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Jeenjh læhkoe 100-jarpien heevehtimmine! 

Uttalelse vedtatt på Nord- og Sør-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 5. februar 2017 
 

Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer, sa kong Harald 
ved åpninga av sametinget i Karasjok 7. oktober 1997. Slik er det også i Trøndelag. Sørsamer 
og nordmenn har levd sammen i Trøndelag i tusenvis av år. Teorien om at samene ikke levde 
sør for Trondheimsfjorden før etter 1537, er grundig tilbakevist av moderne forskning og 
historieskriving. Dermed fikk sørsamene rettslig bekreftelse på sin beiterett og 
urbefolkningsstatus også i sørlige deler av Trøndelag fra årtusenskiftet. 

Denne sameksistensen har ikke vært uproblematisk. Det er to forskjellige kulturer med 
forskjellig syn på eiendomsrett og arealutnytting som ofte har støtt sammen. Det er 
nordmennene som har utgjort flertallet i landet og i Trøndelag, og har hatt den politiske 
makta. Sørsamenes stemmer har historisk druknet i nordmenns maktutøvelse og 
nasjonsbygging. Fram til 1970 var nordmenns assimileringspolitikk i ferd med å utrydde 
samisk språk og kultur. Men samene er et stolt folk og reindrifta på fjell og vidder overlevde 
selv atomnedfallet fra Tsjernobyl i 1986. Og unge samer nektet på slutten av det 1900-tallet 
å la seg underkue. Med sultestreik, kamp mot utbygging av Alta-elva og FNs 
urbefolkningskonvensjon av 1990, sto de opp for sine rettigheter. En kamp som førte fram til 
åpninga av Sametinget i 1997. 

Reindrifta har vært og er den viktigste samiske kulturbæreren. Samtidig er reindrifta sårbar, 
for den er veldig arealkrevende med sine sommer- og vinterbeiter, og sine flytteleier. 
Nordmenns ekspansjon med jordbruk, kraftutbygging, hyttebygging og vindkraftverk har 
marginalisert mange av samenes beiteområder. Enda i dag blir samenes stemmer ofte borte, 
bokstavelig talt i vinden og fossebruset. Vindkraftutbyggingene i Kalvvatna i Bindal, 
Stokkfjellet i Selbu og Storheia på Fosen er eksempler på overkjøring av sørsamiske 
interesser. Økt rovdyrtetthet er også ei utfordring for den samiske reindrifta. Heldigvis 
bygges det nå allianser mellom sørsamiske interesser, miljøbevegelsen og progressive 
politiske krefter i Trøndelag. Derfor var det svært gledelig at klagene på Kalvvatna fikk 
medhold med begrunnelse i FNs urbefolkningskonvensjon.  

100-årsmarkeringa for den første landsomfattende sameorganiseringa i 1917, med den 
sørsamiske kvinna Elsa Laula Renberg i spissen, må brukes til å gi oss nordmenn økt 
kunnskap om og forståelse for de samiske interessene. I forlengelsen av Tråante 2017 
foreslår SV i begge Trøndelagsfylkene at ivaretakelsen av sørsamisk språk, kultur og næring 
må få en viktig plass i sammenslåingsprosessen av Trøndelag. Vi vil også foreslå at det etter 
stortingsvalget i 2017 må lages en egen stortingsmelding der sørsamenes viktige plass og 
rolle i Midt-Norge synliggjøres. De framtidige utfordringene må beskrives, og tiltak foreslås. 
Det planlagte nybygget ved kultursentret Samien Sijte på Snåsa må på plass.  

Måtte Tråante 2017 gi det samiske folket en tydeligere stemme i samfunnsdebatten. SV i 
Nord- og Sør-Trøndelag vil bidra til at det skjer. Vi ønsker det samiske folket til lykke med 
100-årsjubileet! Jeenjh læhkoe 100-jaepien heevehtimmine! 
 


