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Gledelig utvikling i skolesaken:

-Men fortsett presset!
Porsáŋggu Sámiid Searvi er svært glade for den positive utviklingen i skolesaken. Der er flott at
Porsanger kommune nå ser ut til å snu i spørsmålet om nedleggelsene av skolene i Billefjord og
Børselv. Det er grunn til å gratulere alle som har engasjert seg for å forhindre dette, og da særlig
foreldrenettverket mot skolenedleggelsene.
Men vi er ikke i mål enda. I beste fall er dette bare en delvis seier, og det gjenstår å se hva
kommunestyret faktisk vedtar. Derfor er det viktig at alle gode krefter fortsetter å presse på. Dette er
viktig for å få til et enda bedre vedtak. Målet er fortsatt full drift av skolene både i Billefjord og
Børselv. Sekundært må en sikre at i alle fall det forslaget som sektorstyret har lagt frem vedtas uten
videre kutt.
Porsáŋggu Sámiid Searvi tillater seg også å tvile på om kommunen vil spare penger på
skolenedleggelsene. Når kommunen selv ikke har tatt seg bryet med å gjennomføre en
konsekvensanalyse av eventuelle innsparinger, blir det vanskelig å tro at dette er tilfelle.
Nedleggelse av skoler betyr tap av arbeidsplasser, skatteinntekter og omsetning i lokalt næringsliv,
og en svekkelse av samisk språk og kultur i kommunen.
I små bygder som Billefjord og Børselv er skolen en hjørnesten i bygdas næringsliv. Når
myndighetene først legger ned skolen på små steder, rakner gjerne grunnlaget for resten av
næringslivet også. Lokale butikker, gårdsbruk eller annet næringsliv går med i dragsuget. Resultatet
blir at folk flytter fra bygdene og ut av kommunen, og kommunen vil totalt sett tape penger.
Porsáŋggu Sámiid Searvi etterspør også hvilke planer kommunen har for å styrke det samiske hvis
en sentraliserer til Lakselv. Det er naturlig med nye tiltak i Lakselv hvis en legger ned i Billefjord
og Børselv, noe som naturligvis også vil koste penger. Nedleggelse betyr at kommunen ikke følger
opp sitt ansvar for å bevare minoritets-kulturene i kommunen. Porsáŋggu Sámiid Searvi vil også
presisere at vi naturligvis støtter kvæners rett til å beholde og utvikle sitt språk og sin kultur, og at vi
ikke ser noen motsetninger mellom samer og kvæner i denne saken.
Angrep på samisk og kvænsk kultur i Porsanger betyr en svekkelse av kommunens unike
trespråklige profil. I den trespråklige profilen ligger et potensiale som bør utvikles og utnyttes, både
kulturellt og i næringslivet, ikke motarbeides. Porsáŋggu Sámiid Searvi ønsker at Sametinget
kommer på banen og bruker sin innflytelse til å snu utviklingen, slik at den heller går i retning av å
styrke og revitalisere samisk språk og kultur i Porsanger.
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