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Foreningenspostadresse:PB15, PoststedRema 1000, 9915 Kirkenes

Det kg1.kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks8004 Dep
0030 OSLO

Neiden, den 10. mars 2017

Høring—NOU 2016:18 Hjertespråket —
forslag til lowerk, tiltak og ordninger for de samiskespråkene

I brev av 13.12.2016senderkommunal-og moderniseringsdepartementetpå høring
rapportenfra samiskspråkutvalgi følgendespråkformer:Norsk,nordsamisk,lule-
samiskog sørsamisk.Vi må med beklagelsekonstatereat det skolte-/østsamiske
språker utelatt og vi undresderforpå om dette er gjortmedhensikt.

Etter påtrykk fra Landbruks-og matdepartementetble Foreningenfor østsamenei
Neiden organisert 05.08.1986 og undertegnedeble oppnevnt som talsmann. Kort
tid etter ble ILO-konvensjonenfor urfolketsrettigheterratifisertav Norge, gjennom
st.prp. 102den 20.juni 1990,og den trådte i kraft 5. september1991.

I forbindelsemed en foreståenderegistreringav Foreningen i Brønøysund,er det
vedtatt å foreta en navneendringtil «Foreningenfor skolte-/østsamenei Neiden».
Av denne grunn anmoder vi om denne endringen oppføres i departementets
adresselistevedrørendedenneaktuellesak.

Av Foreningensformålsparagraffremgårfølgende:
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§ 2. Foreningensformål - Opprettholdeden skolte-/østsamiskekulturen og styrke
samhørigheteninnenforfolkegruppengjennom:



Gjenreise Skoltespråket
Verne om den ortodokse religionen
Gjeninnføre rettighetene til «reindrift-/beiterett - fiskerett - jakt
og høsting av bær mv» i hht. FN's Rasediskrimineringskomité
Håndheve Skoltesamiske rettigheter i hht dokumentarkivet —
"Skoltesamisk arkiv» i UNESCOs Memory of the World-register

Departementet bør være vel kjent med selv å ha bidratt til en engelsk oversettelse
av rapporten fra Voksenåsen 1999, se vedlegg A. Rapporten ble dessuten behørig
omtalt i departementets møte den 04.04.2014 der undertegnede og en representant
fra kvenene var innbudt. Møtet som ble ledet av avd.direktør Kristin Ryan med
nærvær av rådgiver Cecilie Haare + 3 deltakere fra same- og minioritetspolitisk
avdeling, omfattet bl. a. følgende tema:

Denspråkpolitiskeinternasjonalesammenheng
Foreningens innspill til rapporten gjaldt "skoltespråket" og sammenlikning mellom
norsk lov § 110A og denfinske Skolteloven, ettersom "skoltespråket" ikke er tatt
med som et "anerkjent regions- eller minioritetsspråk i Norge i hht. Språkpakten
1992". Jeg besvarte dette medfølgende ord: Her er det et lovverk som omfattes av
den samiske språkgruppen, men som like meget angår samtlige skoltesamer på hele
Nordkalotten. Av denne grunn ble «skoltespråket» stadfestet av denfinske stat på
lik linje med den norske stats generelle lovverk §110A. "Skoltespråket" i Norge må
derfor stilles på lik linje både med -nordsamisk/lulesamisk/sørsamisk mv. i en
internasjonal språkrapport og det er avgjørende at det internasjonale lovverk blir
kjent med detteforhold. - Videre må begrepet "skoltesame og østsame" beskrives
for det internasjonale språkrådet slik at skolte- eller østsamene oppfattes som en
folkegruppe som har en og samme kulturelle identitet. Departementet ba om atjeg
utdypet dette iforhold til lovverket. Ser vijuridisk på dette, må vi ta utgangspunkt i
de to lovverk —grunnlovens §11024og denfinske Skolteloven. Hva skolte-/østsam-
ene angår så er øst-/skoltesamene hjemmehørende i Skolteloven og som baserer
seg på en internasjonal sammenheng. Det avgjørender er at det blir kun ettfelles
internasjonalt lovverk i likhet med denfinske Skolteloven som ivaretar samtlige øst-
Iskoltesamiske interesser og rettigheter på Nordkalotten.

Av denne grunn avga Foreningen en uttalelse i eget brev den 01.08.2015 til Same-
tinget v/professor Carsten Smith og ti1KMD v/samepolitisk avdeling i forbindelse
med Grunn1ovenpå samisk (høringsfrist 06.08.2015), se vedlegg B. Vi ber om at
vår uttalelse fortsatt legges til grunn for det videre arbeid med de samiske språk.



Konklusjon
Foreningenfor skolte-/østsamiskeforeningi Neiden fremmerfølgendeinnstilling:

Vi kreverat skolte-/østsamiskspråkaksepteresog verdsettespå lik linjemed
de øvrigeminoritetsspråkfor samerog nedfelti det norske lovverketblant
tiltakog ordningerfor de samiskespråkene.Dettemedførerat skolte-
/østsamiskdefineresidentiskmed de øvrigesamiskespråki det norske
lovverkog opplæringstiltaki statligregi. «Dettemå forståsslik at alle
samiskespråkskal være likeverdigemed norsk,og at sør-, skolte-
/ostsamisk itesamisk lule- og nordsamiskper i dag er likestilte,
offisiellespråk».

Vi akseptererikke at Sametinget/majoritetssamenepå en sværtnedsettende
måte omtalerdet skolte-/østsamiskespråk som «en dialekti Neiden»,heller
ikke at det iverksettesen form for «kurs»i dette språketav utøveresom ikke
kjennervårt språk, et selvstendigspråksom for øvrig er utbredtog tales blant
våre slektningersom lever i vårenærområderFinlandog Russland.

Tildelingav midler somkan styrkeutøvelsenav de samiskeminoritetsspråki
Norge,bør tildelesetter søknadtil departementetog ikkebli utsatt for den
forfordelingsomkjennetegnerSametingeti økonomiskeanliggender.

Med vennlighilsen
Foreningenfor skolte-/ tsam ne i Neiden

OivaJohannesGregsioffJarva (Ivanowitz)
Formann

VEDLEGG
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FORENINGENFOR ØST-SAMENEI NEIDEN

Email til:
- Sametingetv/professorCarsten Smith

KDM samepolitiskavdeling
- NRK/Sapmi

GRUNNLOVENPÅ SAMISK HØRINGSFRIST06.08.2015—UTTALELSEFRA
ØST-/SKOLTESAMENE

Med henvisningtil professor Carsten Smits uttalelserom «Grunnlov på samisk»,NRK/Sapmi
den 16.07.2015,minnes vi Samerettsutvalgetsinnstillingpå 1980-tallet.Sametingspresidenten
og professor Carsten Smith uttalte da at "øst-/skoltesamenefra Sør-Varanger"var det eneste
urfolk i Norge. Av den grunn må også den samiskeutgaven av grunnloven skrives på "skolte-
samisk/skolte-språket"og slik kunne referere seg internasjonalt til den finske "Skolteloven".
Dermed oppnås en direkte fellesnordisk sammenheng med den finske grunnlov der "Skolte-
loven"- den samiske utgaven er skrevetpå skoltespråket.

Nødvendigheten av at den norske grunnlov skal skrives på det skoltesamiske språk, har en
direkte sammenheng med at Sametinget og dets organ etter sin etablering, desavuerer det
skoltesamiske miljø og deres bestrebelser på å kunne etablere seg i Øst-Finnmark og i Sør-
Varanger i særdeleshet. Det er derfor ikke uten grunn til at dette forhold er blitt behandlet av
FNs folkerettsutvalgi 2011 —og som fortsatt foreliggerubesvart av den norske regjering.

Denne komplekse partipolitiske konstruksjon med Sametinget, fylkeskommunen og de 19
kommuner i Finnmark fremstår med et autonomt forvaltningsapparat, i tillegg kommer
fylkesmannen. Det partipolitiske samrøre overskygger hensynet og betydningen av samenes
differensierte grupperinger, ikke minst fordi flyttsamene (majoriteten) har sine egne ansatte i
sentraleorgan, også i departementeneog direktoratene.Konfliktene i det samiske samfunn har
da heller ikke uteblitt, fordi flertallet opptrer desavuerende og uten forståelse eller hensyn til
minoritetssamenessærlige forhold, f. eks, antall skoltesameri Norge og at språketer en dialekt.

Konklusjon
Øst-/skoltesamenei Finnmark er urbefolkningen i Norge, slik at språkgrunnlageti grunnloven
i Norge,må forholdeseg til dette i likhetmed den finskeløsningfor grunnloven—og at vedtaket
samordnesmed grunnlovens § 108. Bare slik kan skoltene fortsatt fremstå som det rettmessige
urfolk i Norge —flyttsamenekan ikke etter 30 år overta en historisk kjensgjerningbare med et
pennestrøk. Det må samtidig være en overordnet plikt for våre myndigheter at det oppnås
løsninger som kan skape fred og forståelse mellom de ulike grupper i det samiske miljø.
Grunnlovenpå skoltespråketkunne bli en begynnelse.

FORENINGENFOR ØST-SAMENEI NEIDEN
Neiden den, 01.08. 2015

Otto Borissen
formann
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