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LANDSMØTESAK 10 

Samisk språk- og kultursatsning – nye satsningsområder i Samefolkets fond 

 

Saksframlegg: 

Samefolkets fond ble opprettet av Stortinget som en kollektiv kompensasjon for de tap som 

fornorskningspolitikken påførte samene.  Sametinget disponerer den årlige og oppsamlede 

avkastningen på fondet som er på 75 millioner kroner.  

Avkastningen av Samefolkets fond ble formelt tatt i bruk for første gang i forbindelse med 

Sametingets budsjett for 2008. I forkant av dette hadde bruken av fondet vært oppe som sak på NSRs 

landsmøte i 2007. Landsmøteuttalelsen fra 2007 var som følger: 

NSRs 39. landsmøte i Bodø uttaler følgende i landsmøtesak 9 – Samefolkets fond: 

Avkastningen av Samefolkets fond skal brukes til tiltak som bevarer, styrker og gjenreiser det 

samiske språk. 

NSRs landsmøte i 2007 vil at Sametinget i disponeringen av Samefolkets fond i første omgang 

prioriterer få, men gode programområder. Programområdene kan revideres hvert fjerde år. 

Den konkrete prioriteringen og utdypingen av programområdene skal skje i forbindelse med 

de årlige budsjettforhandlingene i Sametinget. 

Flere aktive språkbrukere 

Vitalisering og styrking av det samiske språket er en av de største utfordringene det samiske 

samfunnet har i dag. Etter lange perioder med fornorskning er det et stort behov for å 

vitalisere språket i de generasjoner og områder som har mistet språket. NSRs landsmøte i 

2007 vil på denne bakgrunnen be Sametinget i en første fireårs periode prioritere tiltak som 

allerede på kort sikt kan resultere i flere aktive samiskspråklige språkbrukere. 

Tiltakene må konkret rette seg mot alle samiske språk og dialekter i Norge, og omfatte det 

talte og skrevne ord, herunder samiskspråklig fag/dokumentar- og skjønnlitteratur for barn, 

ungdom og voksne. De samiske barna og ungdommen er vår fremtid og ungdom har rett til å 

nytte og møte samisk språk i de formater de møter i sitt dagligliv. Dette vil også bidra til å 

styrke samisk identitet. 

Digitale produkter med samisk språk, spesielt med barn og unge som målgruppe må derfor 

prioriteres.  

NSR ber Sametinget vurdere å sette i gang et omfattende samisk alfabetiseringsprogram 

(skrive- og leseferdigheter). Et alfabetiseringsprogram innbærer en større satsing på tvers av 

forvaltningsnivå og etablerte strukturer. Et slikt program bør omfatte bl.a. barnehager, skoler 

og voksenopplæring.  Erfaringene fra Elgåprosjektet og andre lignende språkprosjekter vil 

være viktige som grunnlag for programmet. NSR mener at det må til en større satsing over 

flere år for å få til et løft for samisk språk. Som en del av finansieringen mener NSR at 

regionale og statlige myndigheter må gi betydelige bidrag. 
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NSRs landsmøte vil at Sametinget videre vurderer følgende innsatsområder: 

Dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap 

Prosjekter som omfatter systematisering og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap må 

prioriteres. Prosjekter kan omfatte kunnskap innen samfunnets organisering, næringer, 

ressursutnyttelse, miljø- og naturforhold, historiske sagn og fortellinger, joik og all form for 

duodji. Det forutsettes samarbeid mellom relevante fagmiljø, samiske språk- og kultursentre 

og tradisjonsbærere i forbindelse med systematiseringen og dokumentasjonen. 

På bakgrunn av denne landsmøteuttalelsen fremmet NSRs sametingsgruppe følgende forslag til 

satsningsområder for Samefolkets fond i perioden 2008–2009. Forslaget fikk tilslutning i Sametingets 

Plan- og finanskomite, og senere i Sametingets plenum.  

Komiteen ønsker en offensiv og målrettet satsing på språkarbeid og en sterkere tydeliggjøring 
av hva midlene fra Samefolkets fond blir brukt til. Komiteen ønsker tiltak som vil gi synlige 
resultater i løpet av den første perioden fondet tas i bruk. Få, men gode, programområder for 
de neste to år prioriteres, slik at fondsavkastningen kan bidra til prosesser hvor man gjør 
konkrete løft for å se resultater av satsningen. 
 
Den aktive fornorskningspolitikken har påført samer kollektive virkninger i forhold til 
selvforståelse og identitet. Tap av selvrespekt, åndelige verdier, morsmål, samisk kultur og 
troen på Samefolkets fremtid, samt brudd i overføring av tradisjonell kunnskap, bør ikke bare 
ses historisk, men også i et fremtidsretta perspektiv. Den språklige ensrettingen og den 
langvarige statlige innsatsen som drev frem omfattende mekanismer for å endre 
grunnverdier i den samiske kulturen og å tvinge frem bytte i nasjonal identitet, har påført og 
påfører konsekvenser for det samiske folk i dag. Opprettelsen av Samefolkets fond er ett skritt 
i retning av å rette opp skader samene som folk er blitt påført gjennom generasjoner. Fondet 
alene er ikke nok til å bøte på skadene fornorskningen har medført. Det er fortsatt statens 
ansvar å videreføre arbeidet med å sikre samenes kultur og livsgrunnlag. Språket og 
kulturarven står oss nært og skal derfor prioriteres i det neste skrittet. 
 
Komiteen ønsker å synliggjøre prosjekter finansiert av fondsmidlene. Det bør utvikles et 
varemerke som synliggjør prosjektene. 
 
Satsningsområder 
 
Utvikling av konkrete program vil synliggjøre det enkelte satsingsområdet, og vil kunne 
brukes for å generere ytterligere finansiering fra andre kilder som stat, fylker og andre 
aktører. Programmer som settes i gang i denne perioden kan gå over mer enn to år, og kan 
ha konsekvenser utover denne toårs perioden. 
 
I Språkprogrammer 
Målsetting: Flere aktive språkbrukere. 
 
Revitalisering og styrking av det samiske språket er en av de største utfordringene det 
samiske samfunnet står ovenfor i dag. Etter lange perioder med fornorskning er det et stort 
behov for å revitalisere språket i de generasjoner og områder som har mistet språket. 
Språksatsing og språkrøktarbeid må også prioriteres i de språksterke områdene. 
Komiteen vil i den første toårs perioden prioritere tiltak som på forholdsvis kort sikt kan 
resultere i flere aktive samiskspråklige språkbrukere. Et satsningsområde er utarbeidelse av 
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språkmotiveringsprogram. Program innenfor områdene foreldre – barn, læremiddelutvikling, 
inkludert hefter, spill, digitale læremidler/spill, leker for barnehagebarn skal prioriteres. 
Det forutsettes samarbeid mellom relevante fagmiljø, samiske språk- og kultursentre, og 
oppvekst og utdanningsinstitusjoner innenfor dette satsningsområdet. Utvikling av program 
og metode for språkprogrammet må prioriteres, mens selve språkaktivitetene vil foregå på 
lokalt plan. 
 
II Tradisjonell kunnskap 
Målsetting: Tradisjonell kunnskap skal være levende kunnskap blant samefolket. 
 
De eldres kunnskaper og erfaringer er viktig for de oppvoksende generasjonene, og deres 
kunnskap og ekspertise må honoreres på linje med ekspertise i samfunnet for øvrig. Komiteen 
ser det som viktig både å dokumentere tradisjonskunnskap og bevare og formidle 
kunnskapen til dagens og fremtidas generasjoner. Dette kan bidra til å heve statusen til 
samisk språk og kulturell kunnskap, samtidig som man ivaretar og viser respekt for de eldre. 
Prosjekter som omfatter dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap må prioriteres.  
Prosjekter kan omfatte kunnskap innenfor samfunnets organisering, næringer, 
ressursutnyttelse og naturforståelse, miljø- og naturforhold, historiske sagn og fortellinger, 
joik og musikktradisjoner og duodji. 
 
Formidling av kunnskap kan være i form av bøker, film og teater. Det forutsettes samarbeid 
mellom relevante fagmiljø, samiske språk- og kultursentre og tradisjonsbærere innenfor dette 
satsningsområdet. Utvikling av program og metode for dokumentasjon og systematisering av 
tradisjonskunnskap må prioriteres, mens selve prosjektene og dokumentasjonsarbeidet vil 
foregå på lokalt plan. I forbindelse med dokumentasjon av tradisjonell kunnskap, må det tas 
hensyn til behovet for å beskytte vår kunnskap overfor ”fremmede” interesser og det må 
sikres at samiske institusjoner forvalter vår kunnskap i tråd med det samiske folks interesser. 
  
III Litteratur 
Målsetting: mer samiskspråklig litteratur 
 
Samisk skriftspråk, fag- og kulturformidling er av betydning for en moderne og vital kultur. 
Behovet for samisk litteratur for alle målgrupper er stort, både innenfor skjønn- og 
faglitteratur. Derfor er samisk litteratur et satsningsområde. 
 
Mye samisk litteratur venter på å bli utgitt. Denne satsningen vil bli prioritert, slik at disse blir 
tilgjengelige for det samiske folk. 
 

NSR har foreslått, og fått gjennomslag for at satsningsområdene skal kunne rulleres ved begynnelsen 

av hver sametingsperiode, og at hvert nye Sameting slik kan få anledning til å sette sitt preg på 

hvordan denne kollektive kompensasjonen skal kunne brukes. I forkant av valget 2009 valgte vi å 

videreføre satsningsområdene, fordi de bare hadde virket i to år. I 2013 vil disse satsningsområdene 

ha virket i seks år, og det er derfor god grunn til å vurdere eventuelle nye satsningsområder.   

Det foreslås å opprettholde språksatsningen. Behovet for språkopplæring er fortsatt stort, og 

tiltakene som har vært finansiert over fondet har hatt stor oppslutning. I følge den nye samiske 

språkundersøkelsen (2012), er det nettopp "mellomgenerasjonen" som ikke har fått overført språket 

fra forrige generasjon, og heller ikke fått et godt nok tilbud gjennom skoleverket.  Dette er en gruppe 

som i dag gjerne er foreldre, og dermed er en målgruppe i forhold til å gi sine egne barn oppfølging 

og språkarenaer. 
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Det er likevel behov for en evaluering av språksatsningen så langt, for å avklare behovet for en 

justering av organisering og målgrupper. Det er de siste seks årene avsatt betydelige ressurser til 

språksatsningen, og det bør være et læringspotensial her både for Sametinget og aktører innenfor 

voksenopplæring.  Det er verdt å merke seg at NSRs landsstyre i arbeidsprogrammet foreslår at det 

utarbeides en plan for samisk voksenopplæring, for å sikre solide aktører og god koordinering av 

tilbud. 

NSR ønsker også å trekke fra medietilbudet for barn og unge som et hittil forsømt område under 

språksatsningen over Samefolkets fond, til tross for at dette sto helt sentralt i NSRs landsmøtevedtak.  

Film er et sterkt medium, og medietilbudet for barn og unge på norsk og engelsk er massivt. Derfor 

er det svært viktig at det finnes filmer på samisk språk, enten de er samiskproduserte eller dubbet til 

samisk. Det foreslås derfor at samiskspråklige filmer for barn løftes fram som en egen målsetning 

under språkprogrammet.  

Det foreslås også å videreføre tradisjonskunnskapssatsningen. Her foregår det fortsatt viktig faglig 

utviklingsarbeid, i samarbeid mellom flere samiske institusjoner. Her har man lykkes i å få andre 

aktører, slik som Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) til å bidra til faglig 

utvikling i forhold til Árbediehtu-prosjektet. Dette er faglig nybrottsarbeid som bør viderføres også i 

neste sametingsperiode, men det bør åpnes for at flere aktører kan delta i dette arbeidet.  

Det foreslås å fase ut litteratursatsningen. NSR har holdt løftet om ti millioner kroner til samisk 

litteratur siden 2007, og det er på tide å vurdere hvilke andre kulturområder som trenger et løft. 

Samisk litteratur har andre virkemidler på Sametingets budsjett, og en avvikling av dette 

satsningsområdet vil selvfølgelig ikke bety at det at det ikke vil være mulig å fortsatt finansiere 

samiske bokutgivelser.  

I stedet foreslås luohti/vuolle/vuelie som nytt satsningsområde for neste sametingsperiode.  

Luohti/vuolle/vuelie er et sterkt og særegent samisk kulturuttrykk som kan føres langt tilbake i tid, og 

som har ulikt uttrykk etter hvilket samisk område den har sitt utspring fra. Luohti/vuolle/vuelie har 

tidligere hatt en funksjon i forhold til ritualer og seremonier. Luohti/vuolle/vuelie har også en sosial 

funksjon, som er avhengig av nære relasjoner mellom den som joiker og den som blir joiket. 

Forfatteren Johan Turi kalte joiken "en kunst for å minnes andre mennesker". 

Luohti/vuolle/vuelie som kulturuttrykk er i dag marginalisert selv i våre egne miljøer. Dette har sin 

bakgrunn både i fornorskningspolitikken, men også i kristningen av samene, siden joiken hadde en 

plass i førkristne seremonier og ritualer. Joiken har stilnet i mange samiske områder. Samtidig er joik 

et kraftfullt og genuint kulturuttrykk, med mange flotte utøvere, og sentralt for den lokale 

identiteten og slektstilhørigheten i mange områder.  

Luohti/vuolle/vuelie er et av de samiske kulturuttrykkene som fortsatt ikke har noe institusjonelt 

"hjem". Vi har ingen egne institusjoner som ivaretar joik, men vi har en organisasjon for utøvere, vi 

har forlag, andre organisasjoner, enkeltutøvere og festivaler som arbeider med joik.  For å sikre 

luohti/vuolle/vuelie for framtiden trenger vi en institusjon eller et kompetansemiljø som har dette 

som oppgave, og som kan drive faglig utvikling og formidling. En annen sentral utfordring som ofte 

debatteres er forholdet mellom opphavsrett og den samiske forståelsen av retten til for eksempel 

personjoiker, der det trenges faglig utviklingsarbeid. Siden luohti/vuolle/vuelie som en levende 
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tradisjon i mange områder er under press, er det også nødvendig å prioritere dokumentasjonsarbeid. 

Målsetning med prioriteringen bør være å arbeide for at luohti/vuolle/vuelie skal være et levende 

samisk kulturuttrykk også for framtiden. Hvis man skal lykkes i det må formidlingsarbeidet blant barn 

og unge stå helt sentralt. 

Følgende bør derfor prioriteres om luohti/vuolle/vuelie skal være et satsningsområde gjennom 

Samefolkets fond: 

 Utvikling av et stabilt kompetansemiljø.  

 Utviklingsarbeid i forhold til opphavsrett/rettigheter. 

 Dokumentasjonsarbeid, for eksempel gjennom et digitalt joikearkiv. 

 Formidling og opplæring for barn og unge. 

 

 

Landsstyrets forslag til landsmøtevedtak: 

NSR ønsker følgende satsningsområder for Samefolkets fond i sametingsperioden 2013–2017: 

I Språkprogrammer 

Målsetning: Flere aktive språkbrukere. Flere samiskspråklige barnefilmer. 

II Luohti/vuolle/vuelie 

Målsetning: Luohti/vuolle/vuelie skal være en levende musikkform blant samene. 

II Tradisjonell kunnskap 

Målsetning: Tradisjonell kunnskap skal være en levende kunnskap hos samefolket. 

 


