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Samene – en egen nasjon
Samene er en folkegruppe som al-
lerede fra steinalderen slo seg ned i 
den nordligste delen av Norden, i det 
som senere ble Norge, Sverige, Finn-
land og Russland. De blir regnet som 
urfolk; ”de som kom først”. Det er 
imidlertid bare Norge som har aner-
kjent samene som en urbefolkning.

Den samiske bosettingen i Norge 
strekker seg tradisjonelt fra Finnmark 
og helt ned til Trøndelag og Nord-Øst-
erdal  i Hedmark fylke. Mange samer 
har imidlertid bosatt seg utenfor det-
te kjerneområdet, blant annet i Oslo, 
som har en stor samisk befolkning. 
Til sammen regner vi med at det bor 
omtrent 60 000–70 000 samer på 
Nordkalotten, av dem bor flestepar-
ten (ca. 40 000) i Norge.

Fra midten av 1800-tallet ble samene 
utsatt for en hard fornorskningspoli-
tikk. De skulle glemme sin historie og 
kulturarv og fornorskes ved at det for 
eksempel bare ble snakket norsk på 
samiske skoler. Samene skulle assi-
mileres inn i det norske samfunnet, 
altså ta til seg den norske kulturen, 
mer eller mindre ved tvang.

Det norske politikken overfor samene 
forandret seg etter 1945, og spesielt 
etter protestene mot kraftutbyggin-
gen i Alta- og Kautokeinovassdraget 
på slutten av 1970-årene. Motstan-
den mot utbyggingen, som berørte 
samiske områder, ble så sterk at 
regjeringen i 1980 oppnevnte et ut-
valg for å utrede samenes rettsstil-
ling. Dette arbeidet førte til Same-
loven (1987) og til opprettelsen av 
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Sametinget (1989), som er et eget 
folkevalgt organ for samer i Norge. 
Samene har også fått sitt eget flagg, 
som er felles for alle samer, uansett 
hvor de bor.

For å beskytte ressursgrunnlaget for 
samenes tradisjonelle næringsveier, 
spesielt reindriften, ble en egen finn-
markslov vedtatt i 2005. Den skal 
regulere retten til og bruken av na-
turressursene i fylket. Et eget organ 
utpekt av Samtinget og Fylkestinget i 
Finnmark har ansvaret for å forvalte 
størsteparten av arealet i fylket og 
så og si all utmark. Ressursforvalt-
ningen skal bygge på økologiske og 
bærekraftige prinsipper. Også hen-
synet til samenes kultur, reindrift og 
samfunnsliv er tillagt stor vekt i den 
nye loven. 

Samlet sett er samene i dag sikret 
langt sterkere rettigheter som urfolk 
og minoritet i det norske samfunnet 
enn de tidligere hadde.

Figur 2.11.  Det samiske bosettingsom-
rådet på Nordkalotten. (Mange samer 
bor i byer og tettsteder utenfor dette 
området).
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