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Utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning - "Langs lange
spor" - tilbakemelding fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Vi visertil brev datert 18. september 2012 fra Avdelingfor forskningog utviklingsarbeidhvorTromsø
Museum—Universitetsmuseet(TMU) inviterestil å gi uttalelsepå utredningen «Langslange spor».I
det følgende gisTMUstilbakemelding på denne. TMU ikkehar studietilbudog vi vil derforførstog
fremst konsentrereossom den forskningsmessigedimensjonenved utredningen.

Som nevnt i utvalgetsoversikt,harTMU en bredt sammensattforsknings-og formidlingsportefølje
når det gjelder samiskrelatertetema. Det gjelder fagene arkeologi,sosialantropologi,samisk
folkemusikksamt botanikk.Spesieltfor TMU er institusjonensformidlings-og samlingsoppgaverog
somvi skalse,er mye av dette sentrert rundt samisketema.

Et særtrekkved den forskningsom pågårved TMU, er densdiakronekarakter.Helt sidenTromsø
Museumsetablering i 1872, har samiskkulturhistorieog samfunnslivvært definert somet eget
ansvarsområde.Forskningenhar i særliggrad befattet seg med samiskkulturellvariasjonover tid,
perspektiversom i utredningen kallesfor "de lange spor"(5.5). Her har det handlet om analyserav
samiskenæringsveierovertid og ikke minstom dokumentasjonav deresmaterielleuttrykk.TMUs
initieringav og lange befatning med samiskkulturminneverner et uttrykkfor dette.

Museetssamiskesamlingerer av uvurderligverdi både i musealforstandog ikkeminstsomarkivog
kildetil den pågående samiskerevitaliseringsprosessog rettighetsdebatt.Våre samlinger
representereren storog viktig del av den samiskematerielleog immaterielle kulturarv.Slike
samlingerhar gjennom alle år blitt aktivt brukt av samiskepersoner,foreninger og institusjoneri
deresallmenne kulturarbeid.TMU har i realitetendet overordnedeansvarfor samiskkulturhistorie
ved UlT. Ingen annen fagenhet ivaretartilsvarendeforskning,arkivarbeid,dokumentasjonog
formidling av samiskekulturuttrykkog livsformer.

Vi savnerderforen nærmere behandling i rapportenav de utfordringersomfølger av slikeviktige
kulturhistoriskeoppgaver.Disseoppgavene søkesi dag ivaretatt ikke bare avTMU, men av mange
samiskemuseeri Norge. Fellesfor alle er et gjennomgående rekrutteringsproblem.Utvalget tar i sin
rapport opp rekrutteringssituasjonen(7.2) og påpekerhelt korrektproblematikkenrundt kommende
aldersavgangog manglende rekrutteringav kvalifiserteforskere.

Når det gjelder rekrutteringallment til samiskforskning,såviserrapportentydelig at det viktigsteer
å ha stillingersomer øremerket samiskforskning—det er der det er størstsammenfallmellom antall
stillingerog antall årsverk.Det kan være mange stillingskategorierrundt på de forskjellige
institusjonersom mer eller mindre ogsåhar samiskrelaterteoppgaver.Men det er kun øremerkede
stillingersomsikreren kontinuerligforskningsinnsatsog somdermed ogsåer resistentei forhold til
alternative prioriteringerinternt ved institusjonen.

Utvalget vier storplasstil utdanning og forskningvedrørende samiskeforhold, mensspørsmålet
rundt kunnskapsformidlingnærmestikkeer berørt.Sommuseumer TMU pr.definisjoninvolvert i
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formidlingsarbeid og vi opplever daglig mangelen på samisk forskningsformidling i samfunnet rundt
oss.Delvis handler det om manglende formidling av samisk relatert forskning i det norske samfunn,
noe som igjen får konsekvenser for allmenhetens forståelse og kunnskap om samiske forhold. Ett
eksempel på dette kan være den problematiske debatten i Tromsø rundt spørsmålet om samisk
språkforvaltning.

Men det handler også om manglende formidling på samisk innad i det samiske samfunn. Slike grep
handler ikke bare om språkrøkt, men også om å bidra til kunnskapsoppbygging og aksept for
vitenskapelig arbeide blant samer flest. Utvalget er svært opptatt av å gi samisk språk større plass i
vitenskapelig sammenheng, ikke minst gjennom forslag om konferanserekker og økt satsing på
samisk vitenskapelig tidsskrift (6).Men man tar ikke for seg den gjennomgående mangel på
populærvitenskapelige bidrag på samisk.Samiskspråklige akademikere ser i dag ut til å kun å bruke
samisk skriftlig når de henvender seg til sine samiskspråklige kolleger, mens de bruker norsk ved en
evt. formidling av sitt arbeide. Det kunne derfor være av interesse å foreslå et samarbeide med
samiske aviser og allmenne samiske tidsskrifter eller etableringen av et populærvitenskapelig
tidsskrift på samisk (jfr.TMUs Ottar).

Utvalget kommer for øvrig med en rekke anbefalinger og forslag til tiltak. De fleste av disse berører
språk og utdanning og vil derfor ikke bli ytterligere kommentert av oss. Når det så gjelder forskning
(5 og 7), slutter vi osstil alle utvalgets forslag og presiserer behovet for langsiktige
rekrutteringsstrategier.

Avslutningsvis leveres utvalget et nærmere beskrevet forslag om et "Samordningsråd for høyere
utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning" (9.1.6).Det
poengteres at rådet skal - "kartlegge, artikulere og kanalisere fellessamiske anliggende innenfor
utdanningssektoren". Et slikt råd kan være et viktig skritt, men man må også ta høyde for den
asymmetri som ligger implisitt i dagens ansvarsfordeling (UIT har rundt halvparten av relevante
stillinger og forskning - jfr. utvalgets vedl.). Videre burde man også vurdere TMUs plass i en slik
sammenheng, gitt det betydelige bidrag institusjonen representerer både innen forskning, samling
og formidling.
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