SAMISK I BODØ
Stormen samiske senter
Presentasjon for bystyret 6. februar 2020

INNHOLD
• Kort introduksjon om kultur og språk
• Samisk i Bodø og fordelingen mellom ulike instanser i kommunen
• Stormen samiske senter

NOEN TALL OG FAKTA
• Det finnes ingen register over etnisitet i Norge og Sverige
• Dette bunner bl.a. ned i grunnleggende spørsmål rundt etnisitet, fornorskningshistorien kompliserer dette
spørsmålet ytterligere
• Tallene på den samiske befolkningen varierer mellom 30 000 – 100 000 fordelt i de fire nasjonalstatene.
• Under 1/3 snakker samisk

SÁPMI/SÁBME/SAEPMIE
• Sápmi som term brukes om både land og det
kan også brukes om folket.
• Landområdet Sápmi er en noe dynamisk term

• Det bor også aktive samiske samfunn utenfor
det området som vises på kartet
• eks. Oslo - en av kommunene med størst samisk
befolkning i Norge
• Det er også samiske samfunn i USA, eks. i
Minneapolis og området rundt Seattle.

SPRÅK
• Som med etnisitet generelt er også språksituasjonene
vanskelig å kartlegge
• Vi vet at de ulike språkene har ulike grunnlag slik det er i dag.
Alle regnes som truet ifølge UNESCOs liste over truede
språk:
Definitivt truet: Nordsamisk
Alvorlig truet: Lule-, og sørsamisk
Kritisk truet: Pitesamisk

• I praksis skaper dette utfordring når det gjelder forståelse
for de ulike språksituasjonene og hvilke tiltak som kan
fungere.

SAMISK I DAG – TRADISJONER,
NYSKAPING OG STEREOTYPIER
Urfolk og andre minoriteter er særlig i faresonen for å fryse
fast i bilder av hva som er «typisk». Det skjer både innenfra
og utenfra

SAMISK I BODØ
EN KORT HISTORIKK
• I 2007 avholdt Bodø kommune ved ordfører et møte med
samiske organisasjoner hvor ulike behov ble kartlagt
• 6. februar 2008 ble det for første gang en offisiell markering av
Samefolkets dag i Bodø.
• Feiringen fikk stor oppmerksomhet i media over hele landet, og
mange møtte opp på markeringen i bystyresalen.
• I etterkant av denne feiringen ble det opprettet et nettverk rundt
Samisk Kulturuke

SAMARBEIDSAVTALEN MELLOM
BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET
• Bodø kommune inngikk en samarbeidsavtale med Sametinget 8. august
2015
• Formålet med avtalen var å legge til rette for varige og forpliktende
samarbeid om saker som angår samer og samiske forhold.
• Avtalen evalueres årlig ved et møte mellom Sametinget og Bodø
kommune.
• Avtalen og rapporter fra evalueringsmøtene ligger ute på Bodø kommune
sine nettsider.

- Kommunen skal arbeide for styring og
utvikling av samisk språk og kultur. Derfor er
et aktivt forhold til den samiske delen av vår
arv viktig også for majoritetsbefolkningen
- Bodø har hatt samisk bosetning fra eldre tid
og fram til i dag, […] voksende samisk
befolkning og er vertskaps-by for samiske
studenter.

FORDELINGEN AV ANSVARET FOR
DET SAMISKE I BODØ
Fra og med 1. januar 2019 har vi en ny ansvarsfordeling på det samiske feltet i Bodø:
• Skole – Undervisningssjef Tore Tverrbakk – Grønnåsen skole
• Barnehage – Barnehagesjef Lise Tronrud – Jentoftsletta barnehage
• Samarbeidsavtalen mellom Bodø kommune og Sametinget – kommunaldirektør Arne Øvsthus
• Samisk senter, språksenteraktivitet, samiske generelt og koordinering av Samisk Kulturuke – Stormen
samiske senter, Maria Hernes
• Samisk kulturminnevern – Arnstein Brekke

SAMISK I SKOLEN
• Grønnåsen skole har et undervisningstilbud med samisk
språkundervisning.
• Skolen har to lærere som underviser i lulesamisk.
• 15 elever har samiskundervisning på skolen
• 5 elever får fjernundervisning fra en lærer på skolen.
• Skolen har og ansvaret for 13 elever på fjernundervisning som
får undervisningen sin fra andre skoler.

SAMISK I BARNEHAGEN
• Jentoftsletta barnehage har en egen samisk avdeling som heter Giella
(lulesamiske for språk).
• 17 barn på avdelingen.
• Barnehagen har mange synlige markører på samisk språk og kultur
• Giella følger barnehagens års rytmen, men med ekstra fokus på språk.

STORMEN SÁME GUOVDÁSJ/
STORMEN SAMISKE SENTER
• Stormen bibliotek startet arbeidet med å danne
språksenter i 2016
• Åpnet 8. august 2018
• Våre grunnleggende mål er:
• Skape en arena for å lære og skape nettverk, for alle
• Lav terskel
• Skape synlighet og engasjement

• Vi jobber for at samisk kultur inkluderes sømløst og
naturlig inn i Bodøs aktiviteter på kulturfeltet

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER
• Samisk språksenter/Sáme giellaguovdásj
• Samisk kulturuke/Sáme kultuvrravahkko
• Samiske aktiviteter/Sáme dåjma
• Øvrige samiske spørsmål/Ietjá ame ássje

SPRÅKSENTERAKTIVITETER
• Så langt har vi holdt 3 språkkurs:
• 2 nybegynnerkurs i lulesamisk
• 1 nybegynner helgekurs i pitesamisk

• Gratis og åpne for alle som ønsker å lære språk, krever
ingen forkunnskaper.
• Stor interesse; fult påmeldt etter kort tid.
• Viktige læringsarenaer, men de er også svært viktige
miljø- og nettverksarenaer – her møtes folk som
kanskje ikke ville møttes ellers og bånd knyttes.

SAMISK KULTURUKE
• 6. februar har de siste tiårene markert seg som en viktig dato både for
feiring og synlighet over hele landet.
• Nasjonaldagen ble vedtatt på samekonferansen i 1992 og er felles for hele Sápmi – i alle 4
land.

• Samisk Kulturuke i Bodø er et samarbeid mellom flere ulike institusjoner:
• Storme samiske senter, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen, Domkirka, Sámi Culture
Club, Nord Universitet, Ersvika Sami Siida, og Nordlandsmuseet.

• Aktørene har selv ansvar for sine arrangementer
• Stormen samiske senter har ansvaret med å koordinere nettverkssamarbeidet gjennom året,
samt den offisielle markeringen 6. februar og annonsering av programmet.

Gijtto!

Stormen samisk senter/Stormen sáme guovdásj:
Stormen bibliotek
Tlf. 46430034
E-mail: maria.hernes@stormen.no

