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DEN NORSKE KIRKE 

 

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

 
 
Ungdommens kirkemøte 2006 
UKM 09/06  Samisk ungdomsarbeid over 
landegrenser 
 
Vedtak 
 
 
Bakgrunn 
 
Den norske kirke har ansvaret for å skaffe tilfredsstillende tilbud til alle sine medlemmer i hele landet. 
Samene i Norge har forskjellig bakgrunn, både språklig, historisk og kulturelt. Sørsamene har for 
eksempel en annen historie enn nordsamene, og disse forskjellene går på tvers av landegrensene. 
Ungdomsarbeid i de ulike områdene har derfor forskjellige utfordringer. Vi har i mange år sett behovet 
for/ ønsket samarbeid over landegrensene 
 
Samarbeid over landegrensene er naturlig i samiske miljøer. Det er tette bånd over grensene, gjennom 
slektskap, næring, kultur og språk. Ungdomsarbeid på tvers av grensene krever både økonomi og 
involvering fra kirkene i Sverige, Finland, Russland og Norge. Sverige har et eget samisk kirkeråd. Det 
har i flere år vært et samarbeid med det Samiska rådet i Svenska kyrkan og Samisk kirkeråd i Den 
norske kirke. Svenska kyrkan er i startfasen av et arbeid blant samisk kristen ungdom, og Samisk 
kirkeråds ungdomsutvalg (SKRU) ser det naturlig å begynne et samarbeid med dem i denne saken. 
 
SKRU ønsker i sak 08/06 å starte ungdomsarbeid over grensene. Landegrensene er ikke våre grenser. 
Det samiske miljøet er også så lite at det er nødvendig å ha ungdomsarbeid over grensene. 
  
SKRU ønsker å starte prosjekt i sørsamisk område. Dette er ment som prøveprosjekt og skal 
videreføres til andre områder i Sápmi så snart som mulig.  
 
For å kunne få til dette kreves det økonomiske ressurser, og SKRU har behov for hjelp og samarbeid 
med andre for å sikre arbeidet økonomisk. SKRU trenger også hjelp til å påvirke Kirkerådet til å forstå 
viktigheten av denne saken.  
 
Forslag til vedtak 
 
UKM ber om at saken oversendes Kirkerådet, regjeringen og sametinget. 
 
UKM 06 ber Kirkerådet kontakte Svenska kyrkan og anmode om å øremerke ressurser til samisk 
ungdomsarbeid på svensk side.  
 
UKM 06 ber Kirkerådet, regjeringen og sametinget om å styrke samisk ungdomsarbeid økonomisk slik 
at man kan drive ungdomsarbeid over landegrenser. 
 
UKM 06 ønsker at de tre nordligste bispedømmene skal være aktivt deltakende i samisk 
ungdomsarbeid over landegrenser. 
 
Enstemmig vedtatt 
 


