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ANSMELDING 1995
Perioden 5.4.95 - 7.3.96
Avgitt av styret 20.02.1996
Til behandling pA Arsmatet 1996, 7.3.96

Arsmeldning 1995 for perioden 5.4.95 - 7.3.96

FORORI)
P6 et mote fredag 17.

jantar 1969 pil Tromso Museum ble det gjort vedtak om 6 stifte

Romssa S6mi Searvi, som det femte lokallag av NSR. Initiativtakere var Katrine
Johnsen, Iver Jiks og Nils Jernsletten . Pil matet, hvor sistnevnte var ordstyrer, ble det
valgt et interimsstyre som skulle forberede selve konstitueringen av foreninga.
Interimstyret ble bestflende av de tre initiativtakerne supplert med avdade Erling Hirsti.
Mstet var godt besskt og "samtlige deltakere meldte seg som medlemmer" som det
heter i avisa Tromso mandag 20. jantrar 1969. Artikkelforfatteren var ingen ringere enn
Hans Ragnar Mathisen. Slik startet det.

I

1994 passerte Romssa S6mi Searvi de forste 25 2r. Navnet har siden fhtt tilfoyelsen -

NSR for 6 understreke tilhorigheten.

i

i hovedsak arbeidet med "Handlingsplanen for samisk kultur og naring
i Tromss ". Arbeidet med forprosjektet har pflgitt i perioden juni- oktober 1995, og
avsluttet med en prosjektrapport. Janne Hansen har vert prosjektleder og har gjort en
utmerket bra jobb. Saken kommer som et eget punkt i flrsmeldingen.
RSS har

1995

TILLITSVALGTE
Arsmotet 1995 ble avholdt 5.4.95 i msterommet i Gronnegt.32 og folgende ble
valgt:
Stvret
Dagny Biti Green, leder (og kasserer)
Else Marie Isaksen (nestleder)
Jon Petter Nilsen (sekretrer)
Nils Henry Mathisen (styremedlem)
Ande Somby (styremedlem)
Varamedlemmer:
1. vara: Ingrid Wernberg
2. vara: Jorunn Jernsletten
3. vara'. Tom Roger Sokki
Styret konstitruerte seg i styremote 2. mai 1995 , og vervene ble fordelt slik det er
vist i parantes, under sak 15/95.

Valgkomit6
Berit Anne Sivertsen, leder

Marit Myrvoll
Gunn-Britt Eikjok Andreassen
Revisorer
Hans Tsmmervik
Roger Kalstad
Medlemmer av NSR Midt-Troms kretsstyre
Martin Urheim
Personlig vara: Jon Petter Nilsen
Jorunn Jernsletten
Personlig vara: Else-Grete Broderstad

Delesater

Leder

til NSR's

Nestleder

3:
vara:
2. vara:
Delegat
L.

landsmste
Dagny Biti Green
Else Marie Isaksen
Jon Petter Nilsen
Ande Somby
Nils Henry Mathisen

STYRET HAR VALGT:
Studieutvalget:
Dagny Biti Geen
Styringsgruppe for Handlingsf'lan for samisk kultur og naring i Tromso:
Ingrid Wernberg
Senter for samiske barn:

Dag.ry Biti Green, Berit A. Sivertsen og Jan Age Bjom.

Rypolitisk program for NSR:
Ingrid Wemberg

AnsuoTrrT t99s
I tillegg til vanlige irsmstesaker vedtok Arsmotet 5. april 1995 ogsi tre uttalelser:
for Troms 1996-99
2. RSS-NSR beklager at ikke Ullsfiord kom med i samisk utviklingsfonds virkeomride.
3. Aksjonsplan for samiske kyst- og fiordomrflder.
1. Fylkesplan

Resolusjon nr. 3 Aksjonsplan for samiske kyst- og fiordomrider ble adoptert av
G6ivuona NSR , og ble fremmet som Landsmoteresolusjon og ble vedtatt, noe redigert.
Senere er navnet endret til Handlingsplan for samiske kyst- og fiordomrider. Den er
senere behandlet i NSRs styre, sametingsgruppa og Sametingsridet. Som en folge av
dette ble planen behandlet i Sametingets plenumsmste i november 1995. Planen er ni
ute til horing hos kommuner, fflkeskommuner, samt samiske og norske organisasjoner
m.v. Handlingsplanen skal opp til endelig behandling i Sametingets plenumsmste i
mai/juni 1996.

MEDLEMSMOTER
I perioden er det avholdt 3 -tre- medlemsmoter, samt et utvidet delegatmote:

-

15.

juni

1995

i Gronnegt. 32 , i forkant av NSR-Landsmotet 1995'

14 medlemmer tilstede.

3 saker ble behandlet. Bl.a RSS aktivitetsnivfl og profil fremover, Ande Somby holdt
innledning, og resultatet ble en givende debatt. Strategi for NSR-Landsmstet 1995. Her
ble det vedtatt at styret skulle innkalle til delegat mste den 21.06.1995. Et utvidet
delegatmote med medlemmer fra Gaivuona -NSR ble holdt, 6 saker ble behandlet.

- 31. august 1995 ble det holdt medlemsmote pi Flerbrukshuset.
8 medlemmer til stedet. Nils Djupen fra Moskavuona NSR/Ulls{ord NSR var ogsi
tilstedet, samt prosjektleder for "Handlingsplan for samisk kultur og nrering i Tromso",
Janne Hansen. Janne orienterte om sin jobb, og temaet for medlemsmstet var dermed
satt.

- 26. oktober 1995 pi Flerbrukshuset.
16 stk. tilstedet.
Dette var et 6pent mate, ikke bare et medlemsmate, slik at det ogsi var andre enn RSS
medlemmer tilstedet. Temaet var "Handlingsplan for samisk kultur og nrering i
Tromso" . ProsjektlederJanne Hansen og medlem i styringsgruppa for prosjektet Ingrid
Wemberg orienterte. Offisielt var dette Janne Hansen sin siste arbeidsdag som
prosjektleder, hun ble takket for vel utfort jobb av RSS-leder Dagny Biti Green.Matet
pigikk i 2 timer og var interessant.
Statistikk over antall medlemsmoter (*nominasjonsmote/** utvidet delegatmote):

t99r/92 r992t93 r993t94 r994t9s
Ant.moter 2
3
3+1*
2
Ant. saker 15
15
25
15
Temakvelderl

r99st96
3+1*+
12

20l0

STYREMOTER
Styret har hatt 10 styremoter, i Gronnegt. 32 og Gronnegt.23:

2,mai 1995, konstituerende mste
19. mai 1995

15.juni

1995
1. august 1995
17. august 1995
31. august 1995

28. september 1995
9. oktober 1995
27. november 1995
76. jamtar 1996
53 saker har vrert behandlet. Gjenganger har vrert "Handlingsplan for samisk kultur og

nrring i Tromso", diverse fester og landsmote 1995.
Styrets aktivitet har vrert preget av at det har vert vanskelig i samle styremedlemmene.
l.varemedlem til styret Ingrid Wernberg har mattph
60 o/o av styremotene.
Arbeids fordelingen mellom styremedlemmene kunne vrert bedre strukturert.
Samarbeidet internt i styret har imidlertid vrert upiklagelig.

Statistikk over antall styremoter (*data ikke oppgitt i irsmelding):

t99y92 1992193 t993t94 t994t9s
Ant. mster
13
15
8
6
Ant. saker
49
90
81
30
Frekvens 6-92 5.4
5.0
6.125
+20o/o -6%
+6.50
-15%
Awik:
(i forhold til snitt pil 5.749 saker pr. mate)

t99st96
10

53
5.3

-8%

MEDLEMSUTVIKLING
Romssa S6mi Searvi-NSR hadde 48 betalende medlemmer i 1995. Dette er en oppgang
pfl 7 medlemmer fra 1994. Medlemskontigenten har vrert kr. 100,- b6de for ordinrere
medlemmer og for stottemedlemmer siden 6rsmatet2l.2.90.

Medlemsutviklingen de siste 6r (kilde: irsmeldinger):

l99l
medl.
45
Ststtemedl.33333

Ord.

t992
61

I februar 1995 ble det satt fram pistander om

1993
47

1994
38

t99s
45

at enkelte av NSR's lokallag hadde

oppgitt for hoye medlemstall, slik at NSR sentralt fikk for mye statstotte. Dette har ikke
vrert tilfelle i RSS. RSS har videre avlagt rapport til NSR om innrapporte antall
ordinrere betalende medlemmer tilbake til 1990.
RSS-NSR er medlem av NSRArlorgga S6miid Riikkasearvi og SVL-N/S6mi V6lastallan
Lihttu-Norgga.
RSS har hatt 3 delegater p6 NSR's Landsmste i hele ovennevnte 5-6rs-periode.
RSS betaler kontigent pe kr. 50,- pr. ordinrert medlem til NSR sentralt. Kontigent
SVL er kr. 500,- pr. br, RSS har ikke betalt denne kontigenten pi noen 6r. Men
kontigenten for 1996 er nfl betalt.

til

LOKALER/INVENTAR
Romssa S6mi Searvi leide lokaler i Gronnegt.32, l. etg. sammen med NSR's
sametingsgruppe fram til juni 1995. Da flyttet NSR's- sametingsgruppa til NRl-bygget
i Gronnegt.23. Der har RSS et kontor pi 6 kvatratmeter som vi betaler kr. 800 pr. mnd.

Sametingsgruppa er j uridisk leietager.
RSS eier en Apple Macintosh computer med skriver, kontormabler, arkiv og

sofagruppe. Sametingsgruppas kopimaskin, telefax og frankeringsmaskin nyttes mot
selvkost.

OKONOMI
Driften av RSS viser et positivt resultat pa kr. 24.168,24
pe kr. - 8.789,92 i 1994.

i

1995, mot et negativt resultat

RSSharenpositivegenkapitalpr.3l.12.95 pekr. 37.090,49,heravkr.9.207,-i
inventar, utestiende fordringer kr. 6000,- og kr. 21.883,49 i likvide midler. Se revidert
regnskap, datert 19.2.96.

Prosjektmidler pi kr. 16.909,96 ble overfart fra 1994
fsrt over til RSS-regnskapet.

Vire forpliktelser over

til

1995 regnskapet. Midlene er

de bevilgende myndigheter er etter styrets syn ivaretatt.

Regnskap og rapport er sendt inn uten merknader.

NSR MIDT.TROMS KRETSSTYRE
RSS har to medlemmer i kretstyret. Kretsstyret hadde ettmste i perioden, 12.4.94.
Kretsstyret ledes av Ingebrigt Pedersen, S6cca ja Biras SSmiid Searvi.

NSR Midt-Troms kretsstyre har hatt etmate i arbeidsperioden, 8. desember l995,jamf.
egen protokoll. Opprettelsen av Ullsfiord-NSR medfarer at RSS's to representanter i
Midt-Troms kretsstyre er reduset til en, i.h.t. bestemmelsene.

NSR.LANDSMATET 1995
Matet ble holdt pb Ase Sportell i sor Troms fflke. 23.-25. Juni 1995. RSS hadde 3
delegater.

RSS-NSR fremmet resulusjon om "Egen aksjonsplan for samiske kyst- og
fiordomrflder". Senere er navnet endret til Handlingsplan for samiske kyst- og
fiordomrider. Den er senere behandlet i NSRs st5/re, sametingsgruppa og
Sametingsridet. Som en falge av dette ble planen behandlet i Sametingets plenumsmote
i november 1995. Planen er ni ute til honnghos kommuner, fflkeskommuner, samt
samiske og norske organisasjoner m.v. Handlingsplanen skal opp til endelig behandling
i Sametingets plenumsmste i mai/juni 1996.
RSS-NSR gjorde et meget godt valg under landsmstet.
Svein Roald Nysto ble valgt som ny leder i NSR og Ingrid Wernberg som leder i SOL.

TROMS FYLKESKOMMUNE SAMEKONFERANSE 7. 8. DESEMBER 1995.
Jon Petter Nilsen og Dagny Biti Green var RSS sine representanter pi denne
konferansen. Dagny 6pnet konferansen med en joik. Temaet for konferansen var
Fylkesplanen for Troms 1996-99. Planens strategier skal folges opp av 4-F.rige
handlingsprogrammer for fiskeri og havbruk, landbruk, reiseliv og bygdeutvikling.
Konferansen satte fokus pi samiske problemstillinger i tilknytnig til disse planene.

Konferansen var rettet mot samiske organisasjoner og institusjoner, samepolitikere og
fulkespolitikere, samt fiilkeskommunal forvaltning og dets partnere i handlingsarbeidet.
Samekonsulenten til Troms fflkeskommune, Raimo Valle hadde gjort et godt forarbeid,
og loset oss gjennom en vel arrangert konferanse, bide faglig og politisk.
Tromso kommune og RSS sin "Handlingsplan for samisk kultur og naring i Tromso"
ble godt mottatt ogmott med mye skryt fra politikerhold.

SAMIID VALASTALLAN LIHTTU. NORGA (SVL.N)
SVL-N inviterte til seminar i Alta2. - 4. februar 1996. Tema "Samisk idretts framtid." Nils Henry
Mathisen representerte RSS ved seminaret. Reise- og oppholdsutgiftene ble dekket av SVL-N. De glor
oss oppmerksom pi at 1996 er et TING-AR for samisk idrett.

HANDLINGSPLAN FOR SAMISK KULTUR OG
NARING T TROMSO-OMRADET
Arsmstet lgg4,vedtokhfalge opp forprosjektet,og som har phglrtt i perioden aprildesember 95.

Rapporten er avsluttet, med forslag om et seminar for kommunens politikere og
administrativt ansatte, der temaet er samisk kultur og nrering i Tromso.

Kommunen ansatte Janne Hansen som prosjektleder, etter innstilling fra RSS.
Fra RSS ble Ingrid Wernberg foreslSu som supplerings medlem i kommunalutvalget.
Kommunal utvalget har vrert styringsorgan for planprosessen, og naringskontoret har
hatt ansvaret for gjennomforing av dette utviklingsarbeidet.
Prosjektleder ble ansatt i juni og i august ble det avholdt mote med kommunalutvalget
som ga sin tilslutning til folgende fire utviklingsprosesser:
- Tromss som internasjonal urfolks by.
- gode oppvekstvilk[r for samiske barn og unge i Tromss.
- levende samiske lokal samfunn innafor Tromso kommune.
- god egen kompetanse i samiske sporsmil i Tromso kommune.
Disse utviklingsprosessene ble prioritert etter at irsmote 95, vedtok milsetting

prosjektet.

til

Fra aug. 95.har I.W. vrrt media ansvarlig for prosjektet.
Hun har sendt pressemeldinger, gitt intervjuer til NRK Troms, NRK Sameradio, A55u,
Nordlys, og Tromso.
Hatt mote med ordforer Rian sammen med NSR-leder Sven Roald Nysto.
Hatt moter med nreringssjef Jonny Embri sammen med prosjektleder. Disse to har vrert
til middag med nreringssjef og ass.ridmann Per Limstrand.

Videre har I.W. prosjektleder, nreringssjef og leder av kommunens nreringsutvalg holdt
pressekonferanse.

RSS-leder, prosjektleder,I.W. og Berit Sivertsen har hatt mste med Moskavuona-NSR.
Lakselvbukt SFF og utviklingslagene i Lakselvbukt og Sjursnes. Temaet var levende
samiske lokalsamfunn innafor Tromso kommune.
Det har blitt avholdt medlemsmste i RSS om planprossesen.
RSS's medlem i kommunalutvalget har hatt et meget godt og nrert samarbeid med
prosjektlederen.
Styret har sammen med flere medlemmer av RSS vert meget godt involvert i
arbeidet,og kommet med gode innspill i planprosessen.
Dette kreative miljoet har vert inspirerende for prosjektarbeidet bide for prosjektleder
og RSS's medlem i kommunalutvalget.

Fordi prosjektet fsrst ble avslutta etter en ny politisk organisering og nye politikere var
tredt i funksjonen, ble prosjektarbeidet lagt fram som en prosjekt rapport.
Det betyr at forslagene til tiltak ikke er innarbeidet i kommunens skonomiplan.

Seminaret for kommunens politikere og adm. ansatte var berammet i desember.
Programet var utarbeidet og foredragsholdere var forespurt. Yaraorfsrer John Skog
annonserte seminaret pi samekonferansen for Troms Fylkeskommune. Lokaler var
klare, kultur innslag med skolebarn var ordnet. Alt le til rette for awikling av seminaret.
Dette mitte avlyses pga. at ass.ridmann med sin stab hadde glemt i sende invitasjon til
Nrerings- og kulturkomiteen i kommunen, som er det politiske organet som behandler
og innstiller saker for kommunestyret, innenfor sitt ansvars omride.
RSS.provde hfa saka lagt fram pi den politiske dagsorden fsr kommunestyret 13.
desember, da okonomi planen ble behandlet.
Nrrings og kulturkomiteen utsatte saken og sendte den til honng med frist 15. februar
1996.

RSS-leder og LW. tok skriftlig kontakt med alle politiske partier. Tromso SV provde fl
fremme saka pi kommunestyrematet 13 desember, men fikk ikke flertall for det.
Signaler fra kommunens politikere er at toget har gitt i fra oss for 1996, m.h.t . i
skonomisk ststte til noen av tiltakene.Dette p.g.a. kommunens ekstreme dflrlige
okonomi.

fi

Styret sokte FRISAM om midler for 6 dekke miljoarbeider stillingen for tiltaket "Senter
for samiske bam." FRISAM prioriterte ikke vir soknad, og resultatet ble negativ.

1"

.ir

Det tas sikte pi i ffi awiklet seminaret og fb politisk behandling av planen ilapet av
mars/april mined.
Tromso kommune vedtok i "Strategisk nrringsplan" bl.a. i arbeide for 6 fh realisert et
s ami sk kulturhus/urfolks s enter.
Det er kun dette som er politisk behandlet i Tromso kommune, og som det er naturlig
for RSS 6 starte det videre arbeidet med,

SAMISKE BARNESAMLINGER
Hssten 1995 ble det nedsatt en arbeidsgruppe best6ende av Berit A. Sivertsen, Jan Age
Bjam og Dagny Biti Green som skulle arbeide med arrangering av ulike
bamesamlinger.
Det ble holdt2 barnesamlinger i 1995 med frammote p6 henholdsvis 10 og 5 barn.
Emner var duodji, der bama laget tekstilbilder med riebangolli/krikesslv. Lokaler var
Arctic Gallery. Bama deltok pi RSS's hsstfest 18.11.95 med en liten utstilling av
bildene. I 1996 har vi hatt2 samlinger, 27.01. og 10.02., med frammate p16 og 14 bam.
Emnene var garra duodji/hardsloyd, evenf/r,sangjoik og teater.
Det er gjort avtale med Steinerskolen om lokalleie for hele 1996.
Gruppa har laget prosjektplan for 1996, og sokt om midler fra Tromso kommune og
Samisk kulturred.
Planlagte samlinger i 1996 vil i tillegg til det vi har hatt inneholde lawu-, gamme-,
fiske- og reingj erdeturer.

KURS
KURS

IGARRA DUODI

RSS har i regi av SOL holdt kurs i garra duodji ved Gyllenborgskole. Kurset startet
29 -01.96 og varte tll 19.02.96. . Kursleder var Kjell Edmund Knutsen. Kurset hadde 6
deltakere. Deltageme har fitt kursbevis. RSS har tatt overflsdig materiell og utstyr til
oppbevaring. Materiellet kan brukes ved et eventuelt nytt kurs senere.

KURS r KOFTFS@M0VGIr GAKTr)
Kurset er planlagt med oppstart 25.02.96. Det har vart meget stor interesse for kurset.
17 har meldt seg pi. Lerer er Inga Laila Logje og hjelpelrerer er Berit A. Sivertsen.

SAMI ALBMOTBEAIWI
I forbindelse med S6mi Albmotbeaiwi 6. februar 1996 anangerte RSS-NSR i
samarbeid med Samisk senter ved UiTo og Sami Studeanffaid Searvi Romssas,
sammenkomst ved Nordlysplanetariet fra kl. 1400 til 16.00.
Jon Petter Nilsen !g Ande Somby representerte RSS ved denne anledningen. Jon Petter
var produsent og Ande var dagens hovedtaler. Han snakket om S6mi Albmotbeaivvi og
dens bakgrunn, vi fikk et blikk inn i bide fortiden, nitiden og fremtiden. Og
selvfolgelig en joik. Av programmet forovrig kan vi nevne at Kirsi Pallto fra SSSR var
konfransier. Varaordfsrer John Skog hold tale, og lovet politisk velvilje angiende den
samiske handlingsplanen for kommunen. Tale holdt ogsi sentralstyremedlem i NSR
Vivi Pedersen. Dagny Biti Green, sammen med sine samiske elever fra tre barneskoler
p& Tromsoya joiket og sang. Dette hsstet stor applaus. Anders Henriksen presenterte
verdens fsrste samiske verdensatlas. Dette er et prosjekt i regi av Hans Ragnar
Mathisen. For vi drakk kaffe og spiste kake sang vi S6mi Soga Lavla, Nils Jernsletten
med datter Jorunn var forsangere.

Tidligere pi dagen var RSS representert pi morgensendingen til NRK-Troms. Ingrid
Wernberg snakket da om Samefolkets dag og dens betydning.

Vi kan trygt si at vi slutter

oss til det avisa Tromss skrev dagen derpi:
"Selv om bide det akademiske kvarteret og en del av den "samiske halvtime" gikk med
fsr markeringen av Samefolkets dag kunne starte pfl Nordlysplanetariet i gflr, fikk den
omtrent fullsatte salen oppleve en fin og verdig feiring av dagen."

ANDRE ARRANGEMENT
Fest 19.08.95 ved Kystkafeen.

Pi oppfordring

vi fest 19.08.95 ved Kystkafeen med bindende pimelding.
Svein Olufsen holdt mat, og vi solgte sllvin. Det var et sviktende oppmote til middagen,
men vi fikk betaling for antall middager som var bestilt. Etter middagen kom det
heldigvis masse folk. Dermed gikk vi til slutt med et overskudd pil ca. kr. 5.000.
av NSR holdt

Hostfest 18.1 1.95 ved "Kulturkafeen" i Flerbrukshuset.

fikk servert gratis mat
(reinkjott, tunger,margbein og gumppus). Barna underholdt med joik og sang. Oppmote
var tilsammen ca. 40 personer. Vi sokte og fikk tilskudd pe kr. 6.000,- fra Samisk
kulturrid for arrangementet. Tilskuddet er fsrt til inntekt pfl konto for arrangement.
P6 formiddagen var det arrangement for bam og foreldre. De

bare ca. 40 betalende middagsgjester. Kuvertprisen var
kr. 200,- for ikke medlemmer og kr. 150,- for medl. og studenter. Etter kl. 23.00 betalte
gjestene kr. 50. Inntekter pi salg av al og vin gikk til kafeen. V6re inntekter var bare
basert pfl salg av mat. Pi grunn av sviktende oppmote av spisegjester, fikk vi bare et
overskudd pil ca. kr. 2.000.
Pfl kvelden var det hostfest med

UTTALELSER FRA RSS-NSR I 1995.
SAMISK AVDELING, GIMLE BARNEHAGE.
Styret i Rommssa S6miid Searvi - NSR (RSS) / Tromso sameforening har pfl
styremotet 19. mai 1995 fattet folgende vedtak:

(

SAK 26/95 NEDLEGGELSE AV SAMISK AVDELING VED GIMLE
BARNEHAGE
Styret i RSS-NSR gir inn for at Gimle barnehages samiske avdelig opprettsholdes.
Styret gir sin fulle stotte til den samiske foreldregruppen ved Gimle bamehage.
Argumentene til Studentsamskipnaden i Tromss (SiTo) for nedleggelse av samisk
avdeling ved Gimle barnehage holder ikke m61. At det ikke finnes et tilstrekkelig antall
samiske sskere og at man ikke klarer 6 framskaffe utdannede fsrskolelrerere er ikke god
nok grunn for nedleggelse.

SiTs mi ta hensyn til at samene er en minoritet. Og det kan ikke v&re en forutsetning at
de samiske barnene m5 vrere i flertall, for 6 kunne fti et tilbud om egen samisk avdeling
pi Gimle barnehage.

KONEERANSELOU U
>MOT NYTT ARHUNDRII.)

09-10. OKT.1995.

RSS stiller seg positiv til konferanse om ungdoms politikk i Tromss.
RSS beklager at samiske organisasjoner ikke er invitert til konferansen.

Det er viktig i synliggjore samisk kultur, sprik og samfunnsliv.
Urbefolkningen i Norge mi pi lik linje med majoritetsbefolkningen fi en synlig og
likestilt plass i de prosjekt som initeres fra Barne- og familie departementet.
RSS mener at det er naturlig at samene representerer samiske interesser for ulike
prosjekt som gjelder for samiske barn og ungdom. Dette for 6 kunne styrke samiske
barn-og ungdoms identitet, slik at de vil vrere med pi fl danne grunnlag for en trygg
forankring i eget sprik, kultur og samfunnsliv.

Et tolalt fravar av samisk deltagelse

til

en

si viktig konferanse er ikke akseptabelt.

