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SAMENES FOLKEFORBUND (SFF) ER EN SAMISK KULTURPOLITISK
LANDSORGANISASJON SOM BLE STIFTET I BAUKOP I PORSANGER DEN 3. JULI
1993.

SFF SKAL:

●

ENGASJERE SEG STERKT I ARBEIDET FOR LIKEVERD.

●

ARBEIDE FOR Å STYRKE ALLE NÆRINGER I SITT VIRKEOMRÅDE MED
TANKE PÅ EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG IVARETA OG FREMME DEN
SJØSAMISKE KULTUREN.

●

STYRKE UNGDOMS MULIGHETER TIL Å PÅVIRKE UTVIKLING I DISTRIKTET.

●

ORGANISASJONEN SKAL GJENNOM SITT VIRKE, BIDRA TIL Å FREMME
VARIERTE OG ALLSIDIG KULTURAKTIVITETER OG TILBUD.

Hovedkontor: Sortebekkveien 1 Gratangen
Tlf: 958 68 365
E-post:samene@samene.no
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Stein Are Olsen
1.kandidat for SFF i Gaisi
Valgkrets

Liv Slettli
1.kandidat for SFF i Vesthavet
Valgkrets

Helge Stærk
1.kandidat for SFF i Østre
Valgkrets

1) Målsettinger
Samenes Folkeforbund vil arbeide for å styrke den sjøsamiske kyst og fjord kulturen.
Reindrift, jakt, fiske, jordbruk og utnyttelse av utmark og naturrikdommer må sikres,
da disse fortsatt er grunnlaget for bosettingen i samiske områder, bygder og
lokalsamfunn
Våre hovedmålsettinger:
● SFF vil arbeide for at prinsippene i NOU 5-2008 ”Om retten til fiske i havet
utenfor Finnmark” skal gjelde
● Arbeide for at det samiske språket blir obligatorisk fag i grunnskolen
● Vi er for likeverd for alle.
● Naturressurser skal gi positive ringvirkninger lokalt.
● Vi mener at fisken i havet utenfor Finnmark og Troms tilhører folket som bor
og lever langs kysten og har utnyttet ressursene i årtusener.
● Arbeide for en rettferdig valgordning med hele landet som en valgkrets.
● Arbeide for å styrke og synliggjøre den samiske identiteten.
● Kombinasjonsnæringer må ha gode rammevilkår gjennom
offentlige ordninger.
2) Retten til land og vann
SFF vil arbeide for at rettighetsspørsmål for samer og den stedlige befolkningen blir
ivaretatt i henhold til forslag fra Finnmarkskommisjonen og at de kollektive
rettighetene anerkjennes.
SFF vil arbeide for at prinsippene i NOU 5-2008 ”Om retten til fiske i havet utenfor
Finnmark” skal gjelde. Vi mener at fisken i havet utenfor Finnmark tilhører
innbyggerne som har utnyttet denne ressursen i årtusener. De samme rettighetene
må også gjelde for folket i hele Hålogalandsallmenningen.

2

3) Samiske Nærområder
SFF vil arbeide for at våre nærområder blir forvaltet slik at vi i fellesskap kan bruke
og utnytte områdene til det beste for alle lokale interesser. Det er viktig å ha et rikt og
inkluderende fellesskap mellom alle folkegruppene i de samiske
bosettingsområdene. Alle som bebor områdene i nord skal i fellesskap ha tilgang og
bruksrettigheter til disse områdene.SFF ønsker å bidra til å forhindre utbygging av
vindmøller i sårbar natur i Norge, spesielt der tradisjonelle næringer har sitt virke.Ved
utnyttelse av naturressurser som for eksempel minikraftverk, vindkraftverk, oppdrett,
gruvedrift o.l skal det komme lokalsamfunn tilgode ved at en del av overskuddet
tilbakeføres lokalsamfunnet. Eksisterende vannkraftverk må oppgraderes med ny
teknologi.
4) Samisk språk, kultur og samfunnsliv.
SFF vil arbeide for at den samiske kulturen bevares og gis forutsetninger for å kunne
videreutvikles.
I mange småkommuner er det i dag få som behersker samisk. Økt bruk av samisk
språk betinger at kommuner og samiske miljøer samarbeider.
Tilgang til opplæring i samisk på skolen er ennå mangelfull. Tilbud om opplæring i
samisk språk må tilpasses hver enkelt aldersgruppe.Samisk språk må være et
obligatorisk fag i grunnskolen. Samisk opplæringstilbud til voksne må
styrkes.Språkundervisningen må digitaliseres slik at fjernundervisning kan brukes i
større grad.
Skoler utenfor forvaltningsområder for samisk språk kan knyttes til et
fjernundervisning program med andre skoler, også på tvers av landegrensene.
5) Samiske barnehager
SFF vil arbeide for at den samiske kulturen og språket styrkes og blir en del av
opplæringen, også i barnehagene.
Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke
barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og
tradisjonskunnskap. I samiske barnehager skal samisk praktiseres som hovedspråk..
Barnehagetilbudet skal være en integrert del av det samiske samfunnet. SFF vil
arbeide for at barn og unge får god opplæring og innblikk i samiske forhold og kultur.
6) Grunnskolen
SFF vil arbeide for at skolestrukturen ikke skal svekkes i forhold til dagens situasjon.
For alle små lokalsamfunn er det viktig å opprettholde skolen og barnehager som en
del av livsnerven i bygdene.
SFF vil arbeide for at barn og unge får god opplæring og innblikk i samiske forhold.
Samisk kulturopplæring til denne gruppen vil på sikt gjøre at det samisk blir mer
integrert i storsamfunnet.
Språkundervisningen kan foregå som fjernundervisning.
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7) Opplæring og utdanning
Samenes Folkeforbund vil arbeide for at lærerne får de kvalifikasjonene de trenger til
å kunne gi alle barn en opplæring i samisk kultur, språk og samfunnsliv. Læremidler
for samisk språk i grunnskolen må forbedres og videreutvikles.
8) Helse- og eldreomsorg
SFF vil arbeide for at alle skal ha gode tilbud innen helse- og eldreomsorg.
Staten må ta ansvar for at helsepersonell får de kvalifikasjonene de trenger innen samisk
kultur, historie og språk for å kunne tilby tilfredsstillende omsorgstilbud.
Vårt mål er at eldre/pleietrengende skal ha tilbud om opphold på institusjon nærmest mulig
sin hjemplass.
Samisk språklov gir alle samisktalende innenfor forvaltningsområdet rett til å bruke
morsmålet i møte med offentlige helsetjeneste etater. Tolketjenesten må styrkes og utvides
til å gjelde utenfor forvaltningsområde.

9) Kombinasjonsnæringer
Fiske, jordbruk og annet husdyrhold har svært lange tradisjoner, i den samiske
befolkningen.
Kombinasjonsnæringer er en del av forutsetningen for å kunne opprettholde
bosettingen i samiske nærområder.. Kombinasjonsnæringer må ha gode
rammevilkår gjennom offentlige ordninger.
Samenes næringsutøvelse har tradisjonelt vært allsidig, og alle ressursene i
nærområdet ble brukt.
Kultur- og reiselivsnæringer, nye markeder for kortreist mat og økologiske
matprodukter gir muligheter for en revitalisering av de tradisjonelle næringene.
Nye næringskombinasjoner kan slik ses som et alternativ for familier som ønsker å
opprettholde tilknytningen til bygda og resten av lokalsamfunnet.. Fjord- og
landområdene langs kysten av Troms og Finnmark har for eksempel et stort
potensiale for plukking av tang og tare til småskalaproduksjon.
Ungdom må motiveres til å ta utdanning innenfor blå og grønne primærnæringer. Det
må bli mer attraktivt med arbeid innenfor havbruk, jordbruksnæringer og fiske.
10) Fiske

SFF vil arbeide for at prinsippene i NOU 5-2008 ”Om retten til fiske i havet utenfor
Finnmark” skal gjelde og mener at fisken i havet utenfor Finnmark og Troms tilhører
folket som bebor kysten som har utnyttet disse ressursene i årtusener.
Snurrevad, autolinere og aktive redskaper skal ikke tillates fiske innenfor 4 mils
grensen eller fjordlinjen. Unntatt fra dette er reketrålere med max 36 fots lengde og
enkel trål.
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For å nyttiggjøre fiskeressursene i våre nære havområder og innenfor vår unike
kystsone er det nødvendig med både små og store fartøy for å sikre helårsdrift ved
mottaksapparatet på land. Leveringsplikten for trålere kan bidra til at det
opprettholdes helårlige arbeidsplasser langs kysten. Det er viktig at små og store
fiskemottak langs kysten gjennom leveringsplikten sikres god råstofftilgang hele året.
Ved salg av kvoter må omsetning kun foregå innenfor den regionen der kvoten
tilhører. Vi vil ha en levende kyst, med god distriktspolitikk.
11) Duodji
SFF vil arbeide for at småskala virksomheten innenfor duodji som næring skal
videreutvikles og ivaretas. Duodji er en viktig kulturbærer for det samiske folket, som
absolutt må taes vare på.
SFF mener at Sametinget må opprette tilskuddsordninger til bedrifter,organisasjoner,
sameforeninger og andre som driver prosjekt som fremmer duodji som tradisjon.
Sametinget må også sørge for god informasjon om de tilskuddsordningene som
finnes.
12) Sjølaksefisket

Sjølaksefisket og fiske etter andre fiskeslag i fjordene og på kysten, er grunnlaget for
all sjøsamisk bosetning og kultur.
I mer enn 100 år har sjøsamenes kulturelle stilling blitt svekket.
Reguleringene av sjølaksefisket har rammet sjøsamene med særlig tyngde og
situasjonen er nå kritisk.
Den sjøsamisk kyst og fjordkulturen og sjøsamenes rettigheter etter alders tids bruk
må respekteres.
Norske reguleringsmyndigheter må respektere lover og resolusjoner og
internasjonale konvensjoner.
SFF vil arbeide for sjølaksefisket med krokgarn og kilenot.
13) Turistfiske
Turistfiske både i saltvann og ferskvann må kun tillates under strenge regulerte og
kontrollerte former og foregå kun fra registrerte fiske virksomheter. Lov om turistfiske
må respekteres.
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14) Oppdrett
SFF ønsker ikke flere oppdrettsanlegg med gammel teknologi.
Lukkede og landbaserte anlegg må være det overordnede målet. Lokale fiskere og
kystbefolkningen må konsulteres og høres når det skal opprettes nye lokaliteter, og
når eksisterende anlegg skal utvides, slik at vi unngår konflikter.
Nye fremtidige konsesjoner må kun gis til lukkede og forurensningsfrie eller
landbaserte anlegg.
Det må være i staten Norge sin interesse at all oppdrett drives på en bærekraftig
måte og at hensynet til lokale fiskere og deres rettigheter opprettholdes.
15) Reindrifta
SFF vil arbeide for en reindriftsnæring som er i balanse med naturen. Det må
arbeides aktivt for økt forståelse og sameksistens i utmarka mellom de ulike
næringene, samt at konfliktløsende tiltak må iverksettes straks konflikter oppstår.
Regelverket om riktig flokkstruktur og fastsettelsen av den øvre grensen for antall
rein pr.driftsenhet og distrikt i henhold til beitegrunnlag må overholdes. Reindrifta må
videreutvikles og driftes i takt med gjeldende regelverk.
16) Fangst
Sjøpattedyr som sel og kobbe bestanden, må forvaltes og beskattes på en slik måte
at de holdes på et forsvarlig nivå. For bestandene selv og bestandene de lever av
eksempelvis laks og torsk. Dette innebærer fortsatt fangst, og myndighetene må
arbeide for å oppnå internasjonal forståelse for nødvendigheten av å holde denne
bestanden på et bærekraftig nivå.
Tider for rypejakt/fangst må være lik for hele landet.
17) Motorisert ferdsel i utmark
SFF vil at all motorisert ferdsel skal foregå slik at det gjøres minst mulig skade, og at
forsøpling av naturen unngås.
Løypenettet må legges slik til at det tar hensyn til andre brukere og berørte parter.
Hensyn til næringer, dyre og planteliv og all annen ferdsel, og privatlivets fred må ivaretas.

18) Rovviltforvaltning
SFF vil arbeide for å få en bestands grense på rovdyr og rovfugl.. Bruken av
utmarksressurser i skog og fjell til beitende dyr er viktig for primærnæringen . At
rovdyr kan være en trussel mot husdyr og dyr som beiter i utmark er kjent, men de
siste årene har den stadig økende bestanden av ørner i de nordligste fylkene blitt en
reell trussel for tradisjonelt husdyrhold og reindriften.
Forvaltningen må utøves på en slik måte at artene holdes i balanse og ikke får
utvikle seg til å bli en økt trussel for næringsvirksomheten til lokalbefolkningen.
19) Sametinget
SFF mener at Sametinget og sentrale myndigheter må arbeide aktivt og kontinuerlig
i samarbeid med samiske hovedorganisasjoner, med tiltak som motivere samer til å
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registrere seg i valgmanntallet. SFF frykter at våre etterkommere vil miste
muligheten til å melde seg inn i manntallet på grunn av gjeldende kriterier.
Sametinget vil ved styrket manntallsføring i tillegg øke det samiske folkets
medbestemmelsesrett og medinnflytelse i sitt eget folkevalgte organ, samt bidra til å
styrke Sametingets legitimitet.
SFF støtter et aktivt samisk organisasjonsliv. Vi mener at en sterkere økonomi i
organisasjonene vil bidra til at vi i større grad kan settes i stand til å være aktive i
påvirkningen av det samiske samfunnet. Vi krever forutsigbarhet for Sametingets
retningslinjer når det gjelder søkerbaserte midler!
Kriteriene for samiske hovedorganisasjoner må være slik at de gjennom sine lokallag
i hele Norge, er i stand til å ivaretar samisk språk, kultur og samfunnsliv
20) Samferdsel og turisme
SFF vil arbeide for at reiseliv og satsing på turisme videreutvikles.
Turismen i de samiske områder må være av en slik art at det gjenspeiler det unike
for hvert område i Sapmi.
For å lykkes med med turistsatsingen må det opprettholdes akseptable rutetilbud
sjøveien til veiløse sjøsamiske samfunn lang kysten. Båt og ferge rutetilbudet til
veiløse samfunn er infrastruktur som må opprettholdes. Det skal være attraktivt å bo
og arbeide også på mindre steder. SFF mener at høye reisekostnader i Nord-Norge
framstår som en hemsko for naturlig aktivitet og utvikling innen landsdelen og er
distriktsfiendtlig.
SFF krever et kraftig løft og opptrapping av bevilgningene til fylkesveiene som er en
viktig korridor for sikker transport av fisk og andre varer fra den nordligste
landsdelen.
Det må være i fellesskapets interesse at vi ivaretar og opprettholder aktiv bosetting
og næringsliv i distriktene.
21) Lokalkunnskap
Forvaltningsorgan og myndigheter som bygger sine vurderinger på et vitenskapelig
grunnlag, må trekke inn lokal og tradisjonell kunnskap som en del av grunnlaget for
sine forslag og beslutninger.
SFF mener lokal kunnskap som er basert på lang tids erfaring er et viktig bidrag som
i mange tilfeller vil utdype og forbedre forskningsresultatene. Nye forskningstekniske
retningslinjer for Naturvitenskap og teknologi vedtatt i september 2007 pkt 17 er en
oppfordring om at forskeren «…bør der hvor det er naturlig, søke å integrere og
respektere alternative kunnskapskilder slik som tradisjonell kunnskap».
Lokal kunnskap er konkret og erfaringsbasert mens vitenskapelig kunnskap er
abstrakt og har sitt grunnlag i eksperimenter og teorier.
22) Sametingsvalget
SFF vil arbeide for en mer rettferdig valgordning til sametingsvalget i Norge. Dagens
valgordning gir ikke en rettferdig fordeling av antall mandater på Sametinget i forhold
til totalt antall avgitte stemmer. Vi vil arbeide for at det etableres en valgkrets, for
hele landet.

7

Hovedprogram 2021-2025

Likeverd for alle

Hovedkontor Sortebekkveien 1 Gratangen
Tlf: 958 68 365
E-post:samene@samene.no

