- et sterkt Sameting
med tillit hos folket -

ARBEIDSPROGRAM FOR

2017–2021

KJÆRE VELGERE
Nordkalottfolket stiller liste i 4 kretser til
Sametingsvalget. Vårt fremste visjon er
et sterkt sameting med tillit hos folket.
Slik er det dessverre ikke i dag, viser all
forskning. Mange mener at sametinget
gjør lite for «den vanlige same» i gata,
ved fjorden, på fjellet og i bygda. Det
ønsker vi å gjøre noe med. Først og
fremst med å være ærlige og redelige i politikken,
og ha fokus på naturnærhet som bærende for
samisk kultur.
Vi vil jobbe for at det skal være likeverdighet
mellom oss samer, og mellom oss samer og
andre mennesker. Nordmenn, kvener, finlendere
og andre. Og hvordan da beskytte vår samiske
kultur og historie? For oss er naturnærheten

viktig. Vi vil ha anerkjent den særegne
naturnærheten, da følger resten med på
kjøpet: vårt samiske verdensbilde som
sier at å bruke naturen, er beste måten
å verne den. Som gjør at «sankegenene»
våre fortsatt lever. Som gjør at mange
av oss fortsatt har et stort behov og
ønske om å leve i, og bruke havet, fjorden
og utmarka til høsting og næring. Og
selvfølgelig, klær, design, språk, kunst,
film og andre kulturuttrykk styrker oss på veien.
Vi tror at klarer vi å holde fokus, vil vår flotte
samiske kultur overleve, både i by og land, i
nord og sør. Likeverd. Samisk verdensbilde.
Naturnærhet. Det tror vi kan gi oss et sameting
med tillit hos folket. Godt valg!

Nordkalotten har i århundrer vært en smeltedigel av samer,
kvener, finner, nordmenn og andre – og har resultert i en
salig blanding som vi har valgt å kalle nordkalottfolk.
Ja, vi er samer – men mange av oss er også kvensk, norsk,
finsk og kanskje en anelse svensk eller dansk.
Dette har gitt en rik kultur, og det ønsker vi å videreføre.
Arbeidsprogrammet tar for seg de områder vi ønsker å gi mest fokus. Mange
områder er ikke mye omtalt: helse, familiepolitikk, eldrepolitikk, kulturarbeid og annet er kanskje ikke
utdypet nok. Vi har likevel klare
meninger om mangt – mer om
dette vil vi skrive om på nettsidene våre, og tas direkte i debatt og forslag på Sametinget.
Vi tror det er viktig at Sametinget konsentrerer sine ressurser
om de viktigste temaene som
bør være: Næring, kultur og
språk.

samme ser man for fastboendes utmarksbruk. Kvenene har heller ikke fått anerkjent sin kultur og språk, selv om også de
er en nasjonal minoritet i Norge, og ofte er tett sammenvevd
med den samiske kulturen.
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Nordkalottfolket vil jobbe for:
• Like rettigheter til alle samer.
• Samiske næringer skal
behandles likeverdig og
balansert, og være likestilt i
diskusjoner om rettigheter og
vern.
• Bidra til likeverd mellom samisk, kvensk og norsk kultur.
• Jobbe for likestilling og likeverd i det samiske samfunn,
mellom menn og kvinner,
og likeverd mellom de ulike
samiske grupperinger.
•S
 amarbeid med kvenske organisasjoner
der det er sammenfallende interesser.
•F
 å flere, spesielt den kystsamiske
befolkningen, og alle med flerkulturell

ALLE SKAL HA
LIKEVERDIGE

RETTIGHETER

1. LIKEVERD OG LIKESTILLING
Målet er full likestilling og likeverd på Sametinget og i samfunnet forøvrig. Den sjøsamiske
kulturen er lite anerkjent, lider
av fornorskingsprosessen og at det samiske samfunn i dag ikke har samme aksept
for sjøsamer, blant annet fordi de i hovedsak har norsk som morsmål. Mye av det

I UTMARKA

bakgrunn med kvenske, samiske og
norske aner, til å engasjere seg i politiske
spørsmål på Nordkalotten.
2. NATUR OG MILJØSPØRSMÅL
Naturen har dannet livsgrunnlaget for folk
på Nordkalotten i tusener av år, og naturnærheten er en viktig del av levemåten i
nord. Naturbruken har vært bærekraftig;
gjennom bruk av naturen har man vedlikeholdt og skjøttet om vassdrag og fiskevann,
utmark, planter og skog i store områder.
Nordkalottfolket vil jobbe for at:
• Bærekraftig bruk av naturen er beste
form for vern. Det blir ikke mer og bedre
natur av å opprette flere verneområder
i områder med så få mennesker som på
Nordkalotten.
• Forsterke den tradisjonelt sterke naturnærheten, sankingskulturen og ønsket
de fleste har om å bruke naturen slik den
tradisjonelt har vært brukt av nordkalottfolk.
• Vernemyndigheter og grunneier skal
være tilbakeholden med vern og omdisponering av lokal naturbruk, utmark og
forvaltning av vassdrag, til rettighetene i
området er kartlagt og anerkjent.
• Lover og reguleringer må endres slik
at måten lokalbefolkningen tradisjonelt
har brukt naturen på, blir anerkjent og
akseptert.
• Det åpnes for å redusere restriksjoner i
eksisterende verneområder.
• Alders tids bruk og hevdvunnen bruk av
natur og utmark blir anerkjent av besluttende myndigheter og forankret i lover
og reguleringer. Lover og reguleringer
endres slik at måten lokalbefolkningen
tradisjonelt har brukt naturen på, blir
anerkjent og akseptert.
• Bevisstgjøre nordkalottfolk om alders
tids bruk og hevdvunnen rett til bruk av
utmarka.
3. BYGDE- OG SJØSAMISKE OMRÅDER
Bygdene i distrikter er viktig for opprettholdelse både av den sjøsamiske og

fastboende samers kultur, og det gode
samspillet mellom de ulike kulturer i nord.
Det er gjerne her man ser samiske tradisjonelle næringer og levemåte utfolde seg.
Nordkalottfolket vil jobbe for:
•B
 edre infrastruktur til sjøsame- og
kvenbygder i hele regionen. Arbeide for
bedring av fergeruter, ambulansetjenester og næringsmessig infrastruktur i
disse områdene.
•B
 ygdeskoler skal opprettholdes når det
er faglig forsvarlig for å sikre at den samiske og kvenske kulturen opprettholdes
og videreutvikles.
•S
 jøsamiske nettverk og institusjoner
med utgangspunkt i bygder og fjorder
skal bygges. Minst 2 nye sjøsamiske
samlingspunkter i nord, i felleskap med
kvenske organisasjoner og bygdelag der
dette er naturlig. Felles kulturhus vil
styrke distriktenes stemme.
4. SPRÅK ER EN BERIKELSE
Språket er en viktig del av folks identitet.
Barnehager og grunnskoler er lovpålagt å
ha integrert undervisning i samisk språk
og kultur, men vi har erfart at dette ikke
fungerer i praksis.
Nordkalottfolket vil jobbe for:
•N
 ynorsk tas vekk som obligatorisk fag
i Finnmark, til fordel for å kunne velge
mellom nynorsk, samisk og kvensk på
alle klassetrinn til og med videregående skole. Dette vurderes også for andre
regioner.
•A
 lle offentlige instanser og skoler samarbeider med foreldre for å tilby akseptabel undervisning i samisk og kvensk/
finsk for de som ønsker, uten at dette går
ut over vesentlige fag i opplæringen.
•V
 oksne samer med norsk som morsmål
skal få et akseptabelt tilbud om samisk
opplæring med moderne hjelpemidler
•N
 orsk språk anerkjennes også som
morsmål for samer.
•S
 amisk språk skal bevares og styrkes der
det er mulig, men vi ønsker ikke lov-

Avjovarre Valgkrets:

Nordre Valgkrets:

Gaisi Valgkrets:

1. Knut Einar Kristiansen, 1963
2. Svein Tore Kåven, 1988
3. Jonny Aleksander Jentoft, 1966
4. Lisa Wilhelmsen Vidal, 1971
5. Kjell Johansen, 1958
6. Laila Solrun Sara, 1965
7. Bror Ivar Salamonsen, 1970
8. Marita Kristin A. Masternes, 1976
9. Liv Annie Johansen, 1945
10. Signe Kåven, 1945
11. Maylen Berg, 1978
12. Tor Magne Mikalsen, 1964
13. Sara Berit Ellen Buljo, 1967

1. Toril Bakken Kåven, 1968
2. Tor H. Mikkola, 1969
3. Siw Line Thomassen, 1971
4. Kjetil Romsdal, 1958
5. Kai Petter Johansen, 1981
6. Åse Dahl, 1950
7. Vidar Antonsen, 1968
8. Fred Håvard Pettersen, 1969
9. Rolf Wilhelmsen, 1956
10. Sissel Daniloff, 1967
11. Sanna Kivijervi, 1985
12. Kjell Bjørnæs, 1950

1. Nora Marie Ollila, 1995
2. Lasse-Håvard Lyngmo, 1973
3. Lone Beate Ebeltoft, 1969
4. May Kristin Knutsen, 1975
5. René O. Hansen, 1968
6. Roar Olsen, 1963
7. Lisa Vangen, 1975
8. Nils Petter Aanesen, 1963
9. Kalle Willhelm Ollila, 1992

endringer der et samisk tilbud lovfestes
uansett hvor i landet du bor. Slike rettigheter vil være umulig å gjennomføre og
dermed skape avvik og misnøye.
5. MED FOKUS PÅ KULTUR
Til tross for sterk fornorskingsprosess, har
samisk og kvensk kultur hatt en oppblomstring. Nordkalottfolket vil stimulere
til forsterking og videreutvikling av ulike
kunst- og kulturuttrykk. Kultur, natur og
næring henger nøye sammen i nordområdene, og dermed vil mange av mange av
tiltakene foreslått under andre temaer, gi
styrket kultur.
Nordkalottfolket vil jobbe for:
• Økt kunnskap om sjøsamisk og kvensk
kultur og bedre dokumentasjon av kulturen og levesettet gjennom tidene.
• Styrke kulturnæringer slik at flere kan
leve av kunst og kultur.
• Den nordkalottske fortellertradisjon må
ivaretas, og historiefortellingens betydning dokumenteres og tilgjengeliggjøres.
Det initieres prosjekter med utgangspunkt i samiske og kvenske fortellertradisjoner.
• Sikre gode rammevilkår for kulturnæringen og kulturarbeidere.
• Styrke og videreutvikle festivaler og andre møteplasser med fokus på samiske

og kvenske kulturuttrykk.
•F
 elles same- og kvenkultursenter i Oslo
og Tromsø, hvor begge de to minoritetene kan ha ulike kulturaktiviteter.
•K
 ulturminnelovgivningen justeres slik
at ikke hele byer og bygder blir fredet i
fremtiden, og for å sikre at også kvenske
kulturminner får et likt vern som det
samiske.
•S
 timulere til økt interesse for slektsforskning og samisk og kvensk levesett.
•F
 lere ulike digitale kurs for læring av
enkle fraser i samisk.
6. UNGDOMSARBEID
Ungdommen er vårt håp for fremtiden og
engasjerer seg i ulike tema, såfremt det
blir fremstilt på en moderne, enkel og
fremtidsrettet måte. Vi ønsker flere skal
engasjere seg i ulike tema som angår
nordkalotten, og vil forenkle ungdommers
mulighet til å delta i kulturaktiviteter og
næring.
Nordkalottfolket vil jobbe for:
•F
 lere ungdomsfestivaler med utgangspunkt i kvensk og samisk kultur, og
ekstra fokus på rusfrie arrangementer
for barn og unge.
•S
 terkt forenklede søknadsprosedyrer til
mindre prosjekter initiert av ungdommer.
•S
 kape arenaer der ungdom kan enga-

Sør-Norge Valgkrets:
1. Kjellrun Wilhelmsen, 1967
2. Klemet Mikkel Buljo, 1973
3. Britt Irene Salamonsen, 1967
4. Ståle Nilsen, 1972
5. Laila Marie Larsson, 1965
6. Jan Daleng, 1948
7. Beate Wilhelmsen, 1958
8. Trygve Beddari, 1969
9. Marit Melå Kollek, 1963
10. Bente Karin Samuelsen, 1961
11. Oddvar Kaaby, 1963
12. Cille Dahl, 1971

sjeres i kompetanseprosjekter innenfor
naturnæringer og naturbruk, gjennom
eksempelvis seminarer, kurs og konferanser.
• Økt fokus på digitaliserte
verktøy for tema som opptar
ungdom i arktiske områder.
7. NATURNÆRINGER OG
NÆRINGSLIV GENERELT
Naturnæringer omfatter næringer som landbruk, skogbruk,
utmarksnæring inkl reindrift,
fjordfiske, innlandsfiske,
sanking og all naturbasert næring i utmarka. En bærekraftig
næringsutvikling må være basert på nytenkning og modernisering, med bolyst, økonomi,
sosiale forhold og bærekraft
som bærende elementer.

mer innenfor det samiske samfunn, og
unngå diskriminering av samiske næringsformer innenfor det norske lovverket.
•R
 eindriftsloven må balanseres med annen lovverk.
Reindrift skal fortsatt ha
beskyttelse gjennom loven,
men ikke på bekostning av, og
i konflikt med andre naturnæringer og lokale brukere.
•A
 ndre utmarksnæringer
og landbruket må gis samme rammebetingelser som
reindrifta.
•E
 gen næringslov som innbefatter utmarksnæring
på land som innlandsfiske,
reindrift, duodji, sanking av
bær og urter, skogsdrift, og
ulike kombinasjonsnæringer. En næringslov må være
fremtidsrettet, miljøfokusert, fremme naturbasert
nytenking, og ivareta lokalbefolkningens rett til å drive
utmarksnæring.
•D
 et geografiske virkeområdet for næring
utvides til alle områder som historisk har
hatt samisk befolkning, uavhengig av om
den enkelte kommune har definert seg
som en samisk kommune. Alternativt
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BRUK AV

NATUREN

ER BESTE
FORM

FOR VERN

Nordkalottfolket vil jobbe for:
• Tradisjonelle næringsformer
generelt skal styrkes og videreutvikles. Spesielt næringsformer som gir sterk tilknytning til lokal
kultur og natur, slik som utmarksnæring/
reindrift, fjordfiske, landbruk, duodji/
håndverk og reiseliv. Lønnsomhet må
skapes og favoriseres.
• Skape likeverd mellom ulike næringsfor-

tas virkeområdet bort, og man definerer
prioriterte næringsområder.
• Gruvedrift vurderes ut fra økonomisk,
økologisk og samfunnsmessig bærekraft.
Den skal drives med nulltoleranse for utslipp av skadelige stoffer. Sjødeponi med
usikre konsekvenser tillates
ikke, og deponi på land må
være i lukkede systemer.
• Landbruket tilrettelegges for
økt fokus på kombinasjonsnæringer opp mot andre
naturnæringer, spesielt med
fokus på videreforedling, matproduksjon og reiseliv.
• Det gis incitament for å legge
om til mer økologisk drift i
naturnæringer, med dyr og
plantesorter som er tilpasset
vårt arktiske klima. Grønne
subsidier innføres.
• Sjøsamenes rett til fiske er
basert på historiske rettigheter til fiske som del av det
materielle kulturgrunnlaget
og tilhører alle som bor i
et definert samisk område.
Systemet med omsettelige
kvoter fjernes, og kystfiskekvoten må
økes. Smithutvalgets innstilling med kollektive rettigheter i et område, anerkjennes og implementeres.
• All oppdrett skal innen 5 år være i lukkede anlegg.
• Laksefisket i elv og sjø er sterke kulturbærere, og skal ha forrang når det gjøres
reguleringer.

sammen er sterkt rotfestet på Nordkalotten.
Nordkalottfolket vil jobbe for:
•V
 idereutvikle og styrke de nordkalottske
åndelige verdier, som del av samisk
levemåte og tankesett. Åndelige verdier og tilnærminger
tas på anerkjennes innenfor
helsevesenet.
• Opprettholdelse av, og
respekt for hellige samiske
steder og elementer.
• Aksept av, og kompetanseutvikling på komplementære og
tradisjonelle behandlingsformer, som et tillegg til konvensjonell medisin. Åpenhet
rundt nye behandlingsformer.
• Samiske og nordkalottske tradisjonelle hjelpemetoder som
healing og lesing aksepteres
som del av vår levemåte og
psykososiale helsetilbud.
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8. NORDKALOTTSK ÅNDELIGHET
Åndelige verdier er viktig del av samisk og
kvensk identitet, både innen helse, pleie og
omsorg – og også som del av vår levemåte
og verdensbilde. I tillegg har vi fortsatt en
natur- og åndelig nærhet innenfor mange
samiske områder. Kristendommen, og
spesielt læstadianismen, står også sterkt
i både samiske og kvenske områder, og
mennesker har generelt et nært forhold til
sin tro. Tanken om at kropp og sjel henger

9. INTERNASJONALT ARBEID
Vi lever i et land, med demokrati, menneskerettigheter og
høy grad av selvstyre. Vi bør derfor bidra i
vesentlig grad til å hjelpe og støtte andre
minoriteter som daglig blir utsatt for alvorlige overgrep og urettferdighet.
Nordkalottfolket vil jobbe for å:
•S
 tøtte spesielt kvinners og barns rettigheter i urfolks- og minoritetsspørsmål.
•H
 a spesielt fokus på minoriteter i arktiske områder. Vi bør ha et spesielt ansvar
for våre naboer på Nordkalotten og
naboer i øst.
10. FINNMARKSEIENDOMMEN
Finnmarkseiendommen (Fefo) er største
grunneier i Finnmark, og har et stort samfunnsansvar. Det er viktig å vise Finnmarks
befolkning at man ønsker å bygge opp
en trygg forvaltning av ressursene. Finnmarkseiendommen skal forvaltes til beste
for alle finnmarkinger, uavhengig av etnisk

Vi mener penger alene ikke vil
redde samisk kultur og levemåte.
Endring og justering av lover og
forvaltningsmetoder bestemmer om
den samiske kulturen overlever og
utvikler seg.
Her er noen eksempler på endringer
vi mener bør gjennomføres:
Plan- og bygningsloven: Endre
regelverket som fratar folket
muligheten til å bygge hus med
naturlig ventilasjon, til å bygge et
anneks i hagen, mer sjølbygging.
Balansere innsigelsesretten
og få ned tidsaspektet i all type
behandling.
Motorferdselloven: Anerkjenne den
nordkalottske naturbruken i nord.
Innlemme flere næringer i unntaket
for kjøring. Gi lokalbefolkningen
utvidede rettigheter til kjøring på
snødekt mark, og flere muligheter
for transport ifm høsting. En generell
oppmykning og god mulighet til å få
kjøre til flere fiskevann og bærmyrer
for folk flest.

tilhørighet. Dette innebærer selvfølgelig
også at både samisk, kvensk og norsk
kultur skal leve videre.
Nordkalottfolket vil jobbe for at:
• FeFo skal ha en sunn og nøktern
økonomi. Finnmarkseiendommen skal
fortrinnsvis drive med forvaltning av våre
ressurser.
• Finnmarkseiendommen anerkjenner
og respekterer lokalbefolkningens
hevdvunne rett til forvaltning og bruk av
naturen og utmark.
• FeFo gjeninnfører 5-kilometersregelen
for innlandsfiske.

Forskrift om hjelmbruk på scooter:
Endre så barn og voksne i slede ikke
trenger å bruke hjelm, heller ikke
folk som jobber i utmarksnæring.
Reindriftsloven:
Balansere reindriftsloven så den er
likestilt andre utmarksbrukere. Gi
sterkere sanksjoner ved lovbrudd,
og sikre en lov som gir bærekraftig
reindrift.
Naturmangfoldsloven:
Det innføres ingen type vern som går
på bekostning av lokalbefolkningens
tradisjonelle bruk av området.
Kulturminnelovgivningen:
Gjennomgås for en balansering av
kulturminnelovgivningen slik at også
kvenske kulturminner får samme
betingelser for vern som samiske
kulturminner.
Retningslinjer for endret bruk av
utmark: Endres og balanseres for å
ivareta alle samiske folkegrupper.
Veileder for plan og bygningsloven:
Endres og balanseres for å ivareta
alle samiske folkegrupper.

•F
 innmarkseiendommen skal legge til
rette for at naturen fortsatt skal være en
viktig del av levesettet til Finnmarkinger,
og danne bærekraftige arbeidsplasser
for lokalsamfunnet.
11. SAMETINGETS ORGANISERING
OG ARBEIDSOPPGAVER
Sametinget skal prioritere saker av
vesentlig betydning for samisk befolkning,
og i mindre grad bruke ressurser på saker
som er tilstrekkelig ivaretatt av andre
forvaltningsorgan. Nordkalottfolket mener
at prioriterte saker bør være næring,
kultur og språk.
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Returadresse:
Nordkalottfolket
Holmen 81
9518 Alta

DU FINNER OSS OGSÅ PÅ

WWW.NORDKALOTTFOLKET.COM
TORIL TLF: 928 68 670
NORA TLF: 913 64 963

KJELLRUN TLF: 466 16 056
KNUT EINAR TLF: 458 16 684

FAGTRYKK IDÉ AS

Epost: nordkalottfolket@gmail.com

