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Kirketoppene kom, men mange samer ble hjemme

te dessuten en fin mulighet til 
å møte slekt og venner. Vi sør- 
samer er i slekt med alle, mer el-
ler mindre, sier Charlotta Kapp-
fjell til Vårt Land.

Hun er selv lærer, mens man-
nen Egon er reindriftssame.

– Vi er glad for å være en del 
av samisk kirkeliv. Bierna Bien-
te er «vår» prest: Han kommer 
reisende til oss i sorg og glede, 
og har også døpt begge barna 
våre, forteller Charlotta.

Hun er som Bertil Jönsson, 
svensk-født. Familien Jönsson 
fra Røyrvik har vært fulltalli-

ge på Samiske kirkedager: Mor 
og far, tre barn, ett svigerbarn – 
og et barnebarn: 11 uker gamle 
Wilhelmine Jønsson Botnvik – 
den yngste deltakereren på fes-
tivalen i Mo i Rana.

Treffsted. – Dette er et vik-
tig treffsted der vi møter gamle 
kjente og knytter nye bånd. Det 
er ikke minst viktig for de unge 
samene, sier Bertil Jönsson.

– Læstadius var aldri i vårt 
område, så den læstadianske be-
vegelse har vi ikke i sørsamis-
ke områder. Vi er veldig aktive 

på alle plan i Den norske kirke, 
og mer åpne for nytenkning og 
endringer enn mange andre sa-
mer, tilføyer han.

Generalsekretær Berit Hagen 
Agøy i Mellomkirkelig råd for 
Den norske kirke mener at Sa-
misk kirkeråd tenker «interna-
sjonalt» og «veldig interessant» 
om mange temaer som er viktige 
for alt kirkeliv.

– Arbeid med klima, mennes-
kerettigheter, minoritetsrettig-
heter er temaer der Samisk kir-
keråd er med på å vise vei, sier 
hun.

Same-guru  
lovpriser kirken
Jan Arild Holbek, Mo i Rana
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Den mangeårige same- og ur-
folkslederen Ole Henrik Magga 
mener at kirken og Samisk kirke-
råd de siste årene har vært en mer 
djerv forkjemper for ufolks rettig-
heter enn Sametinget har vært.

– Den norske kirke og Samisk 
kirkeråd har virkelig tatt Bibe-
len på alvor ved å engasjere seg 
i miljø- og urfolksspørsmål. Ja, 
kirken har vært tydeligere enn 
samiske politiske organer. Jeg er 
veldig skuffet over at Sametin-
get ikke har engasjert seg ster-
kere, sier Magga til Vårt Land.

Han var den første presiden-
ten i Sametinget, fra 1989 til 
1997. Språkprofessoren var også 
den første leder av FNs perma-
nente forum for urfolk.

I helgen har Ole Henrik Mag-
ga deltatt på Samiske kirke- 
dager. Sammen med biskopen 
på Grønland, Sofie Pedersen, 
som selv tilhører urbefolknin-
gen inuittene, var han hoved-
innleder på et seminar om ur-
folk, klima og naturspiritualitet 
– ut fra festivalens hovedtema  
« Hellig jord! Hellig ord».

Gav honnør. Magga beskrev 
kirkens historiske rolle kritisk, 
men gav kirken og Samisk kir-
keråd spesielt honnør for enga-
sjementet de siste årene. Han 
pekte spesielt på den kirkelige 
motstanden mot tjæresand-pro-
sjektet i Canada og andre viktige 
urfolkssaker.

– I en tid da det blir stadig 
vanskeligere å jobbe med sa-
miske og minoritetsspørsmål er 
det avgjørende å ha flere støtte-
spillere i den offentlige debat-
ten, så her må Samisk kirkeråd 

få honnør for sitt engasjement, 
sier Magga.

Han er enig med dem som 
hevder at kirken den siste tiden 
har vært en tydeligere forkjem-
per for urfolks rettigheter enn 
Sametinget har vært.

– Veldig skuffet. – Jeg er vel-
dig skuffet over Sametinget. Det 
er jo Arbeiderparti-folk som nå  
leder Sametinget, og da de gikk 
til valg fremhevet de sine gode 
politiske forbindelser. Men det 
har ikke slått til, sier den tidli-
gere Sametingspresidenten.

Til Maggas uttalelser replise-
rer generalsekretær Tore John-
sen i Samisk kirkeråd:

– Jeg er ikke så opptatt av 
sammenligning med hva andre 
har gjort og gradering av enga-
sjement. Men jeg er glad for at 
vi får anerkjennelse fra en per-
son som Ole Henrik Magga for 
hva vi i kirken har gjort. Hans 
vurdering viser at Samisk kir-
keråd fyller en funksjon i sam-
funnet.

Tap av verdighet. Bispemøtets 
preses, Helga Haugland Byfug-
lien, sier at kirkene har en klar 
plikt til å beskytte menneskeret-
tighetene for urfolk. 

– En av de største utfordringer 
og kilder til nød blant urfolk i 
dag er klimaendringer og stadig 
tap av landområder til fordel for 
aktivitet som setter fortjeneste i 
sentrum. Den nød som oppstår 
på grunnlag av dette, er tap av 
fremtidshåp og verdighet. Dette 
må kirkene kjempe imot. Det 
handler om solidaritet og neste-
kjærlighet, sa Byfuglien i en hil-
sen til Samiske kirkedager lør-
dag kveld.

Urfolkslederen Ole 
Henrik Magga i 
engasjert samtale 
med biskopen på 
Grønland, Sofie 
Pedersen, som 
selv er inuitt. De 
var hovedinnledere 
på seminaret om 
urfolk, klima og 
naturspiritualitet på 
Samiske kirkedager 
i helgen.

 ■ 350.000 kroner er pris-
lappen Samiske kirke- 
dager betaler for at deltaker-
ne skal få med seg det som 
skjer på deres eget språk. 
Som Vårt Land kunne fortel-
le lørdag, snakkes det blant 
de frammøtte minst ti ulike, 
samiske språkvarianter. 
– Vi har fem tolkebokser, 
slik at det som sies kan for-
midles på seks språk pa-
rallelt. På festivalens fem 
gudstjenester har vi enda 

flere språk i funksjon, si-
er generalsekretær Tore 
Johnsen i Samisk kirkeråd. 
Mens tolketjenestene må 
kjøpes, blir de aller fleste 
andre arbeidsoppgaver ut-
ført på dugnad. 75 frivilli-
ge – de fleste fra lokalme-
nigheten i Mo, og de fær-
reste av dem er samer, har 
stilt opp som medarbeide-
re på den samekirkelige, 
internasjonale festivalen. 
� Vårt�Land,�Mo�i�Rana

TolkeTjenesTe Til 350.000 kr.

Samer i alle aldre, fra fire ulike land og 
med enda flere språk, har deltatt på Sa-
miske kirkedager de siste tre dagene. Det 
har stilt store krav til tolketjeneste.  


