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Invitasjon til møte - muntlige høringsinnspill - den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk 
 
I den mottatte invitasjon til møtet fredag den 04. april 2014 kl 12:30 fremgår at organisasjonene kan 
komme med muntlige og skriftlige innspill. På denne bakgrunn oversendes vedlagte innspill til høringen 
av Norges rapport. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Oiva Jarva 
Nestleder Foreningen for Øst-samene i Neiden 
 
c/o Den ortodokse kirke i Norge 
St. Georgs Kirkeforening i Neiden 
Tvetenveien 13, N-0664 Oslo 
 
Telefon: Mobil 905 89 560 
Email: Oiva Jarva oivajarva@gmail.com 
 
 
 
 
I Samerettsutvalg oppnevnt 10.10.80 og hvor det står det imidlertid skrevet følgende i innstillingen: 
"Skolte-/østsamer er Sør-Varangers urbefolkning" og i grunnlovsjubileum § 110A fremheves samenes 
lovfattete bestemmelser. Likevel begrenser Europarådets "språkplakat" 1992 som trådte i kraft 1998, til 
hvilke språk som gjelder. I høringsutkastet 2. avsnitt side 3 heter det: «Samisk (nordsamisk-lulesamisk-
sørsamisk), kvensk, romens og romani er anerkjent som regions- eller minoritetsspråk". Hva så med 
"skoltespråket" – eksisterer det ikke? 
 
Som kjent tilhører skoltesamene en urbefolkning som gjennom århundrer har hatt sitt liv og virke som 
strekker seg innover i Finland og Russland. Av denne grunn fikk president Urho Kekkonen den finske 
Stat til å oppnevne en lov straks etter siste verdenskrig. Det ble naturligvis kalt "Skolteloven" og er en 
paralell til Norges lov § 110A. Denne loven har til oppgave å beskytte den skoltesamiske befolkning både 
mht språk og deres kultur. Skolte-/østsamene i Neiden/Norge, Finland og Russland tilhører den samme 
gruppen med nære familiære relasjoner. 
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Inspirert av det finske lovverk ble det inngått en samarbeidsavtale inngått den 17.05.93 med 
skoltesamiske representanter i Norge, Finland og Russland. Her gjaldt å styrke og bistå hverandre 
kulturelt og næringsmessig. 
 
På Våksenåsen den 12. og 13. mars 1999 ble det avholdt et samepolitisk seminar under tittelen: 
"Grenseseminar nr.9 - Samepolitikk i Norge og Sverige, 12-og 13. mars 1999". I en rapport som ble 
fremlagt i seminaret ble «skoltespråket» nærmere beskrevet på side 32, bl.a. "For øst-/skoltesamene er 
samhørighet ytterst viktig for å bevare deres språk, kultur, ortodokse religion, håndverkstradisjoner og 
livsstil som er nært knyttet til naturen.  
 
I ettertid nektet Barentsrådet likevel midler til dette samarbeidet i 1995. Det ble bevilget penger til 
språkopplæring, men disse offentlige midler ble brukt til andre formål innen Barentssamarbeidet." I 
ettertid har det vist seg at språkmidlene gikk til å lære skoltesamer fra Russland i Nordsamisk. Derfor er 
"skoltespråket" også nesten helt utdødd de siste 20 år også i Russland. 
 
Skolte-/østsamene har ikke bare mistet sitt språk, men alle rettigheter og er i dag også i ferd med å miste 
sin religion. Selv sitt hellige gravsted/arvejorda i Neiden har de mistet etter at Sametinget med 
Arbeidspartementets midler ervervet seg eiendommen. Det faktisk en reell grunn til å stille seg dette 
spørsmål i dag: Er skolte-/østsamene "døde" blant de levende i dag? 
 


