eksisterende bruken av tospråklighetsmidlene både innenfor og utenfor det 
samiskspråklige forvaltningsområdet. Siktemålet med evalueringen må være å 
fortsatt forbedree innsatsen for samisk språk for hele den samiske befolkningen i 
Norge. Videre vil landsmøtet poengtere at rammene for tospråklighetsmidlene er for 
små, og må minst fordoblers fra Stortingets side. 
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ANSVARSFRASKRIVELSE OG USYNLIGGJØRING I ALTA 
NSRs landsmøte ser seg nødt til å reagere på Alta kommune sitt avslag om støtte til 



 

 

forprosjektering av et samisk kultursenter og barnehage, på tross av tidligere 
lovnader. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Nordens Hus og Altta Sámiid 
Searvi, hvor kommunen og Sametinget var invitert med som støttespillere. 
 
Alta har en sterk sjøsamisk historie som i dag nærmest er usynliggjørt av 
storsamfunnet. Byen har en lokal sameforening som gjennom mange tiår har gjort en 
iherdig og frivillig innsats for å styrke de samiske rettigheter i egen områder. De 
lokale ildsjeler ser nå ut til å gi opp. Dette er heller ikke uten grunn, sett i lys av den 
motstand samene møter i kommunen. 
 
I møte med Sametinget og den lokale sameforeningen, var Alta kommune v/ 
ordføreren enig i at ”Alta Siida” var et solid og spennende prosjekt. Sametinget har 
valgt å støtte prosjektet økonomisk, og også Alta kommune syntes å kunne støtte 
prosjektet. Imidlertid har kommunen nå avslått å støtte forprosjektering av et samisk 
kultursenter med barnehage. 
 
NSRs landsmøte kan ikke la en slik neglisjering og usynliggjøring av den sjøsamiske 
befolkningen passere uten å reagere. Hendelsene i Alta illustrerer at det er 
nødvendig med øremerkede midler på de kommunale budsjetter til styrking av 
samisk språk og kultur. 
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NSR KREVER GJENOPPRETTELSE AV SAMISK SPRÅK VED UIO 
Landsmøtet i NSR registrerer at UiO har nedlagt tilbudet for samisk språk på alle 
nivåer. 
 
I en tid da behovet for høyere utdannelse innen samisk språk er økende gir dette 
meget beklagelige signaler overfor samisk ungdom, og spesielt ungdom i Oslo. 
NSR ser på nedleggelsen ved landets største universitet som en nedgradering av 
samisk språk, og derigjennom vår kultur. 
 
NSR krever at samisk språkfag ved universitetet i Oslo gjenopprettes. 
 
 
Resolusjon 2000–4 
 
DEN SAMISKE RETTIGHETSSITUASJONEN - STOPP MINERALUTVINNING 
I SØRSAMISKE OMRÅDER 
Da det norske Storting den 20.juni 1990 ratifiserte ILO-konvensjon nr.169 om 
urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater godtok Stortinget ved sin 
handling at samene som urfolk i Norge har spesielle rettigheter som må beskyttes 
gjennom internasjonal lovgivning. At Norge som stat har brukt 20 år gjennom 
Samerettsutvalget å utrede den samiske rettighetssituasjonen forandrer ikke på det 
faktum at rettigheter ”de facto” eksisterer. Men samene som urfolk i Norge venter på 
en nasjonal lovgivning som oppfyller de vilkår ILO-konvensjon nr.160 setter, så 



 

 

innskrenkes rettighetene daglig, jfr. opprettelsen av Statskog SF. 
 
Det er spesielt vanskelig for områdene sør for Finnmark, hvor Justisdepartementet 
ennå ikke har satt i gang rettighetsutredningen (oppfølging av Samerettsutalget) som 
lovet i 1980. Opprettelsen av Samerettsutvalget var å styrke det samiske samfunn, 
mens det motsatte skjer i dag, ved bl.a. måten Statskog SF forvalter samiske områder. 
Derfor må Statskog SF oppløses i dagens form, 
 
Ett av ILOs-konvensjon 169 viktige artikler omhandler statens eiendomsrett til 
mineraler og ressurser under jorden i samenes områder (art.15.2). Det slåes der fast, 
og Stortinget har akseptert dette, at det ikke skal tillates noen tiltak for utforskning 
(forundersøkelser) eller utnytting av slike ressurser, før det er opprettet eller tatt i 
bruk rådføringsordninger med samene for å fastslå om og i hvilken utstrekning 
samenes interesser kan bli skadelidende. I artikkel 6.2 slås det fast at slike 
konsultasjoner (rådføringsordninger) skal foregå med god vilje og med den 
målsetning å oppnå enighet om eller tilslutning til de foreslått tiltak. 
 
Landsmøtet i NSR registrerer at det canadiske gruveselskapet Crew Development 
Corporation har fått tillatelse til forundersøkelser (utforskning) i Østre-Namdal 
reinbeitedistrikt. 
 
Crew Development Corporation driver i dag med forundersøkelser i Riast/Hylling 
reinbeitedistrikt med tanke på framtidig utvinning. 
 
Landsmøtet i NSR krever med bakgrunn i de før nevnte artikler i ILOs-konvensjon 
169 at utforskningen (forundersøkelsen) i begge reinbeitedistriktene stoppes inntil de 
i ILO-konvensjon 169 vedtatte og ratifiserte ordninger er gjennomført. 
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EGEN NÆRINGSAVTALE FOR DUODJI 
NSR landsmøte 2000 henstiller til Sametinget å etablere en egen næringsavtale 
mellom Sametinget og duodjinæringa. Det påhviler tingets politikere å framskaffe 
økte rammer for duodji med sikte på bedret økonomiske forhold for duodjiutøvere. 
Politisk må duodji aksepteres som primærnæring. 
 
I løpet av de siste årende har ca. 40 personer tatt fagbrev i duodji. Dette viser at det er 
mange unge personer som vurderer duodji som yrke, dersom forholdene blir lagt til 
rette for dette. I dag mangler det en hel del før man kan si at rammebetingelsene og 
utviklingspotensialet for næringa er tilstrekkelig utviklet sett i et slikt perspektiv. 
 
NSR vil i denne sammenheng vise til at Sametinget i sak 25/99 vurderte å opprette 
en egen næringsavtale for duodjiutøvere. Videre fremhever tingets vedtak duodjis 
betydning både kulturelt, faglig og næringsmessig. En slik næringsavtale vil være 
med på å skape trygge, solide arbeidsplasser rundt i samisk lokalsamfunn. 
 



 

 

Duodji har helt fram til i dag vært nedprioritert og heller ikke i tilstrekkelig grad blitt 
vurdert som en etablert næring, dette også i de samiske miljøene. Duodji har vært og 
er en av de viktigste kulturbærerne i det samiske samfunn, også sett i et språkpolitisk 
lys. Duodji er også av avgjørende betydning sett i forhold til ulike 
næringskombinasjoner, som faktor i omstillingen i reindrifta og ikke minst i arbeidet 
med å etablere kvinnearbeidsplasser i samiske lokalsamfunn. 
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MÁZE KVARTSITT 
I Masiområdet fra Stuorraoaivve mot Masi strekker det seg en langstrakt kvartsittåre 
som finnes mer eller mindre nær overflaten. Funnet av steinen har ført til stor 
interesse fra både inn- og utland. Det har blitt gjort prøveuttak og prøveforedling. 
Steinen vil etter de prøver som er gjort egne seg både som fasadestein og til bruk 
innendørs. 
 
Landsmøtet i NSR mener en slik ressurs, som det er store mengder av, må sikres for 
samiske interesser, og ikke bare bli en råstoffressurs for interesser og bedrifter sør i 
Norge eller i utlandet. 
 
Her vil landsmøtet vise til ILOs konvensjon 169, artikkel 15.2 hvor det slås fast at 
samene skal ha del i utbytte av en slik virksomhet som mineralutvinning. 
 
Sametinget og Samisk Utviklingsfond må snarest, i samarbeid med lokale interesser, 
sikre at samiske interesser kan utnytte en slik ressurs med størst mulig utbytte. Alle 
deler av produksjonen fra uttak til bearbeiding, foredling og ferdige produkter skal 
gjennomføres lokalt, og verdiskapningen må skje i de samiske områder. 
 
 
Resolusjon 2000–7 
 
SAMISK PÅ INTERNETT OG MOBILTELEFONER 
Samisk kan i dag ikke brukes som kommunikasjon på internett og SMS i 
mobiltelefoner. Samisk kan ikke leses av andre systemer enn Windows og Mac, som 
det er laget samiske fonter til. 
 
Samisk tekst burde fungere i alle sammenhenger, for eksempel på WEB-sidene, 
uansett hvilke program det sendes eller mottas fra. 
 
Slik situasjonen er i dag ødelegges samisk skriftspråk ved at hver og en lager sitt 
eget. Alternativet er at norsk språk velges. Dette fratar våre unge muligheten til å 
bruke morsmålet og samisk språk i den moderne verden. 
 
NSR ber Sametinget, Samisk Parlamentarisk Råd og Samisk Felles Språkråd finne en 
løsning på disse problemene. 
 



 

 

 
Resolusjon 2000–8 
 
BRUK AV SAMISKE NAVN 
NSRs landsmøte er imot at ordet Sápmi brukes som firmanavn slik det er gjort av 
Sápmi A/S i Karasjok. En slik bruk av begrepet Sápmi er fullstendig uakseptabelt og 
vitner om manglende kunnskap om samiske forhold. 
 
NSR ber Sametinget påse at Brønnøysundregisteret tilegner seg unødvendig 
kunnskap om det andre offentlig språk i Norge, samisk. Samtidig må 
Brønnøysundregisteret akseptere at firmaer registreres med navn som er skrevet på 
samisk for å ikke bryte med den samisk språkloven. 
 
NSR takker de enkeltindivider som gjorde oss oppmerksom på de feil som er skjedd 
og håper det også i framtiden er individer som arbeider for samefolkets beste. 
 
 
Resolusjon 2000–9 
 
MAUKEN - BLÅTIND SKYTEFELT 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund - NSR ber den norske Regjering på 
permanent basis om å skrinlegge planene om sammenbinding og utviding av 
Mauken og blåtind skyte- og øvingsfelt. Samtlige reindriftsfaglige utredninger har 
entydig konkludert med at reindriften i området, som utgjør en stor del av 
reindriftskulturen i Troms, vil miste sitt livsgrunnlag hvis utbyggingsplanene 
iverksettes. Landsmøtet er tilfreds med at Regjeringen har satt midlertidig stopp i 
utbyggingsplanene. Vi forventer at den nye gjennomgangen av planene baserer seg 
på et reindriftsfaglig og urfolks- og folkerettslig grunnlag. 
 
Landsmøtet vil understreke at et slikt omfattende inngrep der her er tale om, vil stå i 
sterk strid med de forpliktelsene Norge er bundet av gjennom Fns konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter (CCPR) og ILO-konvensjon nr.169. Disse internasjonale 
bestemmelsene sikrer et klart urfolksvern, som reindriften i Mauken/Blåtind-
området kan påberope seg. I tilbakemeldingen fra Fns menneskerettighetskomité til 
norske myndigheter i oktober 1999 om CCPR heter det bl.a. at komiteen er bekymret 
for at samisk livs og næringsgrunnlag ikke synes å oppnå full beskyttelse i forhold til 
konkurrerende former for offentlig og privat bruk av land. Forsvarets planer om en 
ytterligere utbygging av Mauken/Blåtind vil nettopp innebære en slik 
konkurrerende form for bruk av land. Derfor må de mange juridiske sider avklares 
bl.a. Folkerettens minoritetsvern. 
 
Innenfor Mauken-Blåtid skytefelt er det registrert 185 automatisk fredete samiske 
kulturminner. Kulturminnene inngår i et vidstrakt samisk kulturlandskap med stor 
tidsdybde. I dette kulturlandskapet finnes flere kulturmiljøer som dekker hele den 
samiske forhistorie i området. Landsmøtet anser det som meget viktig at de samiske 
kulturmiljøene og minnene i Mauken/Blåtind skyte- og øvingsfelt vernes som en del 
av den samiske kulturarven og som ledd i en helhetlig miljø og ressursforvaltning. 



 

 

Dette kan ikke forenes forsvarets planer for inngrep i området. 
 
Landsmøtet vil også understreke nødvendigheten av at det neste Samerettsutvalget  
gis mulighet til å drøfte rettighetsspørsmålet før inngrep av denne størrelsesorden 
igangsettes. Forsvaret framstiller utbyggingen av Mauken/Blåtind skytefelt slik at 
det kun dreier seg om å få erstatning for beitetap. 
En slik framstilling underslår det faktum at mange inngrep allerede er foretatt. 
Reindriften i området er allerede sterkt presset, og det skyldes for en stor del 
Forsvarets aktiviteter, disse må ses i sammenheng med planene om nye inngrep. 
Konsekvensene av summen av gamle og nye inngrep vil i Mauken/Blåtind-tilfellet 
være fatale for reindriftsnæringen, en utvikling verken Regjering eller Storting bør 
være seg bekjente av. 
 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
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33. ordinære landsmøte 
Tromsø, 8.–10. mars 2001  
 
 
Resolusjon 2001–1 
 
SAMISK SKOLETILBUD I OSLO 
Landsmøtet i NSR mener at elevene i Osloskolene ikke får et tilfredsstillende tilbud i 
samisk opplæring. Dette gjelder både språk, kulturkunnskap og historie. Slik 
undervisningen blir gitt i dag, kan det virke tilfeldig og lite planmessig. Det er en 
rekke momenter som gjør at det praktiske arbeidet innen dette fagområdet 
vanskeliggjøres. 
 
Undervisningen foregår på de enkelte elevenes skoler, slik at lærerne reiser rundt til 
hver enkelt. Viktige elementer som utvikling av en felles samisk identitet og 
samhørighet blant elevene blir på denne måten borte.  
En annen negativ virkning av dette forholdet, er at tilgang på materiale, datautstyr, 
kopiering og faste klasserom er tilfeldig og ofte mangelfull. Det burde være en 
selvfølge at dette var tilrettelagt, herunder også tilgang til fjernundervisning. 
 
Foreldre og lærerne møter ofte mangelfull forståelse av viktigheten av et samisk 
opplæringstilbud, både hos skoleledere og klasselærere. Dette har kommet til uttrykk 
gjennom for eksempel manglende vilje til å gi fritak fra annen undervisning til fordel 
for samisk. Flere av elevene har derfor fått undervisning i samisk på toppen av den 
ordinære timeplanen. Elevene opplever dette som en byrde fremfor meningsfylt 
opplæring. 
 
NSR mener her å ha pekt på momenter som forringer kvaliteten av det tilbudet 
denne elevgruppen får. 
Undervisningen må organiseres på en annen måte. Ansvarsfordelingen må 
klargjøres, og man må bli mer fleksibel i søken etter praktiske løsninger. For 
eksempel må man vurdere periodeundervisning, elevsamlinger, språkbad og 
fjernundervisning. Landsmøtet viser til opplæringsloven av 1. august 1999, som slår 
fast at samiske elever har individuell rett til opplæring i samisk og at denne retten er 
uten vilkår. Loven skal sikre at elever får denne opplæringen og at foreldre ikke må 
bruke tid og ressurser for å oppnå denne rettigheten. 
 
 
Resolusjon 2001–2 
 
KIRKELIG BETJENING FOR SAMER I SØR-NORGE 
I Oslo-områdene har samene hatt tilbud om samiske gudstjenester fra midten av 



 

 

1980-tallet.  
Koordineringsansvaret for disse gudstjenestene var underlagt Nord-Hålogaland 
bispedømme inntil 1.1.1998 da Oslo bispedømme i samarbeid med Nord-Hålogaland 
og Nidaros bispedømme overtok ansvaret. Inntil dette ble avklart i 1998, ble de 
administrative oppgavene i forbindelse med gudstjenestene utført av ”Komité for 
samiske gudstjenester i Oslo” på vegne av de nordligste bispedømmer. 
 
I dag avholdes 4 samiske gudstjenester i året i Oslo; 3 på nordsamisk og 1 på 
sørsamisk. Ingen andre større byer sør for Trondheim har lignende ordning. I Bergen 
har samiske gudstjenester blitt holdt sporadisk og etter initiativ fra Bergen Sámiid 
Searvi. 
 
NSR er glad for det tilbudet av kirkelig betjening, i form av samiskspråklige 
gudstjenester samene har i dag i Oslo, men dette tilbudet er langt fra tilfredsstillende. 
NSR har et ønske om et mer utvidet og styrket tilbud i fremtiden for den samiske 
befolkningen i Sør-Norge. For å få et tilfredsstillende tilbud om kirkelig betjening for 
samene i Sør-Norge, er det behov for faste ordninger. Dette omfatter all kirkelig 
betjening som hastedåp, hjemmedåp, kirkedåp, dåpstadfestelse, konfirmasjon, 
vielser, sykdom og død (begravelser), samt ordinære gudstjenester med skrifte og 
nattverd. I tillegg er det ønskelig med kirkelig betjening i samiske barnehager og 
skoler med samisktalende elever. 
 
NSR ser et stort behov for en person som kan være behjelpelig i situasjoner som av 
naturlige årsaker ikke kan berammes til de 4 årlige samiske gudstjenester i Oslo. 
Behovet for sjelesorg i forbindelse med ulykker, sykdom og død er spesielt 
fremtredende. NSR mener det er en naturlig menneskerett å få kommunisere på sitt 
eget morsmål i forbindelse med livskriser, ulykker, sykdom og død. I dag eksisterer 
det dessverre ikke et slikt tilbud for den samiske befolkningen i Sør-Norge. 
 
NSR mener at det i nærmeste fremtid bør opprettes en fast stilling som kan ivareta 
alle de samiske kirkelige tjenester i Sør-Norge, nærmere bestemt i valgkrets 13. 
 
 
Resolusjon 2001–3 
 
REVIDERT REINDRIFTSLOV 
Landsmøtet i NSR er kjent med at forslag til revidert reindriftslov blir sendt til 
høring. 
NSR vil henstille til Stortinget som skal gjøre et endelig vedtak, at de gjennom loven 
sikrer at reindriftsutøverne får en større direkte innflytelse på hvordan næringen skal 
drives, at de gjennom loven uttrykkelig sikrer kvinnenes viktige plass og rettigheter i 
reindriften og at også reindriftsfamiliers barn må få sine rettigheter klart uttrykt. 
 
 
Resolusjon 2001–1 
 
SAMISK STEDSNAVN MÅ KOMME TILSYNE 



 

 

Samiske stedsnavn er av de viktigste kjennetegn på samisk kultur og historie i våre 
områder. Gjennom disse navnene dokumenteres samisk tilstedeværelse, 
næringsutøvelse og annen bruk av områdene fra gammel tid.  
 
Presisjon, anskueliggjøring og innhold er av en kvalitet som i mange sammenhenger 
er fraværende i de norske stedsnavnene. Samiske enkeltpersoner, organisasjoner og 
institusjoner har gjennom en årrekke arbeidet aktivt for å synliggjøre disse viktige 
kulturminnene og denne delen av samisk kultur. 
Stadnavnloven som ble vedtatt av Stortinget i 1990 var derfor et viktig instrument for 
å fremme bruken av samiske stedsnavn. Innføringen av loven representerer et viktig 
skritt i riktig retning. Gjennom lovens forskrifter skulle de samiske stedsnavnene 
igjen bli synliggjort blant annet på kart og veiskilt. 
 
NSR vil på den bakgrunn reagere meget sterkt på uttalelser som politisk ledelse i 
Kulturdepartementet ved Roger Ingebrigtsen har kommet med den senere tid. Det er 
svært beklagelig at de som har ansvaret for håndhevelse av denne loven ikke synes å 
ha verken innsikt i lovens intensjon eller dens viktighet for samisk kultur. Særlig 
beklagelig er det at slike uttalelser kommer fra autorativt hold i en tid da ekstreme 
grupperinger i det norske samfunnet ødelegger eksisterende samiske skilt, til og med 
ved bruk av skytevåpen. 
 
NSR vil på denne bakgrunn igjen måtte kreve at alle samiske stedsnavn snarest 
fremkommer på alt kartverk, at det skiltes over hele det samiske bosettingsområdet 
og at de blir en naturlig del av skoleverkets arbeid med lokal kunnskap. 
 
 
Resolusjon 2001–5 
 
IKKE LIBERALISER MOTORFERDSELLOVEN! 
NSR oppfordrer sentrale myndigheter til ikke å liberalisere motorferdselloven i 
forhold til scooterturisme. 
Alta kommune har sendt en henvendelse til næringsdepartementet om å åpne opp 
nye områder for motorisert ferdsel. Etter NSRs vurdering er dagens løypenett 
tilfredsstillende. Dette løypenettet er også åpnet for turisttrafikk. 
 
 
Resolusjon 2001–6 
 
GÁBAS ØKONOMI MÅ SIKRES 
På kvinnedagen 2001 fylte det tospråklige kvinnebladet Gába 5 år. Over 100 jenter og 
kvinner har vært bidragsytere i løpet av disse fem årene. Uten tvil ville 75% av disse 
ikke ha brakt sine uttrykk og meninger til offentligheten uten Gábas eksistens. Gába 
oppsto som et talerør og tilbud for og av samiske kvinner, og er derfor et viktig 
forum for å øke samekvinners samfunnsengasjement. 
Gába utgis sporadisk med to nr. pr år, og har overlevd ved hjelp av prosjektmidler 
som det søkes om hvert år. Derfor har bladet lav status og regnes som en kuriositet i 
en samisk mediaverden. Dette er verken samekvinner eller det samiske samfunnet 



 

 

som helhet tjent med. 
 
 
Resolusjon 2001–7 
 
URFOLKSMUSIKK OG LITTERATUR I SÁMI RADIO 
NSR savner urfolksmusikk i NRK Sámi Radio. I dag spiller de samme musikk 
kategori som andre radiokanaler. Skal Sámi Radio ha samme profil som norske 
radiokanaler, men at det er kun språket som skiller disse? 
 
NSR mener at det bør være mer plass for joik og samisk musikk i NRK Sámi Radio. 
Men det bør også gis plass til annen etnisk musikk for å bli kjent med annen 
urfolksmusikk. 
 
NSR foreslår også at Sámi Radio styrker den samiske skjønnlitteraturen ved å 
produsere bokanmeldelser og programmer som omhandler samisk litteratur. 
 
 
Resolusjon 2001–8 
 
INDRE FINNMARKS BEDRIFTSRÅDGIVNINGSKONTOR 
Indre Finnmarks bedriftsrådgivningskontor har vært et prøveprosjekt over tre år. 
Hensikten med prosjektet var å tilby gratis bedriftsrådgivning for ny 
bedriftsetablering. 
 
NSR mener at prosjektet var positivt for næringslivet og enkeltutøvere og ber om at 
prøveprosjektet videreføres og etableres som fast ordning. 
 
 
Resolusjon 2001–9 
 
STRATEGISK PLAN FOR Å TILRETTELEGGE FOR AT FLERE KVINNER OG 
UNGDOM DELTAR I SAMEPOLITIKKEN 
NSR's Landsmøte 8.-10.mars 2001 vil at det i løpet av 2001/2002 skal utarbeides en 
tiltaksplan for å mobilisere for at kvinner og ungdom i det samiske samfunnet skal 
kunne delta i det samepolitiske samfunnslivet gjennom den demokratiske 
valgprossesen og gjennom arbeid i samiske organisasjoner. Mobiliseringen bør ha 
basis i det lokale samiske samfunnet. 
 
Det bør fra Sametingets side settes igang ytterlige arbeid for å stimulere de ulike 
samiske aktørene til å iverksette arbeid for å se på utfordringene med å inkludere 
kvinner og ungdom i det samiske samfunnslivet. 
 
Landsmøtet krever: 
1. NSR internt bør utarbeide en strategisk tiltaksplan for å mobilisere kvinner og 
ungdom til aktivt samfunnsengasjement både m.h.t. samemanntallsinnskriving og 
valgdeltakelse. 



 

 

 
2. Sametinget bør i større grad synliggjøre seg i forhold til samiske kvinner og 
ungdom. 
 
 
Resolusjon 2001–10 
 
FORSKING PÅ SYKDOM HOS REIN OG SMÅFE 
Landsmøtet i NSR vil understreke viktigheten av at det arbeides for å øke 
forskningsinnsatsen på sykdommer som rammer rein og småfe, og som har en 
negativ økonomisk effekt for næringsutøvere. Eksempelvis kan nevnes munnkurv på 
rein og småfe. 
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34. ordinære landsmøte 
Svanvik folkehøgskole i Sør-Varanger, 21.–23. juni 2002 
 
 
Resolusjon 2002–1 
 
Rett til opplæring i og på samisk. 
Retten til opplæring i og på samisk er fundamentert i lover og forskrifter som også 
gjelder utenfor forvaltningsområdet for Samelovens språkregler. Det bør være en 
individuell rett. 
 
Erfaring i enkeltsaker viser imidlertid at hovedproblemet for å oppnå opplæring, og 
da spesielt fjernundervisning, ofte er av økonomisk art. Svært mange skoler er i 
utgangspunktet positiv til å gjennomføre samiskopplæring i tråd med 
grunnskoleloven. Erfaring i enkeltsaker viser imidlertid at hovedproblemet for å 
oppnå samiskopplæring ofte er av økonomisk art. Samiskopplæring blir en 
økonomisk belastning og ender derfor ofte opp i en konflikt om økonomiske 
ressurser. 
 
Kunnskap om refusjonsordninger er liten både på den enkelte skole, i kommunen og 
i fylkeskommunen. Dessuten dekker refusjonen ikke de reelle utgiftene. Det å få 
refundert utgifter tar tid og krever mye arbeid. Skole, kommune og fylkeskommune 
vil ofte forsøke å unndra seg forpliktelsene og begrunner det med at det ikke finnes 
lærerkrefter.  
 
Klageprosessen i saker om rett til samiskopplæring er lang og komplisert. Ofte 
kommer ikke opplæringen i gang før langt ut i skoleåret. De foreldrene og elevene 
som er oppe i en klagesituasjon vil derfor ofte gi opp. 
 
For å imøtekomme retten til samiskopplæring for elever på den enkelte skole er det 
nødvendig å iverksette særskilte ordninger i samråd med Sametinget for å dekke de 
reelle kostnadene som er forbundet med slik opplæring. 
 
Det må etableres en ordning som garanterer dekning av økonomiske utlegg som de 
enkelte skoler har ved en eventuell klagebehandling om rett til samiskopplæring. 
Dette for å sikre at samiskopplæring kan starte ved skoleårets begynnelse uten å 
måtte vente på en lang klagebehandling. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2002–2 



 

 

 
Utvidelse av skytefeltet Hálkavárre i Porsanger 
Norske Samers Riksforbunds(NSR) 34. Landsmøte i Sør-Varanger mener Forsvarets 
utvidelsesplaner for skytefeltet Hálkavarre dramatisk vil ramme tradisjonelle 
næringer i området.  
 
Utvidelsen vil båndlegge store arealer til bruk for internasjonale militærøvelser midt 
i et urfolks bosettingsområde. Dette vil sammen med aktiviteter som mineralleting, 
hyttebygging, utvidelse av Stabbursdalen nasjonalpark, og endringer i  regelverk og 
fredningsbestemmelser innen fiskeriene, legger et stort press på ressurser og arealer i 
området. Erfaringen viser at primærnæringene blir den vikende part i slike 
pressområder.  
 
Dette innebærer at urfolkskulturen i området kan bli fortrengt, og dette er i  strid 
med både norsk rett og folkeretten. NSRs landsmøte krever at Forsvaret opptrer i 
tråd med samenes rett som urfolk og snarest inngår avtale med reindriften om 
bruken av Hálkavarre skytefelt.  
 
NSRs 34 landsmøte krever at forsvarets planer om bruk av sjømissils skrinlegges. Det 
forventes at de bebudede planene om utvidelse av skytefeltet med sikringssoner blir 
konsekvensutredet, slik at en kan få en oversikt over mulige skadevirkninger for 
primærnæringer og urfolkssamfunn i området. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2002–3 
 
Samisk hus i Oslo 
Oslo-området er et området i landet der et høyt antall samer blir utsatt for sterk 
fornorskning. Den totale dominansen av norsk språk og kultur, kombinert med 
tilsvarende mangel på samiske tilbud, fører til at mange tusen samer gradvis mister 
sitt språk og sin identitet. 
 
Mangelen på samisk møteplass handler ikke bare om et savn for den enkelte. En 
stadig svekket samisk bykultur betyr også tapte innspill til den samiske kulturen, og 
derved et tap for hele det samiske folk. Vi er avhengige av både aktive 
kjerneområder og en aktiv bykultur. 
 
Alle samer kan ikke bo i kjerneområdene av Sápmi. Arbeid og utdanning, familiære 
og sosiale forhold gjør at noen ønsker og andre må reise inn til de større byene. Dette 
har vært en realitet i flere tiår, og utviklingen vil fortsette. Resultatet er en stor og 
viktig gruppe samer med en identitet farget av å være født og oppvokst i byer. Disse 
samene utgjør en stor ressurs, men blir dessverre ofte fortiet og oversett. Et samisk 
hus vil være et viktig bidrag til å styrke og synliggjøre denne identiteten, samt 
utnytte den unike muligheten til kulturutveksling mellom samer med ulik bakgrunn. 
 



 

 

Mangel på treffsteder og nettverk medfører tap av identitet og sosiale problemer. For 
de med få samiske kontakter, vil fraværet av et samisk tilbud, tiår etter tiår, føre til at 
man glir stadig mer over i det norske. At bare noen hundre av de antatt flere tusen 
samer i Oslo-området stemmer ved sametingsvalget, forteller sin historie om dette. 
Etablering av et samisk hus i Oslo må derfor gis høyeste prioritet av de samiske 
folkevalgte, og norske myndigheter må ta økonomisk ansvar for å bevilge penger til 
drift. Særlig har Oslo, som landets hovedstad og  en av landets største 
samekommuner, et stort ansvar her. 
 
Vedtak: Vedtatt mot 9 stemmer 
 
 
Resolusjon 2002–4 
 
Fremtiden for de samiske videregående skoler 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund har med forundring registrert at statlige 
myndigheter planlegger å redusere aktiviteten ved de samiske videregående skoler 
og legge ned utdanningsplasser ved disse skolene. 
 
Det samiske samfunnet er i stor endring.  I henhold til norges grunnlov tilkommer 
det oss ikke bare å bevare men vi har faktisk også en rett til å utvikle vårt språk, vår 
kultur og vårt samfunnsliv. Et sentralt virkemiddel i dette utviklingsarbeidet er 
nettopp opplæring og kunnskap. I denne situasjon er det helt uakseptabelt at staten 
begynner å redusere bevilgningene og arbeidsmulighetene for de samiske 
videregående skolene.  
 
De videregående skolene er også viktige virkemidler for å få samisk ungdom til å bli 
i de samiske områdene. 
 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2002  finner grunn til å minne staten om 
sine forpliktelser og oppfordrer staten  til å støtte arbeidet ved de samiske 
videregående skolene. Vi krever at virksomheten ved de samiske videregående 
skolene styrkes og at staten sikrer at skolenes planer for den nærmeste framtid kan 
oppfylles. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2002–5 
 
Grunnskoler i samelovens forvaltningsområde og kommunenes økonomi 
Etter at samisk språk og kultur fra 1970-tallet etter hvert har fått mer plass i 
grunnskolene så er grunnskolene blitt viktige kulturinstitusjoner. Særlig har ny 
læreplan blitt en viktig støtte for utvikling av samisk språk og identitet i samfunnet.  
 
Endelig har vi oppnådd at skolen er i ferd med å bli en institusjon som fremmer 
samisk identitet i motsetning til å være et middel for fornorskning slik som tidligere.  



 

 

I denne situasjon er det opprørende å høre at de samiske kommunene er i en så 
vanskelig økonomisk situasjon at skoler må nedlegges. Vi viser i den forbindelse til 
at både Masi og Lahpolobbal skole er truet. Disse skolene er særlig viktige for 
bevaring av bosettingen og for opprettholdelse av en sterk samisk kultur. 
Det er også opprørende at staten reduserer de økonomiske bevilgningene til 
samiskopplæring i grunnskolen med 400 uketimer fra skolestart 2002.  
 
Dette innebærer at det blir 200 færre uketimer i Kautokeino, 100 færre i Karasjok, 60 
færre i Tana og 60 færre andre steder i Sápmi. Dette foreslår staten samtidig som de 
øker timetallet for morsmålsopplæring i grunnskolen med 7 uketimer. Dette 
innebærer at samiskopplæringen blir sterkt redusert. Landsmøtet i NSR mener at 
konsekvensen blir at fornorskningen av samiske barn fortsetter med fornyet styrke. 
 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2002 minner statlig myndighet på at 
grunnloven forplikter myndigheten til å sørge for at samiske skoler, samiske bygder 
og bosettinger opprettholdes og styrkes. Staten må sørge for at kommunene har en 
økonomi som gjør det mulig å opprettholde og styrke samisk språk, kultur og 
samfunnsliv 
 
Vedtak: Vedtatt mot 7 stemmer. 
 
 
Resolusjon 2002–6 
 
Regjeringens oppfølging av Samerettsutvalgets arbeid 
Norske Samers Riksforbunds(NSR) 34. landsmøte er svært bekymret for om 
regjeringens arbeid med den nye Finnmarksloven vil ivareta og sikre samenes 
sedvanemessige rettigheter til grunnen i Finnmark. Regjeringens skisse viser at 
grunnlaget og modellene i lovforslaget ikke er i tråd med Samerettsutvalgets 
mangeårige arbeid, de internrettslige endringer i Norge de siste 15 år, og utviklingen 
innen folkeretten i samme periode.  
 
Samerettsutvalget ble i sin tid opprettet for å rette opp skjevheter i forholdet mellom 
samene som urfolk og den norske stat. Videre var målet at samenes rettigheter skulle 
sikres. Det er en kjensgjerning at norsk lovgivning og forvaltning har behandlet, og 
til en viss grad fortsatt behandler det samiske folk, vår kultur og kulturgrunnlag, på 
en måte som ikke er basert på prinsippet om likeverd 
 
Det er svært kritikkverdig at staten har brutt flere av de forutsetninger og løfter som 
ble gitt til samiske organisasjoner da Samerettsutvalget ble opprettet 
 
NSRs landsmøte mener det er nødvendig å etablere ordninger som garanterer 
samenes rettigheter og interesser som urfolk. Skiftende regjeringer må ikke med 
enkle grep kunne endre de grunnleggende forutsetningene for samenes eksistens 
som folk. 
 
Ved etablering av en lov for grunnen i Finnmark er det særdeles viktig at 



 

 

Samerettsutvalgets  utredninger legges til grunn, og at loven er i tråd med 
internrettslige og folkerettslige krav som Norge er bundet av.  
 
NSRs landsmøte mener staten først og fremst må sikre samenes sedvanemessige og 
folkerettslige rettigheter til grunnen i Finnmark og dernest utvikle 
forvaltningsmessige ordninger som harmonerer med dette 
 
NSRs  landsmøte krever at den norske regjeringen snarest mulig legger frem et 
lovforslag som er i tråd med Samerettsutvalgets arbeid og folkeretten. Videre  ber 
landsmøtet om at Regjeringen ser til at Sametinget blir involvert i prosessen som en 
likeverdig part. Dersom dette ikke skjer ber landsmøtet Sametinget vurdere stans i 
kontakten med regjeringen i denne saken  Sametinget må ikke bli brukt som alibi for 
at staten har ført de nødvendige konsultasjoner med samene uten at den reelt gjør 
det. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
Resolusjon 2002–9 
 
6. februar - offentlig høytidsdag 
NSR krever at Samefolkets dag, 6. februar, likestilles med Norges Grunnlovsdag, 17. 
mai, når det gjelder status som høytidsdag. Den samiske nasjon er en del av det 
offentlige Norge og forventer derfor en markering av Samefolkets dag som er på linje 
med andre offentlige høytidsdager. 
 
Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer. 
 
 
Resolusjon 2002–10 
 
Boikott Israel 
NSR vil med dette ta kraftig avstand fra overgrepene okkupasjonsmakten Israel 
utfører mot det palestinske folk. NSR tar avstand fra all voldsbruk i området, og ber 
regjeringen reagere klarere mot bruddene på menneskerettigheter i Palestina og 
Israel. I tillegg må regjeringen øke det politiske presset mot Israel for å til en 
tilbaketrekking fra de israelskokkuperte områder. Videre må det jobbes intensivt for 
å trygge alle humanitære hjelpearbeidere. NSR ønsker å uttrykke sympati med det 
palestinske folks sak, men tar avstand fra all bruk av  vold. NSR oppfordrer i dagens 
tilspissede situasjonen til boikott av Israel, og mener at all økonomisk støtte til landet 
bør stanses 
 
Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme 
 
 
Resolusjon 2002–11 
 
Forpakting av fiskevann 



 

 

Norske Samers Riksforbunds landsmøte støtter Máze Sámiid Searvi i arbeidet mot at 
Statskog forpakter bort fiskevann. Det er ikke akseptabelt at Statskog inngår 
langsiktige forpaktningsavtaler med bedrifter om fiskevann som nyttes av 
allmennheten. Regulering av retten til fiskevann må skje ved forhandlinger mellom 
brukerne. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2002–12 
 
Samisk høyere utdanning og forskning 
Norske Samers Riksforbunds (NSR) 34. landsmøte vil uttrykke tilfredshet med at 
regjeringen har lagt til behandling for Stortinget en egen melding om høyere samisk 
utdanning og forskning. (jfr. stortingsmelding nr. 34 (2001-2002) kvalitetsreformen 
om høyere samisk utdanning og forskning). NSRs landsmøte er enig med 
Regjeringen i at ethvert moderne samfunn er kunnskapssamfunn basert på 
utdanning og forskning. Videre er det også slik at kunnskapspolitikken som blir ført 
i høy grad vil påvirke samfunnsutviklinga. Det er positivt at målsettinga med dette 
er å styrke samisk utdanning og forskning og rekruttering av samiske ungdom til 
høyere utdanning. 
 
NSRs landsmøte er positiv til at regjeringa går inn for at Samisk høgskole skal kunne 
utvikles til å bli en vitenskapelig høgskole. At høyskolens status kan endres til 
vitenskapelig høyskole vil bidra til å styrke den faglige kvaliteten ved Samisk 
høgskole og på denne måten gjøre skolen attraktiv for samiske studenter og forskere. 
Det er også gledelig at Samisk høgskole får et nasjonalt ansvar for å utvikle samisk 
språk som vitenskapsfag og for duodjiutdanninga som tidligere har vært ved 
høgskolen i Oslo.  
Imidlertid er det en del motsetningsforhold i meldinga, spesielt vil NSRs landsmøte 
påpeke at ansvarsfordelinga mellom institusjonen synes å være noe uklar. Det eneste 
samiskspråklige utdanningsinstitusjonen Sámi Allaskuvla ser ut til å bli frarøvet, det 
mest sentrale ansvarsområdet innen samisk utdanning og forskning, nemlig det å ha 
et nasjonalt koordinerende ansvar for utvikling av urfolkdimensjonen i høyere 
utdanning. 
 
NSRs 34. landsmøte ber Regjeringa og Stortinget å tillegge at Sámi Allaskuvla i 
samarbeid med Sámi Instituhta skal ha et nasjonalt ansvar for utdanning, forskning 
og formidling om samer og urfolk. Dette vil også være i tråd med internasjonale 
rettsregler om at urfolk har rett til å kunne utvikle og ha kontroll med egen 
kunnskapsutvikling (Jfr. ILO-konvensjon art. 26, 27 og 29). På lik linje med 
Universitetet i Tromsø må det med et slikt ansvar følge nye rekrutteringsstillinger og 
mer penger til samisk utdanning og forskning til Sámi Allaskuvla. 
 
NSRs landsmøte beklager at Regjeringen ikke har fulgt opp Sametingets og 
Mjøsutvalgets tilrådninger om at det bør etableres et 10-årig samisk 
forskningsprogram som tar sikte på bygge opp det samiske samfunnets 



 

 

kunnskapsgrunnlag om samiske forhold, forhold mellom storsamfunnet og 
urfolksamfunn. Forskningsprogrammet som NAVF har satt i gang i de senere årene 
dekker ikke det enorme behovet det samiske samfunnet for vitenskapelig kunnskap 
og samisktalende fagfolk på høyere utdanningsnivå. Det re nå en gang slik at tilgang 
til kunnskap og mulighet til utdanning er en forutsetning både for enkeltmenneskets 
og et folks frihet. Når det gjelder organisering av forskningen, så hadde også 
Sametinget foreslått at det opprettes et eget samisk forskningsråd. Dessverre legger 
ikke Regjeringa opp til endringer i dagens struktur. Det hadde vært viktig for et 
urfolksamfunn som det samiske å kunne forvalte utviklinga av sin egen kunnskap på 
lik linje med majoritetssamfunnet. 
 
NSRs landsmøte mener at Regjeringa burde ha fulgt Sametingets og Mjøsutvalgets 
tilrådninger om å opprette egne styringsorganer for samisk forskning. NSRs 
landsmøte forventer at regjeringa tar initiativ til at det i fremtiden opprettes et 
nordisk samisk forskningsråd. 
NSRs 34. landsmøte ber Stortinget etablere** et tiårig samisk forskningsprogram og 
oppretten egne styringsformer for samisk forskning slik Sametinget og Mjøstutvalget 
har foreslått det. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2002–13 
 
Fornorskning 
NSRs landsmøte viser til at fornorskningspolitikken i Norge har foregått i en periode 
fra ca. 1850 og fram til våre dager. Periodens begynnelse og avslutningen kan knyttes 
til to hendelser. Begge hadde et materielt innhold, men fikk også en sterk 
symbolverdi.  
 
Finnefondet og Alta-saken 
Den første var opprettelse av Finnefondet i 1851. Det var en budsjettpost som 
Stortinget opprettet for å iverksette et språk- og kulturskifte blant samene. Den andre 
var Altasaken 1979-1981 som ble et symbol for samenes kamp mot kulturell 
diskriminering og for kollektiv respekt, for politiske selvstyre og for materielle 
rettigheter. 
 
Ubeskrivelige konsekvenser 
Fornorskningspolitikkens konsekvenser for det samiske folk, sett både i et 
individuelt og kollektivt perspektiv, er nærmest ubeskrivelig. Tap av selvrespekt, tap 
av våre åndelige verdier, tap av vårt morsmål, tap av uerstattelig samisk kultur og 
tap av troen på samefolkets fremtid, kan ikke bare ses i et historisk perspektiv.  
NSRs landsmøte har merket seg de beklagelser statsmyndighetene har fremført for 
tidligere fornorskningspolitikk, og at det er iverksatt ulike positive tiltak til 
oppbygging og videreutvikling av samisk språk, identitet, kultur og samfunnsliv. 
Dette kan bidra til å skape et nytt forhold mellom samene som folk og den norske 
stat. 



 

 

 
Egen kommisjon 
NSRs landsmøte mener på denne bakgrunn at den fornorskningspolitikk som nå er 
forlatt må avløses av en politikk for forsoning og fornyelse, som bygger på likeverd, 
gjensidig respekt og partnerskap. 
Sett i sum er de skadene og den uretten fornorskningspolitikken har påført det 
samiske folk ikke godt nok kartlagt.  
NSRs landsmøte vil derfor foreslå at det nedsettes en kommisjon som hurtig skal 
kartlegge hvilke språklige og kulturelle tap og forsakelser fornorskningspolitikken 
har påført det samiske folk. Kommisjonen må også få i oppdrag og komme med 
forslag til tiltak for å rette opp disse skadene.  
 
NSRs 34. landsmøte mener dette må synliggjøres i myndighetenes politiske 
beslutninger nå i oppbyggingen av det samiske samfunnet.  
 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
35. ordinære landsmøte 
Trones, 27.–29. juni 2003 
 
 
Resolusjon 2003–1 
 
Láhkalávdegoddi guorahallat sámi vuoigatvuođaid meara riggodagaide 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) 35. dábálaš riikkačoahkkin Tronesas Davvi-
Trøndelágas atná sakka váidalahttin go Ráððehus lea válljen áibbas hilgut sámi 
vuoigatvuoðaid meara riggodagaide láhkaevttohusastis Ot.prp.nr.53 ( 2002-2003) ) 
”Om lov om rettsforhold i Finnmark fylke (Finnmárkkuláhka). 
 
ILO - konvešuvdna nr. 169 guoská maiddái meara riggodagaide ja mearraguovlluide 
sámi guovlluin, lassin eanariggodagaide. Konvenšuvnna 13.artihkal nr. 2 čilge 
"eatnamat" doahpaga nu ahte dasa gusket maid guovllut ja olles dat biras gos dát 
álbmogat ásset dahje maid dat muđui geavahit. Sámediggi ovddidii dán dulkoma 
čilgehusastis "Sámi guolástusat jagi 2000 guvlui".  Sámediggi lea maŋŋil ožžon 
álbmotrievtti ekspearttain doarjaga dien čilgehussii, nugo boahtá ovdan NÁČ 1997:5, 
mii lei okta duogášdokumenttain Sámi vuoigatvuođalávdegotti bargguide. 
 
Guolástusdepartementa nammadii sierra lávdegotti mas ledje ollu sámi áirasat, go 
vuos sámiid bealis lei boahtán garra gáibádus. Sámediggi evttohii lávdegoddái 
áirasiid. Lávdegotti bargun lei ea. ea. guorahallat sámi guolástus gažaldagaid. Dán 
oktavuođas digáštallojuvvui sierra sámi guolástusguovlu ovttas ollu eará 
doaimmaiguin. 
 
Luondduriggodagat olggobealde rittu ja lagas mearraguovlluin leat áiggiid čađa 
leamaš nanu birgenvuođđun sápmelaččaide. Dáid guovlluin šadde sápmelaččat gillát 
garraseamos dáruiduhttin noađi. Carstein Smith, gii leamaš 
Alimusrievttijustituarius, lea cealkán ahte dieid guovlluin lea sámi kultuvra 
earenoamáš garra deattu vuolde. Dán dajai son árvvoštallamis maid 
Guolástusdepartementa lei bidjan su bargat 1991:s. 
 
Dat ahte Ráđđehus oalát lea válljen garvit vuoigatvuođaid mearariggodagaide ja 
mearraguovlluid, sáhtte buriin mielain ipmirduvvot nu ahte sii geahččalit garvit 
váttis áššesuorggi.  Muhto lea oalle vearrái jus dán láhkái geahččalit garvit ILO-
konvenšuvnna mearrádusaid guoskevaš áššis. 
 
Ovdalis čilgema vuođul gáibida NSR ahte álggahuvvo sierra láhkabargu čilget sámi 
vuoigatvuođaid mearrariggodagaide. Láhkabarggu ulbmil galgá leat nannet sámi 
kultuvrra luondduvuođu, ea. ea. dakko bokte ahte ásahuvvo mearra 
eamiálbmotguovlu, vai riikkaidgaskasaš konvenšuvnnat, dás maiddái ILO-



 

 

konvenšuvdna nr. 169, čuvvojuvvojit ja doahttaluvvojit. 
 
Lovutvalg om samiske rettigheter til de marine ressurser 
Norske Samers Riksforbunds (NSR) 35. ordinære Landsmøte samlet i Trones, Nord-
Trøndelag vil sterkt beklage at Regjeringen har valgt å overse de samiske rettigheter 
til de marine ressurser i lovforslaget Ot.prp. nr. 55 (2002-2003) ”Om lov om 
rettsforhold i Finnmark fylke (Finnmarksloven)”. 
 
ILO-konvensjon nr. 169 omfatter, i tillegg til landområder, også de marine ressurser 
og sjøarealer i samiske områder. Konvensjonens art. 13 nr. 2 fastsetter at begrepet 
”landområder” skal omfatte begrepet ”territorier”, noe som dekker totalmiljøet i de 
områdene urfolk lever i. 
Denne tolkningen av konvensjonen ble fremmet fra Sametingets side i utredningen 
”Samiske fiskerier mot år 2000”. Tingets syn har senere fått støtte av 
folkerettseksperter slik det fremkommer i NOU 1997:5 som var en del av 
bakgrunnsmaterialet til Samerettsutvalget. 
 
Etter press fra samisk side nedsatte Fiskeridepartementet et eget utvalg med sterk 
samisk representasjon etter forslag fra Sametinget. Mandatet var bl.a. å gjennomgå 
spørsmålet omkring samiske fiskerier. Spørsmålet om en egen samisk fiskerisone ble 
i denne sammenheng drøftet inngående sammen med en rekke andre tiltak. 
 
 
Ressursene utenfor kysten og i de nære havområder har i uminnelige tider dannet et 
viktig materielt grunnlagg for samisk kultur. Det er også i disse områdene at den 
samiske befolkningen ble utsatt for det sterkeste fornorskningspresset. Dette ble av 
tidligere Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith fremmet i en vurdering etter oppdrag 
fra Fiskeridepartementet i 1991 der han fremholdt at den samiske kulturen i denne 
forbindelse  sto i en ”fem på tolv” situasjon. 
 
At Regjeringen har valgt å unnlate rettighetene til de marine ressursene og 
sjøarealene i lovforslaget kan i beste fall tolkes som et forsøk på å unngå et vanskelig 
saksområde. I verste fall søker man på denne måte å omgå ILO-konvensjonens 
bestemmelser på dette området. 
 
På bakgrunn av overstående krever derfor NSR at det igangsettes et eget lovarbeid 
om samiske rettigheter til de marine ressurser der formålet må være å styrke det 
materielle grunnlag for samisk kultur bl.a. gjennom opprettelsen av en marin 
urfolkssone på en slik måte at internasjonale konvensjoner, herunder ILO-
konvensjon nr.169, overholdes og oppfylles. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2003–2 
 
Sámi institušuvnnaid nannen 



 

 

Oassin demokráhtalaš servodaga huksenbargguin leat maŋemus logi jagiin 
huksejuvvon máŋga dehálaš sámi institušuvnna, nugo Sámi allaskuvla, Beaivváš 
Sámi Teáhter ja sámi joatkkaskuvllat. Diet institušuvnnat leat ain huksendásis, ja leat 
hui rašit jus rámmaeavttut nuppástuvvet.  
NSR oaivvilda ahte sámi institušuvnnat fertejit oažžut dan meare resurssaid ahte 
nákcejit čoavdit stuora servodatbargguid maid sii leat biddjon čoavdit. NSR 
oaivvilda maid ahte galgá leat vejolašvuohta ovdánahttit sámi institušuvnnaid 
vaikko almmolaš suorggis lea ge obbalaččat ruhtaseastin. Sámi institušuvnnat barget 
dehálaš bargguid maid eará almmolaš ásahusat eai leat váldán badjelasaset. 
 
Garrasit márkanfievrredeami gáibádus lea dáid institušuvnnaid huksenáigumuša 
vuostá, mii lea unnitlogu álbmoga ja eamiálbmoga giela, kultuvrra ja servodateallima 
nannen ja ovddideapmi. NSR oaivvilda ahte sámi institušuvnnat fertejit oažžut 
bistevaš rámmaeavttuid, vai oadjebasvuođas sáhttet ovdánit sámi servodaga 
dárbbuid mielde áiggis áigái. 
 
Dát berre guoskat buot sámi institušuvnnaide miehtá Sámi. 
 
Ovttajienalaččat dohkkehuvvon 
 
Styrking av de samiske institusjonene 
Som en del av utviklingen av det demokratiske samfunnet har det i løpet av de siste 
tiårene blitt bygd opp flere viktige samiske institusjoner som for eksempel Samisk 
høgskole, Beaivváš Sámi teáhter og de samiske videregående skolene. Disse 
institusjonene er fortsatt i en oppbygningsfase, og er svært sårbare for endringer i 
rammevilkårene.  
NSR mener at samiske institusjoner må få disponere ressurser som står i forhold til 
de store samfunnsoppgavene de er satt til å løse. NSR mener videre at det skal være 
rom for utvikling av samiske institusjoner til tross for de generelle nedskjæringene i 
offentlig sektor. Samiske institusjoner ivaretar viktige oppgaver som annen offentlig 
virksomhet ikke har tatt på seg. 
 
Krav om økt markedsføring for samiske institusjoner står i konflikt med formålet ved 
oppbyggingen av disse institusjonene, nemlig å bevare og utvikle en minoritets og et 
urfolks språk, kultur og samfunnsliv. NSR mener at samiske institusjoner må få 
stabile og forutsigbare rammevilkår slik at de kan utvikle seg i takt med de krav 
samiske samfunn setter. 
 
Dette bør gjelde alle samiske institusjoner i hele Sápmi. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2003–3 
 
Bissovaš doarjja Nana-festiválii Romssas 
NSR riikkačoahkkin doarju dan sávaldaga ahte Nana-festivála Romssas oččošii 



 

 

bissovaš doarjaga Sámedikkis. 
 
Festivála lea lágiduvvon 5 gearddi 1997 rájes, ja lea sisttisdoallan sámi ja eará 
eamiálbmogiid govvadáidaga, teáhtera, musihka ja luđiid. Boahtte festivá lágiduvvo 
8. - 12. beivviid golggotmánus 2003, ja lea ea. ea oassin norgga veahkkedoaimmaid 50 
- jagi čalmmustuhttimis " Verden i Tromsø". 
 
Nana doaluid bušeahtta lea leamaš gaskal 100 ja 300 duhát ruvnno, ja lea ožžon 
prošeaktadoarjaga Sámedikkis mii lea leamaš gaskal 50 ja 200 duhát ruvnno guđege 
lágideapmái. Lágideaddjit leat deattuhan ruhtastivrema ja ii guđege doalus leat 
leamaš beare stuora vuolláibáza. 
 
Nana-festiválas lea sierra stivra mas leat mielde áirasat ea. ea. Sámi Teáhter Searvvis, 
RSS, NSR ja Sámi-Naga ustitsearvvis. Nana - festivála hálida ásahit fágalaš 
ovttasbarggu eará sámi festiválaiguin. 
 
NSR riikkačoahkkin evttoha ahte festivá oččošii bissovaš  juolludemiid Sámedikki 
bušeahtas 2004 rájes. 
 
Dohkkehuvvon  
 
FAST TILSKUDD TIL NANA-FESTIVALEN I TROMSØ 
Landsmøtet i NSR støtter ønsket om at Nana-festivalen i Tromsø skal gis fast 
festivaltilskudd over Sametingets budsjett. 
 
Festivalen har vært arrangert 5 ganger siden 1997 og har omfattet samisk og andre 
urfolks billedkunst, teater, musikk og joik. Neste festival arrangeres 8.-12. oktober 
2003,og inngår bl.a. i feiringen av norsk bistands 50-års markering ”Verden i 
Tromsø.”  
 
Nana har hatt budsjetter på mellom 100 og 300 tusen kroner, og har mottatt prosjekt-
tilskudd fra Sametinget på mellom 50 og 200 tusen kroner til hvert arrangement. 
Festivalen har lagt vekt på økonomistyring og har aldri hatt underskudd av 
betydning. 
 
Bak Nana-festivalen står et eget styre med representanter fra bl.a. Sámi Teahter 
Searvi, RSS-NSR og Sámi-Naga usttit searvi. Nana-festivalen ønsker å inngå i et 
faglig samarbeid med de andre samiske festivaler. 
 
Landsmøtet i NSR foreslår at festivalen tilgodeses med faste bevilgninger over 
Sametingets budsjett fra 2004. 
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Resolusjon 2004–1 
 
NASJONALPARKER OG FORVALTNINGEN AV DISSE 
Nasjonalparker og opprettelsen av nye nasjonalparker innenfor de samiske 
bosetningsområder i Norge er i strid mot folkeretten og internasjonal urfolksrett i 
måter hvordan de statlige myndigheter oppretter og forvalter slike områder. Det 
vises spesielt til ILOs konvensjon nr. 169 og Konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter av 1966. 
 
Landsmøte vil rette et særskilt søkelys mot den prosess og fremgangsmåte som 
opprettelsen av nasjonalparker skjer etter. Prosessen gjennomføres slik at de statlige 
myndigheter ikke oppfyller de krav som urfolksretten setter ved opprettelsen av 
nasjonalparker. Dette på grunn av: 

Ved opprettelsen av parkene ser det ut til at samer er lite involvert når en park 
foreslås opprettet. ILO konvensjonens krav om konsultasjoner med urfolk og 
at de også har krav på å delta i bruk, styring og bevaring av disse ressurser er 
ikke oppfylt. 
Forskrifter til parkene tar ikke tilstrekkelig hensyn til samenes krav om å 
kunne nyttiggjøre seg av de ressurser som finnes innenfor parkens områder, 
som samer tradisjonelt har utnyttet. 

Myndighetene har en tendens til å endre forskrifter etter en viss tid, uten 
tilstrekkelig hensyntaker til urfolksretten. Hele prosessen gjennomføres med 
såkalte høringer og etter høringene foretas en opptelling av 
høringsresultatene, som medfører som oftest at parkmyndighetenes forslag 
blir gjennomført da urfolksgruppene som høringsinstanser i alle tilfeller er i 
mindretall. De fleste endringer i parkforskriftene har ført til vanskeligere 
forhold til urfolk å bedrive sine tradisjonelle næringer innen parkenes 
områder. 

Myndighetenes overføring av forvaltningsansvaret til andre enn samer er også i 
strid med de rettigheter samer som urfolk har etter folkeretten i også å være 
som likeverdig part til eventuelle fordelene som parkområdene fremskaffer. 

 
Landsmøtet vil konkludere med at det i lovsform må opprettes en 
konsultasjons/forhandlings- og en forvaltningsordning som skal ha som formål å bli 
enige med samer ved opprettelsen og en fremtidige forvaltningen av nasjonalparker 
innenfor bosetningsområder til dette folket her i Norge; jfr. ILO konvensjonens krav 
artikkel 14 og 15. 

 



 

 

I denne forbindelse vil landsmøtet vise til den nye nasjonale prosess som er iverksatt 
mht. bruk og vern i Tysfjord/ Hellemo-området. De erfaringer som høstes i den 
sammenheng, må vurderes nøye, og ligge til grunn for utformingen av nærmere 
bestemmelser for den nye konsultasjons/forhandlingsordningen. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2004–2 
 
INTERNASJONALT URFOLKSARBEID 
NSRs Landsmøte 2004 ønsker å rose Ole Henrik Magga for hans utrettelige innsats 
for verdens urfolk gjennom sin lederperiode i Permanent Forum of Indigenous Issues 
(PFII), et lederskap om går inn i sitt siste halvår. Gjennom sin dyktige ledelse av 
forumet i sin oppbyggingsfase har Magga gitt Permanent Forum som et høytstående 
FN-organ dets status og politiske tyngde som et slikt forum fortjener. 
 
Landsmøtet vil imidlertid påpeke at Permanent Forums arbeid er underfinansiert. 
Norge har bidratt til Maggas arbeid, men mye av nøkkelpersonenes aktiviteter er 
finansiert av samiske organisasjoner og institusjoner, og ikke i sin helhet av statlige 
midler, slik annet internasjonalt arbeid i regi av Norge er. Norge bør yte store bidrag 
til Permanent Forums Vouluntery Fund etter Maggas periode etter årsskiftet. Norge 
bør også bruke sin internasjonale innflytelse til å få andre stater til å bidra til 
finansiering av Permanent Forum sitt viktige arbeid for urfolk som hittil har manglet 
en kanal inn i FN-systemet på høyt nivå. 
 
Norge bør også ubetinget støtte forumets ønske om at forumets sekretariat ansettes 
urfolk, og ikke bare profesjonelle FN-diplomater og –byråkrater som nå. Det er også 
viktig for rekrutteringen til internasjonalt urfolksarbeid at det finnes 
karrierestillinger for urfolk. 
 
Landsmøte ber også Regjeringen styrke bemanningen ved Kompetansesenteret i 
Guovdageaidnu. Sametinget og senteret bør samarbeide nært med det formål å 
utvikle samisk internasjonal urfolkskompetanse og innflytelse, til beste for de urfolk 
som ikke lever under samme betingelser som samene med ytringsfrihet, sikkerhet og 
politisk stabilitet. 
 
Til grunn for det internasjonale arbeidet skal prinsippet om at urfolk også på 
internasjonalt nivå skal kunne arbeide ut fra egne premisser, legges. Samisk 
deltakere gjennom sine organisasjoner må sikres reell deltakelsesmulighet i 
internasjonale beslutningsprosesser og samarbeidsorgan, der de selv finner det 
naturlig. Samisk deltakelse i disse prosesser og organ må sikres økonomiske 
ressurser slik at disse kan delta ut fra eget ståsted. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt  
 
 



 

 

Resolusjon 2004–3 
 
UTVIKLINGSFOND FOR SAMISKE MEDIER 
NSR 36. Landsmøte ber NSR sametingsgruppe snarest etablere et særskilt fond som 
får navnet: ”Utviklingsfond for samiske medier”, finansiert av norske myndigheter. 
Fondets formål skal være å bidra til å styrke samiske mediebedrifters uavhengighet 
av norske mediebedrifter, og bistå de samiskspråklige avisene i utviklingen av disse 
til samiske dagsaviser. Fondets midler skal slik kunne nyttes til å styrke de 
samiskspråklige avisbedriftenes egenkapital, og til utviklingsprosjekter som har til 
formål å påskynde utviklingen mot daglige samiskspråklige aviser. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2004–4 
 
BARNEVERNET   
NSRs 36. landsmøte i Harstad 2004 ber Norske myndigheter sørge for at alle samiske 
barn som er under barneverns- og fosterhjemsordning sikres samiske fosterhjem slik 
at barna fortsatt er samiskspråklige, har kulturell tilknytning til det samiske samfunn 
og dermed vil få styrket sin identitet. 
 

Vedtak: enstemmig vedtatt 
 

 
Resolusjon 2004–5 
 
ULLSFJORD- EN REGION 
Ullsfjordområdet kan defineres som en region, men den viktigste barrieren for at 
dette skal fungere i praksis er manglende på vegforbindelsen Stordalstrand - 
Sjøvassbotn. 
 
Det som betegnes som marginale utkanter er ofte samiske sentra. 
 
Sametinget, Troms Fylkeskommune og Tromsø kommune har opprettet samisk 
språksenter i Ullsfjord.  
 
Å opprettholde folketallet blir derfor en forutsetning for å styrke samisk språk, 
kultur og næringer. Tromsø kommune har i alle relevante planverktøy innarbeide 
sammenbindingsvegen Stordalstrand  - Sjøvassbotn som et ledd i arbeidet. 
 
Rådgivende utvalg i samiske spørsmål har uttalt følgende i sak 21/96 
 
"1. Rådgivende utvalg i samiske spørsmål vil anbefale at fylkestinget innarbeider Tromsø 
kommunes vedtak i sak 68/96 - Norsk veg- og trafikkplan 1998-2007 ved rullering av 
fylkevegplan, der sammenbindingsvegen (FV51) Stordalstrand - Sjøvassbotn ønskes 
prioritert. 



 

 

 
2. Rådgivende utvalg i samiske spørsmål vil henstille at fylkestinget tar hensyn til de samiske 
nærings- og bosetningsområder i utformingen av fylkeskommunens samferdselstilbus." 
 
NSR`s landsmøte ber ansvarlige samiske organer i samarbeid med kommune og 
fylkeskommune støtte aktivt opp om å realisere vegforbindelsen Stordalstarnd - 
Sjøvasssbotn. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

 
Resolusjon 2004–6 
 
INFORMÈR OM SAMEMANNTALLET  
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund-NSR anmoder alle offentlige etater om å ta 
del i et felles ansvar for å informere om retten til å stemme til Sametingsvalg. 
Registrering i det samiske valgmantallet er et demokratioppbyggende tiltak, og 
informasjon om dette er et felles ansvar for kommuner, fylkeskommuner og alle 
statlige organ. 
 
Landsmøtet anmoder offentlige organ og institusjoner om å opparbeide seg 
kunnskap om Sametingsvalget og gjøre informasjon om Sametingsvalget tilgjengelig 
alle steder der publikum ferdes. Antallet kvinner og unge er underrepresentert i det 
samiske valgmantallet, og det bør vektlegges i informasjonen. Samtidig oppfordres 
private organisasjoner og institusjoner med likestilling, ungdom og demokrati 
innenfor sine arbeidsområder om å bidra til å informere medlemmer og publikum 
om retten til å registrere seg i det samiske valgmantallet gjennom å 
informasjonsmateriell og innmeldingsskjemaer tilgjengelig der folk ferdes. 
 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund-NSR vil gi ros til Sametinget for 
gjennomført kampanje for økt innmelding til valgmantallet, og særlig arbeidet for 
økt innmelding av kvinner og ungdom. Landsmøtet vil utrykke glede over at antallet 
som ønsker å stemme til Sametingsvalget er økende, spesielt i kystområdene. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
 
Resolusjon 2004–7 
 
UTVIKLINGEN I HELSEVESENET 
Staten har de senere år, bla. gjennom opprettelse av helseforetakene, i økende grad 
rasjonalisert og markedstyrt helsevesenet. Konsekvensen ved denne politikken er 
bl.a økt spesialisering, økte egenandeler og nedleggelse av lokale sykehus og 
helseinstitusjoner. 
 
I samiske områder er det lange avstander og NSR er bekymret for at dette særlig vil 
gå utover tilbudene til den samiske befolkningen. 



 

 

 
Vi frykter også at rasjonaliseringen vil gå utover ivaretakelsen av de særlige behov 
som samene har. NSR ønsker ikke en slik sentralisert og markedstyrt utvikling på et 
område som ansees som en grunnleggende menneskerettighet. 
 
Et godt eksempel er situasjonen i Finnmark. Per i dag finnes to klinikker, henholdsvis 
i Hammerfest og Kirkenes. Disse viktige helseinstitusjonene trues stadig av 
nedbygging og avvikling. Finnmarks befolkning kjemper konstant for å beholde det 
tilbudet som eksisterer i dag. Dagens situasjon må karakteriseres som uverdig, og i et 
så stort område som Finnmark vil en fortsettelse av denne negative utviklinga være 
katastrofal. 
 
NSRs 36. landsmøte ber Sametinget ta opp saken med de rette myndigheter. 
Målsettingen må være at samisk kultur og språk er en naturlig del av 
helseinstitusjonen.  
 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt 
 
 
Følgende resolusjonsforlag ble vedtatt oversendt landstyret: 

Overføring av tradisjonell samisk kunnskap 
Tapt skolegang på grunn av fornorskningen 
Rus og psykiatri 
Fastsettelse av øvre reintall i Vest- Finnmark 
Markasamisk region må få status som en egen museumssiida  
Det samiske folks forhold til EU  
Kvinnene som æresmedlemmer i NSR 
Valgkretser og mandatfordeling 

 
Forslag fra Martin Urheim, RSS: 
Landsstyret bes om å fremme forslag til forretningsorden til kommende landsmøter 
hvor prosedyrer for behandling av resolusjoner foreslåes. Forretningsorden kan 
inneholde frister for innlevering, nummerering, distribusjon av dokumenter, 
formkrav og behandlingsmåte i resolusjonskomitè og Landsmøte. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt  
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Resolusjon 2005–1 
 
GUOVVAMÁNU 6. BEAIVVI – SÁMI ÁLBMOTBEAIVI 
Guovvamánu 6. beaivi – Sámi álbmotbeaivi lea almmolaš levgenbeaivi.  
 
Ollusat ávvudit sámi álbmobeaivvi sihke mánáid, nuoraid ja ollesolbmuid iešguhtet 
kulturdoaluin. Mii gáibidit lágalaččat mearriduvvon virgelohpeortnega mii addá 
sámiide guđet leat bargguin ja oahpus vuoigatvuođa virgelobi oažžut bálkkáin.  
 
Mii gáibidit ahte guovvamánu 6. beaivi 2006 šaddá almmolaš friddjabeaivin, vai 
buohkat Norggas, sihke sámit ja earát besset searvat min álbmotbeaivvi 
ávvudemiide.   
 
 
6. FEBRUAR - SAMENES NASJONALDAG 
6.februar - Samenes nasjonaldag er i dag en offisiell flaggdag.  
 
Det er i dag stor oppslutning om dagen, med forskjellige kulturarrangement blant 
barn, unge og voksne. Det bes derfor om en lovfestet permisjonsordning som gir 
samer i jobb og i utdanning, en rett til permisjon med lønn.  
 
Vi krever derfor at 6. februar fra 2006 blir en offisiell fridag, slik at alle i Norge, både 
samer og ikke-samer kan delta i feiringen av vår nasjonaldag.   
 
 
Resolusjon 2005–2 
 
HEIVEHUVVON ORRUNFÁLALDAT VUORAS SÁMIIDE OSLOS 
Oslos orrot sámit geat sihtet orrut ja boarásnuvvat gávpogis. Lea dárbu heivehit 
orrunfálaldagaid. Suohkan ja Stáhta fertejit ásahit orrunfálaldaga vuoras sámiide 
Oslos. Fálaldat ferte heivehuvvot sihke giela ja kultuvrra dáfus.  
 
Ferte leat dikšunfálaldat mas leat sámegielat bargit, geat dovdet sámi kultuvrra. 
Berre maid leat buorre dulkonfálaldat. 
  
Oslo berre leat buorre ovdamearka man eará gávpogat sáhttet čuovvut. 
 
 



 

 

ETT TILRETTELAGT BOTILBUD FOR ELDRE SAMER I OSLO 
Oslo har i dag eldre samer som velger Oslo som en by å bli gammel i. Utviklingen 
viser ett økende behov for tilrettelagte boforhold. Kommunene og Staten må etablere 
ett botilbud for eldre samer. Tilbudet må være tilrettelagt for samisk språk og kultur. 
 
Det må være ett pleietilbud med personell som behersker samisk språk, og har 
kjennskap til samisk kultur. Det bør også være ett godt tilrettelagt tolketilbud. 
 
Oslo bør gå foran som ett godt eksempel som andre byer kan følge. 
 
 
Resolusjon 2005–3 
 
FORTSATT REINDRIFT PÅ KVALØYA 
Det Norske Arbeiderparti avd. Hammerfest har tilkjennegitt hva de egentlig mener 
om samisk reindrift. I sitt årsmøtevedtak vil de forby Kvaløya som reinbeiteområde, 
dvs. legge ned en flerhundreårig bærekraftig reindrift i distrikt 20. Hammerfest AP 
vil i midlertidig beholde noen rein for å selge samisk kultur til turistene. Videre kan 
man også forstå vedtaket dit hen at primærnæringene ikke er noe å ta vare på.  
 
Vedtaket kommer i en tid der reindriften og andre har lansert konstruktive forslag til 
løsninger, på det som flere i Hammerfest opplever som en konflikt - nemlig at det er 
anlagt veier og hager på områder der reinen alltid har ferdes. 
 
NSR vil på det sterkeste ta avstand fra APs synspunkter og måten det inviteres til 
dialog på. 
 
BISUHIT BOAZODOALU FÁLÁ-SULLOS 
Norgga Bargiidbellodat - Hammerfeastta ossodat lea dovddahan maid sii duođaid 
oaivvildit sámi boazodoalu birra. Sin jahkečoahkkinmearrádusas dáhttot sii gieldit 
Fálá boazoguohtunguovlun, nammalassii heaittihit máŋggačuohte jagi nana bistevaš 
boazodoalu orohat 20:is. Hammerfeastta Bargiidbellodat hálida aŋkke bisuhit 
moadde bohcco vuovdalan dihte sámi kultuvrra turisttaide. Viidásit sáhttá maid 
ipmirdit mearrádusa nu ahte vuođđoealáhusaid ii leat veará bisuhit. 
 
Mearrádus boahtá go boazodoallit ja earát leat evttohan konstruktiivválaš čovdosiid, 
dasa maid máŋggas Hammerfeasttas oidnet riidun - nammalasii dat ahte leat 
ráhkaduvvon geainnut ja bealddut daid eatnamiidda gos bohccot áiggid čađa 
leamaš. 
 
NSR ollásit hilgu Bargiidbellodaga oaiviliid, ja dan vuogi mo bovdet 
ságastallamiidda.  
 
 
Resolusjon 2005–4 
 
MEARRÁSÁMENUORAID VUOIGATVUOĐAT ÁRBEVIROLAŠ EALÁHUSAIN 



 

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) áigu sihkkarastit mearrasámenuoraid 
rekrutterema riddu- ja vuotnaguolásteapmái. Nuoraid guolástusdoaimmaid ferte 
joatkit, ja ferte ásahit sierra rekrutteren-eriid nuoraide. Dát lea dehálaš vai 
mearrasámekultuvra seailu ja vai ealáhusa sámi árbevierut jotket. 
 
NSR áigu dákko bokte bearrái geahččat ahte mearrasámenuorat besset 
geavahišgoahtit vuoigatvuođaset árbevirolaš ealáhusa doaimmahit. 
 
SJØSAMISK UNGDOMS RETT TIL SIN TRADISJONELLE NÆRING 
Norske Samers Riksforbund (NSR) vil sikre rekruttering av sjøsamisk ungdom til 
kyst- og fjordfisket. Ungdomsfiskeordninga må videreføres, og det må opprettes 
egne rekrutteringskvoter for ungdom. Dette er viktig for å bevare den sjøsamiske 
kulturen og for å videreføre samiske tradisjoner i næringa. 
 
NSR vil med dette sørge for at sjøsamisk ungdom får ta i bruk retten til å utøve sin 
tradisjonelle næring. 
 
 
Resolusjon 2005–5 
 
NEI TIL TRUSLER OM TVANGSLAKTING AV REIN 
Myndighetene ved Landbruksministeren hevder at det er for mye rein i Vest-
Finnmark. Hvis reindriftsutøverne ikke slakter frivillig, truer landbruksministeren 
med å tvangslakte rein. Disse truslene kommer på toppen av mange negative 
oppslag om samisk reindrift, og setter enkeltutøverne, deres familier og hele den 
samiske reindrift under et umenneskelig press. Dette er ikke måten å innby til 
konstruktive løsninger om den komplekse problematikken om reintall og beite. NSR 
ber derfor landbruksministeren om å slutte med dette! 
 
Heaitit áitimin bággonjuovvamiiguin 
Eiseváldit, Eanadoallodepartemeantta bokte, čuoččuhit ahte leat beare olu bohccot 
Oarje-Finnmárkkus. Jus boazodoallit eai njuova eaktodáhttolažžat, de áitá 
eanadoalloministar bággonjuovvamiin. Dát áitagat bohtet lassin olu eará negatiiva 
mediačálllosiidda mat leamaš boazodoalu birra, ja čuohca hirbmat garrasit ovttaskas 
boazodolliide, bearrášiidda ja olles sámi boazodollui. NSR riikkačoahkkin oaivilda 
ahte dát ii leat vuohki mo oččodit buriid čovdosiid dan máŋggabealat čulbmii 
boazologu ja guohtumiid ektui. 
 
NSR bivdá danin eanadoalloministara heaitit áitimin! 
 
 
Resolusjon 2005–6 
 
REINPOLITIET OG RETTSIKKERHET  
Politiets viktigste oppgaver er forebygging, håndheving av lover og regler, samt å 
påse at rettsikkerheten for de involverte parter ivaretas. Innen reindriften er det 
spesialenheten reinpolitiet som utøver dette arbeidet. For å kunne yte rettsikre 



 

 

tjenester overfor samisk reindrift og reindriftsmiljø må den enkelte betjent i 
reinpolitiet, utover generell politiutdanning, kunne snakke samisk, ha inngående 
kunnskap om samisk reindrift samt ha kjennskap til den samiske kulturen. I dag er 
situasjonen at kun en av fjorten betjenter på landsbasis oppfyller disse kravene. 
Rettsikkerheten for reindrifta ivaretas således ikke på en kvalitativ måte. NSR krever 
at politi- og embetsmannsverket iverksetter de nødvendige tiltak for å kvalitetssikre 
sitt arbeid overfor reindrifta og det samiske samfunn. 
 
BOZOPOLITIJÁ JA RIEKTESIHKKARVUOHTA  
Politijáid deháleapmos barggut leat eastadeapmi, lágaid ja njuolggadusaid 
gieđahallan, ja bearráigeahččat ahte beliid riektesihkkarvuohta váldo vuhtii. 
Spesialovttadat boazopolitijá bargá dáid bargguid boazodoalu ektui. Vai sáhttá fállat 
bálvalusaid sámi boazodoalu ja boazodoallobirrasiid ektui main riektesihkkarvuohta 
lea vuhtii váldon de fertet ovttaskas politibálvá boazopolitijás lassin politiohppui; 
máhttit sámegiela, bures dovdat sámi boazodoalu ja dovdat sámi kultuvrra. Dálá 
dilli lea nu ahte riikkadásis dušše okta njealljenuppelot bálvvás ollašuhttá dáid 
gáibádusaid. Boazodoalu riektesihkkarvuohta ii leat dainna doarvái bures vuhtti 
váldon. NSR gáibida ahte politieiseváldit ja eará guoskevaš eiseváldit álggahit 
dárbbašlaš doaimmaid buoridan dihte bargguset boazodoalu ja sámi servodaga 
ektui.   
 
 
Resolusjon 2005–7 
 
DOARJJO MEARRASÁMEGUOVLLUID VUOTNAGUOLÁSTEDDJIID  
Álttavuona ja Ivguvuona mearrasámeguovlluid stuorimus várra lea go aktiiva 
reaidduin hirbmosit bivdet riddo-dorski, ja go guollešaddadanrustegat leat 
ásahuvvon gođđovuonaide. 
 
Áhpenuohtastanfatnasat mannet gitta 4 nautihkalaš miilla eret vuođđolinjjás, ja sin 
fierbmečalmmit leat unnit go dat mii leat vuotnaguolásteddjiid fierbmečalmmiid 
unnimusmearri. Ferte unnidit bivdima aktiiva reaidduin (snuoranuohtti) gátti lahká, 
ja fierbmečalmmit fertejit leat ovtta stuoru dábálaš fierbmumiin. De beasáše eambbo 
boares dorskit gođđobáikkiide. 
 
NSR sihtá ahte lagašvuođa- ja sorjavašvuođaprinsihppa galgá stivret 
guolástushálddašeami. Ressursat galget eambbo go dál leat riddo- ja 
vuotnaguolásteddjiid várás. Álttavuona guolásteaddjit leat 10 jagi juo vásihan ahte 
leat beare olu guollešaddadanrustegat. Daid bokte šaddet debbot/stárat, ja unnit 
gođđojuvvo dain vuonain main lea guollešaddadeapmi. Guollešaddadeaddjit 
geavahit stuorit guovllu go dan mii ovdal lea boahtán ovdan, ja leat duvdán 
báikkálaš vuotnaguolásteddjiid vel dobbelii. 
 
Ii leat doarvái bures čielggaduvvon makkár birasváikkuhusat guollebiebmamis leat 
go sálttiid luitet, riddo-dorski duvdilit dobbelii ja gođđoguovllu gáržžidit. 
Dutkamušat mat dán rádjái leat čađahuvvon čájehit ahte váikkuhusat sáhttet leat 
stuorrát.  



 

 

 
NSR oaidná ahte dát sáhttá leat vahágin árbevirolaš guolásteapmái 
mearrasámeguovlluin, ja dat sáhttá jávkadit boaittobealguovlluid orruma. 
 
NSR čujuha Áltta suohkanstivrra mearrádussii gieldit ođđa guollebiebmanrustegiid 
huksemis vuonain. NSR oaivvilda ahte ferte eambbo dutkat mo guollebiebman 
ekologalaččat váikkuha vuonaid ekovuogádahkii. 
 
STØTT FJORDFISKERNE I SJØSAMISKE OMRÅDER 
De største farene mot de sjøsamiske områdene i Altafjorden og Lyngen, er trusselen 
mot kysttorsken gjennom omfattende fiske med aktive redskaper, samt 
oppdrettsnæringas etableringer på gytefjordene. 
 
Trålfiske pågår helt inn til 4 nautiske mil fra grunnlinja, og med langt mindre 
minstemål på maskevidde enn det garnfiskerne må forholde seg til. I tillegg til å 
begrense fisket med aktive redskaper (snurrevad) nær land, må maskevidden på 
aktive redskaper økes til tilsvarende maskevidde på garnfiske, slik at større mengder 
av eldre torsk når fram til gyteplassene. 
 
NSR vil derfor at fiskeriforvaltningen skal baseres på nærhets- og 
avhengighetsprinsippet, og at ressursene (i større grad) skal reserveres for kyst og 
fjordflåten. Fiskerne i Altafjorden har gjennom mer enn 10 år gjort seg erfaringer som 
viser at oppdrettsnæringa har blitt for stor. Resultatet er en sterkt økende algevekst, 
samt langt mindre gyting i oppdrettsfjordene. Det betyr også at oppdrettsnæringa 
båndlegger langt større områder til sin virksomhet enn tidligere antatt, og derfor 
fortrenger den lokale fjordflåten ytterligere. 
 
Fiskerne i Altafjorden og Lyngen har gjennom mer enn 10 år gjort seg erfaringer som 
viser at oppdrettsnæringa har blitt for stor. Resultatet er en sterk økende algevekst, 
samt langt mindre gyting i oppdrettsfjordene. Det betyr også at oppdrettsnæringa 
båndlegger langt større områder til sin virksomhet enn tidligere antatt, og derfor 
fortrenger den lokale fjordflåten ytterligere. 
 
Hvilke miljøkonsekvenser opprettsnæringen totalt sett vil medføre, gjennom blant 
annet utslipp av store mengder næringssalter, fortrengingen av kysttorsken, og 
reduksjonen av gyteområder er ikke avklart godt nok, men forskning så langt viser at 
de negative ringvirkningene kan være store. 
 
NSR ser at skadevirkningene for det tradisjonelle fiske i de sjøsamiske områdene, og 
dermed også for bosettinga i distriktene kan bli katastrofale. 
 
NSR viser til Alta kommunestyres vedtak om stans i all nyetablering av 
oppdrettsanlegg i fjordene, og mener at det er viktig at det etableres en betydelig 
økning av forskning på de økologiske konsekvensene som oppdrettsaktivitet 
medfører for økosystemet i fjordene. 
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MILJØ FORAN OLJE OG GASS I BARENTSHAVET 
NSR vil rette fokus mot Barentshavets betydning for det samiske og folk og 
nordområdene. Barentshavet er et av verdens viktigste oppvekst områder for 
plankton og gir grunnlag for det rike fisket langs norskekysten og i russiske områder. 
 
NSR ser med sterk bekymring på olje- og gassutvinning i området. Rapporten Arctic 
Climate Impact Assesment viser at menneskeskapte klimaendringer gjør at 
temperaturen i arktiske områder stiger dobbelt så raskt som i resten av verden. 
Klimaendringene vil ramme urbefolkninger i arktiske områder spesielt hardt, blant 
annet ved en forverring i tilgjengeligheten til arter som er viktige i utøvelsen av 
tradisjonelle næringer. 
 
NSR krever at Norge viser ansvar og tar konsekvensene av at økt oljeutvinning og 
bruk av fossil energi skaper negative klimaforandringer. I tillegg utgjør 
petroleumsutvinning en direkte trussel i et arktisk område. Barentshavet må derfor 
ikke åpnes for petroleumsutvinning. 
 
BIRAS, II FAL OLJO JA GÁSSA BÁRENTSÁBIS 
NSR áigu čalmmustahttit makkár mearkkášupmi Barentsábis lea sámiide ja 
davviguovllu álbmogiidda. Barentsáhpi lea okta máilmmi deháleamos 
planktonšaddanguovlluin, mii addá vuođu rikkis guolásteapmái norgga rittus ja 
ruoššabealde. 
 
NSR vuorrástuvvamiin oaidná oljo- ja gássbohkkamiid leavvama guovllus. Rapporta 
Arctic Climate Impact Assesment čájeha ahte arktalaš guovlluid temperatuvrrat 
lassánit duppal johtileappot go máilmmi eará guovlluin, olbmo ráhkaduvvon 
dálkkadatrievdademiid dihte. Dálkkadaátrievdadeamit čuhcet erenoamážit arktalaš 
guovlluid eamiálbmogiidda, earret eará danne go árbevirolaš ealáhusaid sálážiid 
šaddá váddát fidnet.  
 
NSR gáibida ahte Norge váldá ovddasvástádusa ja váldá vuhtii ahte lassánan 
oljobohkkamat ja fossiila energiijageavaheapmi dagaha negatiiva 
dálkkádatrievdamiid. Petroleumviežžan lea maid njuolga várra arktalaš guvlui. 
Barentsábis ii galgga diktit viežžat petroleuma. 
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NRK SÁMI RADIO SÁDDENGUOVVLU VIIDDIDIT 
NRK Sámi Radio sáddagat gullojit Nordlánddas gitta Divtasvuodna ja Hápmir 
suohkaniidda. Lullelis gullojit Sámi Radio sáddagat Bodeaju gávpotguovddážis. 
Suohkaniin Sørfold, Fuosku, Saltdal, Bodeadju ja Beiarn orrot sámit geat sihtet 
beaivválaš sámegielsáddagiid. Dáin guovlluin leat dušše moadde sámegielagat duos 
dás. Sii eai deaivvat nu dávja dakkár báikkis gos sáhttá sámástit. Máŋggas leat maid 
massán giela oalát dahje beallemuddui. 



 

 

 
NSR mielas lea dehálaš fállat maiddái dan guovllu sámiide beaivválaš sáddagiid 
eatnigillii. NSR oaivvilda NRK geatnegahtton fállat sámegielasádddagiid árbevirolaš 
sámi guovlluin.  
 
Beaivválaš sámegielsáddagiid bokte giella nannejuvvo áiggi mielde. NSR mielas 
NRK ferte áŋgirit nannet sámegiela dain guovlluin gos dáruiduhttin lea čuohcan 
erenoamáš garrasit. 
 
NSR Riikkačoahkkin 2005 ávžžuha NRK viiddidit sáddenguovllu vai beaivválaš 
sámegielsáddagat gullojit miehtá Norgga. 
 
UTVIDELSE AV NRK SÁMI RADIOS SENDEOMRÅDE 
NRK Sámi Radios sendinger kan høres i Nordland sør til og med kommunene 
Tysfjord og Hamarøy. Sør for disse kommunene kan bare Sámi Radioens sendinger 
da høres i Bodø sentrum. I kommunene Sørfold, Fauske, Saltdal, Bodø og Beiarn bor 
det mange samer som ønsker daglige samiske radiosendinger. I dette området bor de 
samiskspråklige veldig spredt. Det er få naturlige møteplasser der samisk høres og 
snakkes. Mange i dette området har også mistet språket helt eller delvis. 
 
NSR mener at det er viktig at samene også i dette området får daglige radiosendinger 
på sitt morsmål. NSR mener at NRK har en plikt til å tilby samiske sendinger i de 
tradisjonelle samiske bosetningsområder.  
 
Via daglige samiske sendinger vil språket i dette område over tid styrkes seg. NSR 
mener at også NRK må gjøre en innsats for å styrke det samiske språket i områder 
der fornorskningsprosessen har vært særdeles hard. 
 
NSR´s Landsmøte 2005 vil på det sterkeste anmode NRK til å utvide sitt 
sendeområde slik at daglige samiske radiosendinger høres i hele Norge. 
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TILTAK FOR Å STYRKE NÆRINGSLIVET I BYGDENE 
Landsmøtet i NSR erkjenner at da bygda Máze i 1970 demonstrerte mot en utbygging 
av Kautokeino-Altavassdraget, var begynnelsen på en prosess med sterkt samisk 
engasjement. Selv om man berget Máze fra neddemming, tapte man kampen mot 
utbyggingen for øvrig.  
 
I mange år før demonstrasjonen hadde folk i Máze levd under trusselen om at bygda 
kunne bli neddemt. Signalene som først hadde preg av rykter, ble etter hvert klarere 
når fylkesordføreren i Finnmark erklærte at ”Vi må ofre Máze”. 
 
Dette førte til at næringsvirksomheter ble lammet eller uteble. I saker der 
fylkesmyndighetene var involvert, som i landbrukssaker, ble all planlegging, 
engasjement og prioriteringer avsluttet. Og etter hvert lå store jordbruksarealer 



 

 

brakke, man fikk da også vanskeligheter i arealspørsmål som i tomtesaker, og i flere 
andre saker som kunne gi større utvikling og bosetting. Engasjementet innen 
næringsutvikling hadde fått en lammende hånd over seg. 
 
Landsmøtet mener at dette førte til en alvorlig stagnasjon for Mázes bosetting og 
næringsutvikling. Bygda har i en denne perioden fått minimal utnyttelse av det 
offentlige tilskuddsordninga, og andre tilgjengelige midler. 
 
Máze har i flere år vært utsatt for fraflytning fra bygda, og har hatt problemer med å 
rekruttere ungdommen tilbake igjen til samfunnet. Grunnen til det er mangel på 
næringsnettverk og optimismen i finansieringshjelpa er liten. En spørrerunde blant 
ungdom, resulterte i at ungdom vil flytte tilbake til Máze, hvis de har jobbtilbud i 
bygda. Men med store ideer om økt turistvirksomhet, videreforedling av reinkjøtt, 
duodji og andre kulturbaserte næringer, så møter man motgang fra finansører og 
tilskuddsordninger. For at Máze igjen skal forbindes som en livskraftig bygd, må det 
skje straks tiltak i forhold til å snu den negative næringsutviklingstrenden i bygda.  
 
Landsmøtet ber NSR om å bidra til å utrede en plan for næringsutvikling i truede 
bygder, slik at den kan brukes som ett verktøy i arbeidet med å få større oppslutning 
i tilskuddsordninger i det offentlige, og ikke minst i forbindelse med finans aktører.    
 
DOAIBMABIJUT NANNET ERETFÁRRENGILIID EALÁHUSAID 
NSR Riikkačoahkkin mieđiha ahte go Mázegilli 1970s čájehii vuostehágu 
Guovdageainnu-Álaheaju dulvadeami vuostá, de álggáhii dát proseassa mas sámi 
beroštupmi ja áŋgiruššan lassánii. Vaikko Mázegillii ii dulvaduvvon, de vuoittáhalai 
gilli go eatnu dulvaduvvui.  
 
Máŋga jagi juo ovdal miellačájehemiid, de ledje Mázegilis šaddan gierdat gullat ahte 
gilli soaitá dulvaduvvot. Álggos gullostuvve solžžat. Dasto šattai duohta sáhkan go 
Finnmárkku fylkkasátnejodiheaddji celkkii ”Máze ferte oaffáruššat”. 
 
Ealáhusdoaimmat jámalge dahje eai oba álggahuvvon ge. Go fylkkaeiseváldiin lei 
makkárge dajámuš, earret eará eanandoalloáššin, de buot plánat, áŋgiruššamat ja 
vuoruheamit heaittihuvvojedje. Stuora giettit ja eanandoalloguovllut eai šat 
geavahuvvon, ii ge viessohuksensajiid ge lean beare oažžut, ja eará áššiin mat livčče 
sáhttán buktit ovdaneami ja orruma ledje maid váttisvuođat. Buote 
ealáhusovdaneapmi lei dego jámalgan. 
 
Riikkačoahkkin lea dan oaivilis ahte dát duođalaččat hehttii Mázegili orruma ja 
ealáhusovdaneami. Gilli ii ožžon báljo veahášge almmolaš doarjjaortnegiid bokte, ii 
ge eará ruhtadoarjagiid mat ledje ohcanláhkái. 
 
Mázegilis leat máŋga jagi fárredaddan eret olbmot, ja leamaš váttis oažžut nuoraid 
ruovttoluotta giliservodahkii. Sivvan dasa lea go eai leat ealáhusfierpmádagat, ja lea 
unnán optimisma ja unnán doaivva oažžut veahki ja doarjagiid. Nuorat, geain lea 
jerron, vástidit ahte fárrejit fas gillái jos leat bargofálaldagat gilis. Vaikko ležžet pánat 



 

 

ja jurdagat turismaealáhusa, bohccobierggureidema, duoji ja kulturvraealáhusaid 
hárrá, de eai oaččo doarjaga ruhtajuolludeddjiin eai ge doarjjaortnegiid bokte. Jos 
Máza fas galgá ealáskit, de ferte dakkaviđe čađahit doaimmaid mat negatiiva 
ealáhusovdaneami jorgalit.  
 
Riikkačoahkkin sihtá NSR váikkuhit dasa ahte ráhkaduvvo plána mot giliin sáhttá 
ealáhusovdaneami oažžut johtui, ja dan plána geavahit oažžundihte eambbo 
almmolaš doarjjaortnegiid, ja maiddái geavahit plána eará ruhtadeddjiid ektui. 
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Resolusjon 2006–1 
 
INNKJØPSORDNING FOR NY SAMISK LITTERATUR  
Norsk kulturråd etablerte for mange år siden en innkjøpsordning. De overførte 
innkjøpsordningen til Nordisk ministerråd som igjen overførte ordningen til 
Samerådet som i 2000 ikke lenger fant midler til å videreføre ordningen.  
 
 
Det er en stor utfordring å få tak i bøker gis ut på samisk. Samisk litteratur gis ofte ut 
på små forlag som har vanskeligheter med å markedsføre seg selv og sine bøker.  
 
Norske Samers Riksforbunds (NSRs) landsmøte 2006 mener det er naturlig at Kultur- 
og kirkedepartementet og statsråd Trond Giske tar ansvar for etablering av en 
innkjøpsordning for ny samisk litteratur. Innkjøpsordningene er en av de viktigste 
støtteordningene for å fremme ny litteratur. Med en innkjøpsordning vil skole- og 
folkebibliotek få tilsendt en bokpakke i gave med ny samisk litteratur. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Sámi girjjálašvuođa oastinortnet 
 Norgga kulturráđđi ásahii máŋga jagi dás ovdal girjeoastinortnega. Sii sirde 
oastinortnega Davviriikkaid ministarráđđái mii sirdii ortnega Sámiráđđái mii jagis 
2000 ii šat gávdnan ruđaid ortnegii. 
 
Lea stuora hástalus gávdnat sámegielgirjjiid. Sámi girjjálašvuohta almmuhuvvo 
smávva lágadusain mat eai goastta márkaniidda fievrridit iežaset girjjiid. 
 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) 2006 riikkačoahkkin oaivvilda lunddolaččan 
ahte Kultur- ja girkodepartemeanta, stáhtaráđi Trond Giske bokte, váldá ovddas-
vástádusa ásahit ođđa sámi girjjálašvuođa oastinortnega. Oastinortnegat leat 
deháleamos vuohki ovddidit ođđa girjjálašvuođa. Oastinortnegiin ožžot skuvllat- ja 
álbbmorgirjerádjosat skeaŋkan girjepáhka mas leat ođđa sámegielat girjjit. 
 
Ovttajienalaččat mearriduvvon 
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SAMISK LÆREMIDDELÅR – ET SAMISK KUNNSKAPSLØFT 
Det har over lengre tid vært prekær læremiddelmangel i og på de samiske språk og 
stort sett for alle trinn, fra barnehage til videregående skole. På grunn av mangel på 
økonomiske og menneskelige ressurser tar det uforholdsmessig lang tid å ferdigstille 
nok læremidler for samiske elever.  
 
Den nye skolereformen, Kunnskapsløftet, utløser behov for læremidler på samisk i 
flere nye fag, spesielt på videregående skoles nivå.  
 
NSRs landsmøte foreslår at det avholdes et samisk læremiddelår – skoleåret 2008-09. 
Samtlige ledd i læremiddelutviklingen settes i sving for å fremstille læremidler for 
alle nivå i og på alle samiske språk. Dette må skje i flere trinn, og påbegynnes 
allerede høsten 2006: 

• Kartlegge finansieringskilder Utrede behov og hva som skal produseres, på 
hvilket språk og for hvilke nivå, hva slags læremidler 

• Motivering til innsats og engasjement; 
• Kurs- og etterutdanningstilbud i læremiddelutvikling; 
• Skriving, utvikling, utarbeidelse av læremiddel; 
• Utforming og layout; 
• Utprøving, korrektur og kvalitetssikring; 
• Markedsføring, distribusjon og innkjøpsordning; 

 
Læremiddelåret skal ikke hindre allerede i gangsatte læremiddelprosjekt. Utvikling 
av læremidler skal ikke stoppe opp etter et slikt løft, men fortsatt fornyes, forbedres 
og produseres.  
 
NSRs landsmøtet understreker at produksjonen av læremidler er også et ansvar som 
påligger norske myndigheter og forutsetter at staten finansierer det samiske 
kunnskapsløftet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Sámi oahpponeavvojahki – Sámi máhttolokten 
Guhkes áiggi juo lea leamaš oahppneavvováilivuohta sihke sámegielas ja sámegillii 
dadjatjuo buot dásiin, mánáidgárddis gitta joatkkaskuvlla dássái. Ádjána menddo 
guhkes áiggi gárvet doarvái oahponeavvuid ohppiide, danne go váilot sihke ruđalaš 
ja olmmošlaš návccat.  
 
Ođđa skuvlaođastus, Máhttolokten, buktá oahpponeavvodárbbu máŋggaid ođđa 
fágain, erenoamážit joatkkaskuvladásis.  
 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Riikkačoahkkin evttoha ahte lágiduvvo sámi 
oahpponeavvojahki skuvlajagis 2008-09. Buot oahpponeavvoráhkadeaddjit 
barggahuvvojit ráhkadit oahpponeavvuid buot dásiide ja buot sámegiela 
čállinvugiide. Dát ferte dáhpáhuvvat máŋggaid dásiin, ja barggu fertešii álggahit juo 



 

 

2006 čavčča: 
• Kártet ruhtadangálduid. Čielggadit dárbbu ja maid galgá ráhkadit, makkár gielaide ja 

makkár dásis ja makkáršláját oahpponeavvuid;  
• Movttidit bargat ja áŋgiruššat;  
• Kurssat ja lassioahppofálaldagat oahpponeavvoráhkadeamis;  
• Čállit, ovddidit ja ráhkadit oahpponeavvuid;  
• Layout ja hábmen;  
• Geahččalit, lohkat korrektuvrra ja bearráigeahččat kvalitehta;  
• Márkanastit, márkaniidda doalvut, ja sisaoastinortnet 

Oahpponeavvojahkii ii galgga hehttet oahpponeavvoráhkadeami mii juo lea jođus. 
Oahpponeavvoráhkadeapmi ii galgga bisánit dákkár áŋgiruššama maŋŋá, muhto 
oahpponeavvut galget ođasmahttot, buoriduvvot ja ráhkaduvvot.  
 
NSR riikkačoahkkin deattuha ahte oahpponeavvoráhkadeapmi maiddái lea Norgga 
eiseváddiid ovddasvástádus ja ovdeha ahte stáhta ruhtada sámi máhttoloktema. 
  
Ovttajienalaččat mearriduvvon 
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STØTTE TIL DET PALESTINSKE FOLK 
Forslag fra resolusjonskomiteen: 
NSR har gjennom hele sin historie vist solidaritet med verdens urbefolkninger og 
andre folk som har vært underlagt okkupasjonsmakter.  På NSR`s landsmøte i 
Kåfjord i 1976 laget NSR en støtteuttalelse til det undertrykte folk i Sør-Afrika. 
  
Det palestinske folk lider under en okkupasjonsmakt som på mange måter 
viderefører samme apartheidsystemet som vi kjenner fra Sør-Afrika.  Det palestinske 
folk har på demokratisk måte valgt sitt parlament og sine ledere.  Det internasjonale 
samfunn vil likevel ikke fortsette med økonomisk støtte til det demokratiske valgte 
regimet, og Israel beslaglegger ulovlig palestinske skatter og avgifter. Dette har 
medført at lidelsene for det palestinske folk er dramatisk forverret og medfører sosial 
uro blant folket. 
  
Det internasjonale samfunn må derfor snarest mulig gjenopprette sin støtte direkte til 
den demokratisk valgte regjering og Israel må pålegges å tilbakeføre ulovlig 
beslaglagte midler til det palestinske folk. 
  
NSR vil også påpeke at den israelske okkupasjon av palestinsk område er uten 
dekning av folkeretten.  I lys av folkeretten må det internasjonale samfunn pålegge 
Israel å trekke seg ut av okkuperte områder og tilbake til grensene fastsatt av FN i 
1967. Den ulovlig oppsatte muren som også strider mot folkeretten må rives straks.  
Dersom Israel ikke følger folkerettens bestemmelser må den internasjonale 
samfunnet straffe Israel f.eks. gjennom handelsblokade og ellers å isolere staten. 
 
NSR ber regjeringen øke det politiske presset mot Israel for å få til en tilbaketrekking 



 

 

fra de israelskokkuperte områdene. 
  
NSR vil be Sametinget i Norge i samarbeid med sametingene i Finland og Sverige 
samt også med deltagelse fra samene på russisk side besøke Palestina i den hensikt 
med selvsyn å registrere israelske overgrep mot det palestinske folk.  En slikt besøk 
vil forsterke samene støtte til et folk som er undertykt gjennom flere år. 
  
Forslag fra Gunn Britt Eikjok Andreassen: 
NSR har gjennom hele sin historie vist solidaritet med verdens urbefolkninger og 
andre folk som har vært underlagt okkupasjonsmakter. NSR ber regjeringen øke det 
politiske presset mot Israel for å få til en tilbaketrekking fra de israelskokkupert 
områdene. 
 
Forslaget fra Gunn Britt Eikjok Andreassen vedtatt mot 14 stemmer: 
 
NSRs landsmøteresolusjon 2006 - nr. 3 
STØTTE TIL DET PALESTINSKE FOLK 
 
NSR har gjennom hele sin historie vist solidaritet med verdens urbefolkninger og 
andre folk som har vært underlagt okkupasjonsmakter. NSR ber regjeringen øke det 
politiske presset mot Israel for å få til en tilbaketrekking fra de israelskokkupert 
områdene. 
 
Vedtatt mot 4 stemmer 
 
Doarjja palestiinnalaš álbmogii 
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea álggu rájes čájehan solidaritehta máilmmi 
eamiálbmogiiguin ja eará álbmogiiguin geat leat gillán okkupašuvnna geažil. NSR 
bivdá ráđđehusa lasihit politihkalaš proseassa Israel vuostá vai Israeal geassáda 
okkuperejuvvon guovlluin. 
  
Mearriduvvon 14 jiena vuostá 
 
 
Resolusjon 2006–4 
 
RIDDU RIĐĐU-FESTIVALEN OG UTBYGGING AV ÁJA SAMISK SENTER  PÅ 
STATBUDSJETTET 
Landsmøtet i Norgga Sámiid Riikkasearvi 9. – 11 juni 2006, uttaler at det er viktig at 
finansieringa av utbygginga av Ája Samisk Senter og Riddu Riđđu som 
knutepunktsfestival er sikret på Statsbudsjettet for 2007.  
 
Ája Samisk Senter er et kompetansesenter innafor samisk språk, historie og kultur, 
og er en institusjon i vekst. Det har vært gjennomført et stort regionalt løft mellom 
partene Kåfjord kommune, Troms fylkeskommune, Sametinget og Ája Samisk Senter, 
med en delutbygging av senteret som var ferdig høsten 2005. En viktig forutsetning 
for dette løftet var at staten i neste omgang skulle bidra med sin del for å få 



 

 

gjennomført en helhetlig utbygging.  
 
Riddu Riđđu-festivalen har gjennom flere år har vist at festivalen er verdig til å få 
status som knutepunktsinstitusjon på statsbudsjettet. Nærmere 400 frivillige bidrar 
gjennom sin innsats til at Kåfjord tar i mot et formidabelt høyt publikumsantall hver 
sommer, og festivalen er en av de viktigste festivalene for samisk kultur og den 
eneste urfolksfestivalen av sitt slag i verden. Urfolkskultur er minst like mye et 
statlig som et samisk ansvar, og Riddu Riđđu må kunne sikres gode vilkår gjennom 
statsbudsjettet for å kunne fortsette sitt viktige kulturarbeid. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Riddu Riđđu-festivála ja Ája sámi guovddáža viidideapmi stáhtabušehttii 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Riikkačoahkkin geassemánu 9. – 11. beivviid 
2006 cealká ahte lea dehálaš ruhtadit Ája sámi guovddáža ja Riddu Riđđu-festivála 
knutepunktfestiválan stáhtabušeahtas 2007.  
 
Ája sámi guovddáš lea sámegiela, sámi historjjá ja kultuvrra gealboguovddáš ja lea 
stuorrumin. Máŋga beali leat ovttas áŋgiruššan guvllolaččat: Gáivuona suohkan, 
Romssa fylkkasuohkan, Sámediggi, ja Ája sámi guovddáš ja guovddáža oassi 
huksejuvvui gárvvisin 2005 čavčča. Dán huksemis ovdehuvvui ahte Stáhta galggai 
searvat ollislaš huksema ollašuhttimii.  
 
Riddu Riđđu-festivála lea máŋga jagi čájehan ahte festivála ánssáša beassat 
stáhtabušehttii knutepunktásahussan. Váile 400 eaktodáhtolaš bargi váldet vuostá 
hui ollu gussiid Gáivutnii juohke geasi, ja festivála lea okta dain deháleamos 
festiválain sámi kultuvrii ja máilmmi áidna eamiálbmotfestivála. 
Eamiálbmotkultuvra lea sihke stáhta ja sámi ovdasvástádus ja Riddu Riđđui fertejit 
addojuvvot buori eavttut stáhtabušeahtas vai festivála nákce joatkit dehálaš 
kulturbarggu. 
  
Ovttajienalaččat mearriduvvon 
 
 
Resolusjon 2006–5 
 
SAMISK UNDERVISNING I OSLO 
Samisk undervisning i Oslo for grunnskoleelever er lokalisert til Kampen skole i Oslo 
sentrum.  
 
Skyssordningen er i dag det største hinderet for å delta i samisk undervisningen for 
de minste elevene. Barna får ikke dekket skyss i form av drosje til og fra Kampen 
skole, men er henvist til offentlig transport. Mange foreldre har sterke 
motforestillinger mot å sende barna ut i trafikken. Dette har negative konsekvenser 
for rekruttering til samisk undervisning 
 



 

 

NSR landsmøte krever at det skal tilrettelegges for at samiske barn i Oslo får en trygg 
skolevei. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Sámegieloahpahus Oslos 
Oslos lea vuođđoskuvlaohppiid sámegieloahpahus Kampen skuvllas Oslo 
guovddášgávpogis. Skuvlasáhttu lea dat mii buot eanemusat hehtte unnimus 
ohppiid oassálastimis sámegieloahpahusas. Mánáid skuvlasáhttu taksi mielde ii 
máksojuvvo Kampen skuvlii ovdan ruoktot. Sii šaddet geavahit almmolaš fievrru. 
Váhnemat ballet sáddemis mánáidasas biilajohtolagas okto johtit. Dán láhkái eai 
lassán mánát sámegieloahpahussii Oslos. 
 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Riikkačoahkkin gáibida ahte dilálašvuođat 
láhččojuvvojit nu vai sámi mánát Oslos oadjebasat besset johtit skuvlii Oslos. 
  
Ovttajienalaččat mearriduvvon 
 
 
Resolusjon 2006–6 
 
STATENS PENSJONSFOND UT AV ARACRUZ CELLULOSE  
NSR landsmøte er tilfreds med at finansministeren Kristin Halvorsen har begynt å 
rydde opp i investeringene i utenlandske selskaper ved at de nylig har trukket ut seg 
av selskapene Freeport og Wal Mart. 
 
NSR landsmøte vil komme med en sterk oppfordring om at finansministeren tar 
ytterligere ansvar og trekker ut Statens Pensjonsfond – Utland ut av selskapet 
Aracruz Cellulose. Finansministeren bør også bruke sin eiermakt for at de skal gi 
tilbake land til Guarani- og Tupinikum folkene.  
 
Aracruz Cellulose er en papirfabrikk med hovedsete i Brasil, som ikke anerkjenner 
urfolksrettigheter. Det er også vist brudd på menneskerettigheter og internasjonale 
miljøkrav.  
 
NSR landsmøte krever at finansministeren tar ansvar og trekker investeringer ut av 
selskaper som ikke tar hensyn til urfolk verden over.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Stáhta penšunfoanda eret Aracruz Celluloses 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Riikkačoahkkin lea duhtavaš go finánsaministar 
Kristin Halvorsen lea čorgegoahtán investeremiid mat dahkkojit olgoriikka 
fitnodagain ja geassádan fitnodagain main lea namma Freeport ja Wal Mart. 
 
NSR Riikkačoahkkin áigu garrasit ávžžuhit finánsaministara váldit vel eambbo 
ovddasvástádusa ja geassit Stáhta penšunfoandda olgoriikaoasi eret firnodagas 



 

 

Aracruz Cellulose. Finánsaministar berre maid geavahit eaiggátválddi vai eatnamat 
addojuvvojit ruovttoluotta Guarani ja Tupinikum álbmogiidda.  
  
Aracruz Cellulose lea báberfabrihkka mas lea váldokantuvra Brasilas, iige dat 
dohkket eamiálbmogiid vuoigatvuođaid. Sii leat maid rihkkon 
olmmošvuoigatvuođaid ja riikkaidgaskasaš birasgáhttengáibádusaid.  
NSR Riikkačoahkkin gáibida ahte finánsaminista miehtá máilmmii váldá 
ovddavástádusa ja geassá eret investeremiid fitnodagain mat eai váldde vuhtii 
eamiálbmogiid. 
  
Ovttajienalaččat mearriduvvon 
 
 
Resolusjon 2006–7 
 
SAMISK VINTERFESTIVAL I OSLO 
Samisk Vinterfestival i Oslo har utviklet seg til å bli et stort arrangement med variert 
program. Det er det eneste arrangementet i sitt slag i Sør- Norge som årlig bidrar til å 
samle samene i hovedstaden og å presentere samisk kultur for et større publikum.  
 
Samisk vinterfestival drives på frivillig basis. Den er en viktig arena for samer i Oslo 
og omegn, da den er blitt et viktig samlingspunkt. Samisk Vinterfestival bidrar også 
til å skape en ”bro” til ikke- samer for å bedre forståelsen av hverandres likheter og 
ulikheter. Det fører også blant annet til bedre kommunikasjon og samhold. Det er 
derfor viktig å videreføre denne årlige tradisjonen med en samisk kulturfestival i 
Oslo. 
 
NSR landsmøte ønsker at Samisk vinterfestival i Oslo skal etableres med faste 
driftsmidler, og ønsker å jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å oppnå dette. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Sámi dálveriemut Oslos 
Sámi dálveriemut Oslos leat sturron ja riemuin leat dál ollu doalut ja máŋggalágán 
prográmma. Dát leat áidna doalut Lulli-Norggas mat jahkásaččat čohkkejit 
oaivegávpoga sámiid ja buktet ovdan sámi kultuvrra, maiddái eará olbmuide.  
 
Sámi dálveriemut lágiduvvojit eaktodáhtolaččat ja lea dehálaš deaivvadanbáiki Oslo 
sámiide ja sámiide geat orrot olggobealde Oslo. Sámi dálveriemut leat maid fárus 
čatnamin sámiid ja ii-sámiid oktii, buorideamen áddejumi ja veahkeheamen olbmuid 
ipmirdit sihke sullasašvuođaid ja erohusaid. Gulahallan ja oktiigullevašvuohta 
buorrána. Dehálaš lea joatkit dáinna jahkásaš doaluin, sámi kulturfestivála Oslos. 
 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) Riikkačoahkkin sihtá ahte Sámi dálveriemut 
Oslos vuođđuduvvojit ja ožžot fásta doaibmaruđa, ja sihtá bargat riikka eiseválddiid 
ektui oláhandihte dán. 
  



 

 

Ovttajienalaččat mearriduvvon 
 
 
Resolusjon 2006–8 
 
SAMISK AKTIVITETSHUS I OSLO 
Landsmøtet i NSR støtter arbeidet for et aktivitetshus for samer i Oslo. Et slikt hus vil 
kunne bli en kulturell og sosial arena for både samer og andre i hovedstaden. Det 
ville vært til berikelse for både Oslos samer, Oslo som hovedstad, og områdene 
sørpå. Et hus hvor de fleste samiske aktiviteter kan samles under et tak ville blitt noe 
Oslo kan være stolt av, som for øvrig også vil trekke turister og andre besøkende. 
NSR landsmøte er glad for det allerede etablerte Samisk Hus i Oslo. Det er etablert 
som et lite kultursenter med  møte- og kursvirksomhet, mindre sosiale 
arrangementer og med mulighet for kontorer for samiske organisasjoner. Dette ser vi 
som en god start. Men Oslo trenger og fortjener noe mer enn det. Den allerede store 
aktiviteten i Oslo i dag viser at det er behov for et større hus med større muligheter. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Sámi doaibmaviessu Oslos 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin doarju sámi aktivitehtaviesu 
Oslos. Dákkár viessu sáhttá šaddat kultuvrralaš ja sosiála deaivvadanbáiki sihke 
sámiide ja earáide oaivegávpogis. Viessu livččii riggodahkan sihke Oslo sámiide, 
oaivegávpogii Oslos ja eará guovlluide lulde. Oslo sáhtášii čevllohallat viesuin masa 
eanas sámi doaimmaid sáhtášii čohkket ovtta dáhki vuollái. Viessu geasuhivččii 
maid turisttaid ja eará gussiid.  
  
NSR riikkačoahkkin illuda dainna ahte lea juo ásahuvvon Sámi Viessu Oslos. Viessu 
lea ásahuvvon unna kulturguovddážin mas leat čoahkkimat ja kurssat, smávva 
sosiála deaivvadeamit ja kantuvrrat maid sámi organisašuvnnat sáhttet láigut. Dát 
lea buorre álgu. Muhto, Oslo dárbbaša ja ánssáša eambbo. Olu sámi doalut Oslos 
čájeha ahte leat dárbu stuorit vissui mas leat stuorit vejolašvuođa. 
  
Ovttajienalaččat mearriduvvon 
 
 
Resolusjon 2006–9 
 
STØTTE TIL KVÆNENE  
Resolusjonskomiteens forslag: 
Store deler av Porsangers befolkning i Sápmi består av både kvener og samer.  
 
NSR landsmøte opplever at samer og kvener settes opp mot hverandre, og at 
forholdet mellom de ulike gruppene ofte er konfliktfullt. Dette er uheldig. NSR 
landsmøte mener det vil være en berikelse for hele samfunnet at også kvenen får de 
rettigheter de har krav på.  
 



 

 

Landsmøtet i NSR ønsker Kvæntunet i Børselv/Pyssyjoki/Bissujohkka i Porsanger 
lykke til og håper på fortgang og stabilitet i forhold til Porsanger kommune og andre 
myndigheter, slik at offisiell åpning kan finne sted og ønskede aktiviteter kan 
komme igang. Vi tror dette vil gavne både den 3-språklige kommunen Porsanger og 
det kvænske og samiske samfunnet fremover. 
 
Forslag fra Janne Hansen: Første del av andre avsnitt i resolusjonskomiteens forslag 
strykes. Andre avsnitt blir da som følger: NSRs landsmøte mener det vil være 
berikelse for hele samfunnet at også kvenene får de rettigheter de har krav på. 
 
vedtatt med flertall 
 
Wilhelmsen: Tillegg til første avsnitt: Dette gjelder også mange andre steder. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
NSRs landsmøteresolusjon 2006 - nr. 9 
STØTTE TIL KVÆNENE  
 
Store deler av Porsangers befolkning i Sápmi består av både kvener og samer. Dette 
gjelder også mange andre steder. 
 
NSR landsmøte mener det vil være en berikelse for hele samfunnet at også kvenene 
får de rettigheter de har krav på.  
 
Landsmøtet i NSR ønsker Kvæntunet i Børselv/Pyssyjoki/Bissujohkka i Porsanger 
lykke til og håper på fortgang og stabilitet i forhold til Porsanger kommune og andre 
myndigheter, slik at offisiell åpning kan finne sted og ønskede aktiviteter kan 
komme igang. Vi tror dette vil gavne både den 3-språklige kommunen Porsanger og 
det kvænske og samiske samfunnet fremover. 
 
Vedtatt 
 
Doarjja kveanaide/gáidnolaččaide 
Porsáŋggus Sámis ja eará sajiin orrot ollu kveanat ja sámit. NSR riikkačoahkkin 
oaivvilda ahte livččii riggodahkan olles servodahkii jos kveanat maid oččoše daid 
vuoigatvuođaid mat sidjiide gullet.  
 
NSR Riikkačoahkkin sávvá Kvæntunetii ollu lihku. Kvæntunet lea 
Børselv/Pyssyjoki/Bissujogas Porsáŋggus. NSR sávvá ahte bargu ovdána ja šaddá 
bistevažžan Porsáŋggu suohkana ja eará eiseválddiid ekui, vai almmolaš 
rahpandilálašvuohta sáhttá dáhpáhuvva ja sávahahtti doaimmat sáhttet biddjojuvvot 
johtui. Mii jáhkkit ahte dát šaddá ávkkálaš 3-gielat suohkanii Porsáŋgu ja ávkkálaš 
sihke kvean ja sámi servodahkii ain ovddasguvlui. 
 

Ovttajienalaččat mearriduvvon 



 

 

 
 
Resolusjon 2006–10 
 
RYPEJAKT I FINNMARK OM HØSTEN 
Interessen for rypejakt i Finmark har økt, spesielt de siste ti år. Det er folk fra hele 
Norge som kommer til våre områder for å jakte på ryper. I dag er det ingen 
begrensning i rypejakta i Finnmark. Jegerne skyter så mange ryper som de bare 
ønsker og kan jakte så lenge de selv orker. Et slik omfang av rypejakt om høsten  kan 
ha konsekvenser i forhold til å bevare rypebestanden. 
 
NSR anser det som viktig for å sikre og bevare rypejakta for lokalbefolkninga, og ber 
derfor Finnmarkseiendommen om snarest å vurdere begrensninger for jegere bosatt 
utenfor fylket. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Rievssatbivdu čakčat Finnmárkkus 
Beroštupmi rievssatbivdui Finnmárkkus lea lassánan, earenoamážit daid maŋemus 
logi jagiin. Leat olbmot miehtá Norggas geat bohtet min  guovlluide bivdin dihte 
rievssahiid. Dál eai leat Finnmárkku rievssatbivddus makkárge ráddjehusat. Bivdit 
báhčet man ollu rievssahiid go ieža beroštit ja man guhká ieža gillejit. Dákkár garra 
rievssatbivdu čakčat sáhttá váikkuhit rievssathivvodaga loaktimii.  
 
Norgga Sámiid Riikkasearvvi riikkačoahkkin atná dehálažžan dáhkidit ja suddjet 
rievssatbivddu guovllu/báikki olbmuide ja danin dáhttut Finnmárkku opmodaga 
farggamusat árvvoštallat ráddjehusaid bivdiide geat ásset olggobeale Finnmárkku.  
 

Ovttajienalaččat mearriduvvon 

 
Følgende resolusjoner ble enstemmig vedtatt oversendt Landsstyret: 

� Institusjon som fremmer og bevarer samisk språk 
� Samisk prestestilling i Østlandsområdet 
 

Resolusjonene under ett - enstemmig vedtatt 
 

Guokte cealkámuša sáddejuvvojedje riikkastivrii 

- Sámegiela ovddidan ja suddjen ásahus 

- Sámi báhppavirgi Østlánddas 

 
Resolušuvnnat oktan - Ovttajienálaččat mearriduvvon 



 

 

RESOLUSJONER  
Norgga Sámiid Riikkasearvi  
Norske Samers Riksforbund 
 
39. ordinære landsmøte 
Bodø, 2007 
 
 
Resolusjon 2007–1 
 
Samerettsutvalget 2 og land- og vannrettigheter utenfor Finnmark 
Samerettsutvalget II leverer sin innstilling høsten 2007. Landsmøtet i Norske Samers 
Riksforbund (NSR) ber om saklig og grundig informasjon om Samerettsutvalget IIs 
innstilling og faktagrunnlag.  
 
Landsmøtet i NSR vil anmode om å fokusere på saklige argumenter og ønsker en 
konstruktiv debatt velkommen. NSRs Landsmøte oppfordrer Sametinget, 
fylkeskommunene og kommunene om å bidra til kunnskapsøking og saklig debatt, 
hvor også lokallag i NSR vil bidra. 
 
Spørsmålene angår både rettigheter og hvilke modeller man skal bruke for å forvalte 
land og vann. Eventuelle rettighetsavklaringer som vil måtte komme, vil ikke dreie 
seg om å fordele nye rettigheter, men om å anerkjenne eksisterende rettigheter. Dette 
er vanskelige spørsmål, derfor kreves det kunnskap og saklighet i debatten.  
 
Det vil selvsagt være ulike syn på de forventede modellene som presenteres, og 
denne uenigheten må debatteres offentlig. Men vi vil advare mot den samiske og 
norske polariseringa som vi har sett tendenser til, fordi den vil dekke over at 
befolkningen som helhet har felles interesser i rettighets- og 
forvaltningsspørsmålene. 
 
NSR mener forøvrig at de rettighets- og forvaltningsmessige prinsipper som ligger til 
grunn for Finnmarkseiendommen, også må kunne legges til grunn for områdene 
utenfor Finnmark. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–2 
 
Samiske barns rettigheter 
Samiske barn og familier har et skrikende behov for et organ som har et overordnet 
ansvar for at rettighetene ratifisert i FNs barnekonvensjon, følges. Konvensjonen har 
forrang foran andre nasjonale lover og bestemmelser som berører barn og unge, og 
forplikter norske myndigheter. Et barn skal ikke nektes retten til språklig og kulturell 
utvikling.  



 

 

 
I dag er det ingen som har overordnet myndighet til å påse at samiske barn og 
familiers rettigheter blir fulgt, og dette skaper stor usikkerhet. Familier som blir 
fratatt et barn er allerede i en vanskelig situasjon, og usikkerheten ved om barnet får 
bo hos en fosterfamilie med samisk språk og kultur forverrer situasjonen ytterligere.  
 
Det må opprettes et organ som ivaretar samiske barns rettssikkerhet. Et slikt organ 
burde ha myndighet og ansvar til påse og etterse at samiske barns lovfestede 
rettigheter blir fulgt, også under offentlig omsorg, som for eksempel barnevernet. 
Barnevernet må til enhver tid ta hensyn til samiske barns språklige og kulturelle 
bakgrunn. NSR krever at det opprettes et slikt organ umiddelbart i form av Samisk 
barneombud. 
 
Videre minner NSRs Landsmøte om at Indre Finnmark Tingrett er opprettet for å 
ivareta samiske forhold spesielt. Det er et rettsprinsipp om at dommer som ankes 
ikke skal effektueres. Dette kan medføre at omsorgsplasserte samiske barn kan få 
redusert eller hindret sin samiske språklige og kulturelle utvikling. Landsmøtet ber 
myndighetene vurdere om dette prinsippet kan være i strid med 
barnekonvensjonens språklige og kulturelle rettigheter. 
 
Landsmøtet krever at Fylkesnemnda for Troms og Finnmark og andre 
Fylkesnemnder som har ansvar for behandling av saker som involverer 
behandlingen av samiske barn, formelt innehar kulturanalytisk kompetanse. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–3 
 
Likeverdig helsetilbud i lulesamisk område 
Landsmøtet 2007 i Norske Samers Riksforbund viser til at det er behov for å utvikle 
et likeverdig helse- og sosialtilbud i lulesamisk område. Spesielt eldre samer har 
behov for en helse- og omsorgstjeneste som bygger på samiske kultur, fungerer på 
samisk språk og ut fra egne lokale forutsetninger. Dette er i tillegg en menneskerett. 
Manglende hensyntaken til pleietrengendes behov på det språklige, kulturelle og 
religiøse området kan skape uverdige forhold for den enkelte.  
 
Med midler fra Sametinget er det i Nord-Salten utviklet en modell for et helhetlig og 
likeverdig helse- og sosialtilbud som representerer en fornyelse i måten å organisere 
og utvikle helse- og sosialtjenester i et flerkulturelt område. Steigen og Hamarøy 
kommuner har vært positive til prosjektet, mens Tysfjord kommune er negativ. 
Antallet eldre i hele befolkningen i regionen er økende. Med utgangspunkt i det 
lokale engasjementet blant pårørende til eldre samer i Tysfjord, har Sametingsrådet 
21.juni 2007 oppfordret kommunene i lulesamisk område, og fylkesmannen som 
tilsynsmyndighet, til å ta et aktivt grep for å bedre situasjonen for omsorgstrengende 
samer, med særlig fokus på de eldres behov.  
 



 

 

Landsmøtet slutter seg til Sametingsrådets oppfordring, og vil i tillegg be: 
Regjeringen i samråd med Sametinget å behandle situasjonen i Nord-Salten og 

andre aktuelle områder i forhold til den samiske befolkningens prinsipielle 
rettigheter til et likeverdig helse- og sosialtilbud, og i forhold til Norges 
rettslige forpliktelser i denne sammenheng. 

Tysfjord kommune som ny kommune i forvaltningsområdet for samisk språk, 
sørge for et helse- og sosialtilbud for pleietrengende samer, slik at spesielt 
eldres behov på det språklige, kulturelle og religiøse området kan ivaretas. I 
tillegg bes kommunen om å revurdere sitt standpunkt og delta i utviklingen et 
likeverdig helse- og sosialtilbud i lulesamisk område. Dette slik at kommunen 
også kommer på linje med kravene i språkreglene i sameloven.  

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–4 
 
Samisk kompetanse ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 
I alle samfunn skjer det seksuelle overgrep, også i det samiske. Hver femte jente og 
hver syvende gutt i Norge opplever å bli seksuelt misbrukt før de er 18 år. Det 
mangler forskning om emnet, men det er grunn til å tro at tallene er de samme i det 
samiske samfunnet.   
 
SMISO (Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep) støtter utsatte og pårørende 
med å bearbeide overgrep og seinvirkninger av disse. De arbeider etter "hjelp til 
selvhjelps"-prinsippet. Senteret innehar stor kompetanse, og er en viktig støtte til 
overgrepsofre. 
 
Norske Samers Riksforbunds landsmøte viser med dette sin uforbeholdne støtte til 
senteret, og ser det som høyst nødvendig at kompetansen om incest og seksuelle 
overgrep i samiske samfunn forbedres. Senteret ønsker å utvide sin mulighet til å 
hjelpe overgrepsofre med samisk bakgrunn, men de mangler ansatte som behersker 
samisk. 
 
NSR skal jobbe for at senteret får mulighet og midler til å ansette en eller flere med 
samisk kulturforståelse og språkkompetanse. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–5 
 
Elsa Laula Renbergs fødselsdag som samisk flaggdag 
Den første samiske kvinneforeninga på norsk side var Brurskanken samiske 
kvindeforening, som Elsa Laula Renberg (1877-1931) grunnla i 1910. Kvinneforeninga 
initierte det første møtet for både nord- og sørsamer. I 1904 ga Renberg ut 
kampskriftet «Inför lif och död: Sanningsord i de lapska förhållandena». I skriftet tok 



 

 

hun opp viktige samiske spørsmål og pekte blant annet på at samene burde ha 
eiendomsrett til sine skatteland, ha rett til fast jordbruk, og hun påpekte at 
skolegangen var kort og mangelfull. Hun var aktiv i svensk samebevegelse frem til 
1908 og var med på å stifte den første samiske riksorganisasjonen «Lapparnas 
Centralförbund». Renberg var samisk aktivist og politiker, og har vært en viktig 
inspirator og et forbilde for senere samepolitikere.  
 
Det er nå elleve samiske flaggdager i Norge. Sametinget har forskriftsmyndighet til å 
fastsette bruk av det samiske flagget. 29. november i år er det 130 år siden Elsa Laula 
Renberg ble født. For å hedre hennes innsats som samepolitisk pioner, foreslår 
Norske Samers Riksforbunds landsmøte at hennes fødselsdag markeres ved å bli en 
offisiell samisk flaggdag.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–6 
 
Samisk språksenter i Oslo  
De samiske språkene i hovedstaden står ovenfor store utfordringer; i den samiske 
barnehagen, i samiskundervisningen i grunn- og videregående skole og i 
voksenopplæringen. Samiskopplæringen er ikke tilpasset elevenes behov, og elevene 
får ikke det tilbudet de har krav på. I hovedstaden er alle de samiske språkene 
representert. Det er viktig at det tilrettelegges for alle de samiske språkene, noe som 
er svært vanskelig i dagens situasjon. Det er behov for økt voksenopplæring for 
foreldre og andre som ønsker å lære seg samisk. Voksenopplæring er viktig for å 
sikre fremtidige generasjoners språkkompetanse. 
 
Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at et samisk språksenter i hovedstaden er 
viktig for å utvikle, bevare og styrke språksituasjonen for barn, ungdom og voksne. 
Et kompetansesenter vil blant annet kunne jobbe for å sikre kvalitet, ressursbruk, 
tilgang på materiell og lærerressurser.  
                      
NSRs jobber for at det etableres et samisk språksenter i Oslo. Dette vil styrke de 
samiske språkene og føre til en mer helhetlig språkpolitikk i området. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–7 
 
Gransking av kulturbevilgninger 
NSRs landsmøte er av den oppfatning at norske myndigheters bevilgninger til 
samiske kulturformål er svekket. Da dette ansvaret ble overført til Sametinget ble det 
understreket at Norsk Kulturråd fremdeles skulle bevilge midler til samiske 
kulturvirksomheter.  
 



 

 

På grunnlag av dette ber NSRs landsmøte om at det gjennomføres en granskning om 
norske myndigheters bevilgninger til norske kulturformål har økt i forhold til 
samiske kulturformål siden Sametinget fikk tildelingsansvaret. Dette har betydning 
for fremtidige tradisjonelle kulturelle virksomheter, tradisjonell kunnskap og skikker 
og deres utvikling. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–8 
 
Styrking av samiske museum 
Den økonomiske situasjonen for samiske museum er uholdbar og dekker kun 
ivaretakelse av dagens virksomhet. Det finnes ingen midler til forbedring og 
utvikling av deres virksomhet. I dag finnes det ingen spesialmuseum i Sápmi, noe vi 
også har behov for. De samiske museum har store utfordringer mht. innsamling, 
innkjøp, ivaretakelse, bevaring, informasjon, dokumentasjon og fagrelatert forskning. 
Dagens bevilgninger gir ingen rom for å bevare og utvikle både dagens og fremtidige 
aktiviteter. 
 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) krever en forbedret økonomisk 
situasjon for de samiske museene slik at de kan styrkes og utvikles både i og for 
fremtiden. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–9 
 
Finnmarkseiendommens (FeFo) økonomiske situasjon 
Da Statsskog avsluttet sitt virke i Finnmark tok de med seg all kapital som var 
opparbeidet gjennom deres virke i Finnmark gjennom tidene. Dette har resultert i at 
FeFo har måttet påta seg et stort lån med tilhørende forpliktelser. Det har bla. 
resultert i økte avgifter for Finnmarks befolkning, og ført til negativ virkning og 
omtale av FeFo og Finnmarksloven, og vært gjenstand for konflikter mellom samer 
og de øvrige gruppene i Finnmark. 
 
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at situasjonen for FeFo 
forbedres ved å tilbakeføre den opparbeidede kapitalen som Statsskog tok med seg 
etter avsluttet virke i Finnmark, slik at FeFo kan virke i forhold til gjeldende lover og 
retningslinjer og uten ekstra avgiftsøkning for gjeldende befolkning. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Resolusjon 2007–10 
 



 

 

Konsekvenser av global oppvarming for urfolkenes kultur og levemåter i 
Nordområdene 
 Det siste års miljørapporter fra FN, forsterker konklusjonene fra Arktisk råds 
klimarapport fra 2004, når de beviser at global oppvarming er et faktum som har 
spesielt store konsekvenser for urfolks livsvilkår. Miljørapportene dokumenterer at 
ytterligere økning i utslipp av klimagasser vil ha dramatiske konsekvenser for alt liv 
på jorden.  
 
Vår rikdom og våre ressurser forplikter, og NSR ser det som helt nødvendig å 
engasjere seg i kampen for å begrense den globale oppvarmingen. Hele samfunnet 
må være villig til å delta i kampen, og være villig til å endre sin livsstil. 
Klimaendringene vil ha ubegripelige konsekvenser også for samenes kultur, næring 
og levesett. 
 
NSRs Landsmøte:  

henstiller til den norske stat å etablere en miljøpolitikk med klare mål og tiltak for 
reell redusering av globale utslipp av CO2med 50 % innen 2030 og forbedring 
miljøet, for eksempel ved å redusere utvinningstempoet for olje og gass. 

Ber Norge om å arbeide aktivt internasjonalt for å gjenskape en økologisk balanse 
i naturen ved aktiv påvirkning av andre stater, særlig de rike landene i 
verden, til å ta global oppvarming på alvor og forplikte seg til konkret 
reduksjon av CO2 og andre klimagasser, og en ansvarlig miljøpolitikk.  

Ber Norge å fortsette å ha god dialog om opprydding av atomavfall på Kola 
halvøya i Russland. 

ber Sametinget sette global oppvarming og miljøspørsmål på dagsorden og 
utarbeide et samisk miljøprogram som blant annet omhandler sårbarhet og 
tilpasningsstrategier, der prinsippene om en økologisk bærekraftig bruk av 
naturen og tradisjonell kunnskap står sentralt.  

Ber Sametinget å initiere til at Samisk Parlamentarisk Råd utformer en overordnet 
samisk miljøpolitikk. 

ber styret arrangere seminarer i 2008 hvor miljøspørsmål og tilpassningsstrategier 
er i fokus.  

Ber NSR om å starte studieringer om miljø og økologisk bærekraftig forvaltning 
av natur ressursene. NSR vil på denne måten tilrettelegge arenaer for sine 
medlemmer, hvor de kan utveksle kunnskap om tilpasningsstrategier og en 
økologisk bærekraftig forvaltning av jordens ressurser og finne ut hvordan 
hver enkelt menneske best kan tilpasse seg samt bidra til klima forbedring. 

Mener NSR skal i alle politiske vedtak og beslutninger ta hensyn til miljø- og 
klimaspørsmål. 

Mener NSR skal lage en miljøplan for organisasjonen 
 
Følgende resolusjonsforslag ble oversendt landsstyret uten realitetsbehandling:  

Reinbeitekonflikt må løses. 
Småviltjakt i samiske områder 

 
 


