
REFERAT FRA MØTE MED KIRKENS NØDHJELP UNDER SAMISK 
KIRKERÅDS MØTE 07.09.06 I TROMSØ 
 
 
Tilstede: 
 
- Rådsmedlemmer i SKR, unntatt Jovna Z. Dunfjell 
- Vararepresentant Hans Nic. Nilsen, og nyvalgt samisk representant i Nord-  
  Hålogaland bispedømmeråd Ann Solveig Nystad 
- Ronald Urheim, medlem i representantskapet i Kirkens Nødhjelp 
- Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 
- Hilda Kristine Hansen, regionkonsulent i Kirkens Nødhjelp i Nord-Norge 
- Thor Henrik With, Norges Samemisjon 
- Sekretariatet i Samisk kirkeråd/Kirkerådet var representert 
 
 
Leder i SKR Oddvar Andersen ønsket velkommen til møtet. 
Bakgrunnen for møtet med Kirkens Nødhjelp er urfolk i det cirkumpolare området. 
I sak 30/06 vedtok SKR følgende: 
 

Circumpolart urfolksarbeid var oppe til drøfting mellom Kirkens Nødhjelp og 
Samisk kirkeråd på Samisk kirkeråds møte september 2006.  
 
Samisk kirkeråd ønsker å inngå et samarbeid med Kirkens Nødhjelp for å 
styrke urfolksarbeidet i det arktiske området med særlig henblikk på den 
diakonale satsing.  
 
-  Samisk kirkeråd ber Kirkens Nødhjelp om å skaffe en oversikt over 

situasjonen blant urfolk i det circumpolare området.  
 
- Sekretariatet bes om å utrede grunnlaget for et slikt samarbeid med 

Kirkens Nødhjelp i løpet av 2007. 
 
SKR har oppnevnt et medlem i representantskapet i Kirkens Nødhjelp, Ronald 
Urheim. 
Hans notat var utgangspunkt for debatt. Notatet gir et bilde på hva som er urfolks-
problemer. Det som beskrives i notatet bør være i bunnen for tiltak som settes i gang 
for samer. Kirkens nødhjelp trenger innspill, kompetanse og hjelp til å klare 
oppgaven. Dette møtet ble betraktet fra KN som en start på en formalisering av et 
samarbeid mellom SKR og KN. 
Urfolk/etniske minoriteter er en av få definerte målgrupper i KNs arbeid. I KN  
brukes begrepet "grupper i verden" i stedet for målgruppe begrepet. 
 
Det er satt av kr 30 mill til dette formålet. Det omfatter urfolk og etniske minoriteter, i 
Europa er det knyttet til Balkan. Hovedprofilen på dette er humanitært og 
utviklingsarbeid i område hvor urfolk og etniske minoriteter utgjør et stort antall i 
området. 
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Må identifisere programmer som er spesifikke på urfolk og minoriteter. Mange steder 
er det problematisk hvis hjelpen kommer fra en europeisk organisasjon. KN har støttet 
KVs arbeid i bekjempelse av rasisme.  
KNs utfordring et at det finnes midler som er øremerket, knyttet til offentlig bistand. 
Russland er ikke med der. Vår finansieringskilde er ikke tilgjengelig for arbeid i de 
cirkumpolare områder. Men det er mulig å ha innsamling, men det blir lite midler av 
det. Utfordringen ligger i finansieringen av prosjekter, og ikke i å utrede problemet. 
 
Hvis en velger ut et geografisk område, blir spørsmålet hvilken aktør skal KN 
samarbeide med i dette området? Det må være en organisasjon som representerer 
disse urfolkenes interesser. KN er avhengig av å finne organisasjoner som har tillit i 
området. Det må være kirken, en kirkelig aktør i den russisk ortodokse kirke.  
KN kan klare å finne finansiering for kartleggingsarbeidet, hvis SKR vil prioritere 
dette. En del av kartleggingen må være å finne ut hvilke aktører er aktuelle der. 
Samemisjonen har finansiering fra UD for et program i Nord-vest Russland. Det kan 
da være mer naturlig at KN satser på Nordøst Russland. Kanskje vi må velge område 
etter hvor finansieringen ligger? 
 
Hvis SKR vil prioritere de cirkumpolare områder, må en finne ut hvordan 
samhandle med Grønland og andre for å finne en plattform som kan få 
internasjonal finansiering. KN har kollegaorganisasjoner og de kan være med å 
lage et felles program. 
 
 
Kort informasjon fra Norges Samemisjon v/Thor Henrik With: 
 
Samemisjonens virksomhet på Kola ble initiert fra sørsamer. Det er jobbet i 10-11 år 
med den samiske befolkningen på Kola. Den diakonale delen som sikter inn mot de 
som har det vanskelig, treffer den samiske befolkningen. Det er en geografisk nærhet 
til områder i Russland, men det er kulturelt en avstand. Vi har bygget opp kompetanse 
hos Giskegjerde i følgende områder:  
 
-russisk lovgivning, sterk byråkrati 
-kultur rundt penger og inntekter: en kultur der korrupsjon finnes 
-handlingsmønster hos befolkningen 
 
Denne konteksten for vårt arbeid har gitt en innsikt. Det er viktig. Den samiske 
befolkningen i Kola er ikke så stor. Samemisjonens erfaring kan være en ressurs for 
en viss type arbeid blant circumpolare urfolk. Samemisjonen har en anerkjent posisjon 
i området.  Det finnes en rapport om samisk markering: Neddemming av et samisk 
samfunn.  
 
 
Konklusjonen var at SKR vil engasjere seg på i dette arbeidet. Kirkens Nødhjelp har 
ikke et menighetsbyggende mandat. KN søker legitimitet for å arbeide med urfolk i 
området. Det er å håpe at SKR ser på hvordan en kan lage en fastere allianse f eks i 
Nord-vest Russland for å skape en plattform, en bærekraftig organisering. 
Ambisjonen må være høyere enn bare et prosjekt for 3000 mennesker et sted. 
Kontakten med biskopene i området er helt avgjørende for å få resultater.   
 


