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UTTALELSE: TROMS FYLKESTING STØTTER GRANSKNING AV 

FORNORSKNING 

 

Troms fylkesting har i møte 15. desember 2016 behandlet sak 81/16: Uttalelser, og gjorde 

følgende vedtak: 

 

«Troms Fylkesting støtter granskning av fornorskningen 

 

Samene i Norge ble utsatt for en fornorskningspolitikk, en behandling som i ettertid 

har gitt mange negative konsekvenser for den samiske befolkningen. En hel 

generasjon ble frarøvet sitt språk og en stor del av sin identitet, noe som åpenbart har 

gitt effekter også på generasjonene etter. Fornorskningen satte dype spor og det er 

enda sårt for mange. Samenes tillit til det norske folk er fortsatt svekket. SV foreslår 

nå på Stortinget at det skal nedsettes en sannhets- og forsoningskommisjon for å 

gjennomgå de historiske hendelser, urett og overgrep som det samiske folk er blitt 

utsatt for. Sametinget har jobbet lenge for dette, og det er på tide at vi tar dem på 

alvor. Allerede i 1997 ba Kong Harald samene om unnskyldning for uretten begått mot 

dem. Troms Fylkesting mener at en viktig del av forsoningen og opprettingen av 

skadene som ble påført den samiske befolkningen, må være å få kartlagt hva som 

faktisk skjedde.  Kunnskapen en slik gransking frembringer kan forhindre fremtidig 

urett mot minoritetsgrupper.  

 

Troms Fylkesting ber Stortinget nedsette en sannhets- og forsoningskommisjon for å 

kunne granske hva som skjedde under fornorskningen av samene, og bidra til både 

forsoning og oppretting av urett.» 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Werner Hansen 

Fylkesordfører i Troms 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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