
SAMEFOLKETS DAG – 060219 – TALE VED FLAGGHEISINGEN 

Kjære alle sammen! 

Det er med stolthet og glede vi nok en gang heiser det samiske flagget her ved Fauske rådhus. 

Det samiske folket har holdt til i disse trakter siden lenge før vi nordmenn kom med kyr, hester og etter 

hvert industri.  Her har de levd av det utkomme som naturen har gitt dem: reindrift, jakt og fiske. Et 

folk med sterke bånd til årstidenes skiftninger og med stor respekt for de rammebetingelser som 

naturen gir i dette karrige, men vakre landet.   

Vi kan dessverre minnes en tid ta samer ble sett på som mindre verdt, man mente de hadde rare 

skikker, tankemåter og levesett som nordmenn ikke forsto – kanskje vi til og med så på dem som 

mistenkelige.  

Da vi kom med vår kristendom og vår kultur, ble samefolket tvunget til å legge fra seg sine seder og 

skikker.  De skulle fornorskes og bli nordmenn.    Barna måtte lære seg norsk på skolen og samisk var 

forbudt som fag.    Likeså var det samiske levesettet ikke ønsket. 

Dette må i dag ses på som en stor urett som ble utført mot et helt folk.   

FNs erklæring om menneskerettigheter sier bl.a.: 

Enhver har krav på alle menneskerettigheter, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av 

rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial 

opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.  

I 1978 aksjonerte samer mot utbygging av vannkraft i Alta-vassdraget i Finnmark.  Aksjonen fikk stor 

oppmerksomhet og senere betydning for anskuelsen og respekten for samiske rettigheter og kultur. 

Utbyggingen ble gjennomført, men aksjonen ble likevel en opptakt til Sametinget, som ble åpnet av 

Kong Olav V i 1989. 

Sametinget, som består av 39 representanter, er et politisk redskap som skal styrke samenes politiske 

stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folket.  

Kong Harald V beklaget i 1997 den urett som den norske stat tidligere har påført det samiske folket 

gjennom en hard fornorskningspolitikk. Det samme gjorde statsminister Erna Solberg i 2017 i 

forbindelse med 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i Trondheim,   som ble avholdt den 

6. februar 1917.  Nettopp derfor står vi her i dag 6. februar 2019. 

Et åpnere norsk samfunn har etter hvert gitt større innsikt i og forståelse for samisk kultur og levesett. 

Ved siden av det meget viktige arbeidet som gjøres i politisk sammenheng, så er nok framveksten av 

samiske artister og kunstnere det klareste signalet for folk flest på at noe meget positivt har skjedd i 

forståelsen av det samiske.  Navn som Mari Boine, Mikkel Gaup og Ella-Marie fra Stjernekamp er helt 

sentrale navn. 

Selv om mye har vendt til det bedre, må vi som står her i dag stadig hegne om de viktige leveregler og 

det ansvar som menneskerettighetene nevner.   Gjensidig respekt og toleranse for levesett og kultur 

små stå helt sentralt i dette arbeidet. 

Det er med stolhet og glede jeg ønsker våre samiske søstre og brødre til lykke med dagen.  


