Samiske skilter ingen trussel
Fra noen hold har det den siste
tiden blitt uttrykt motstand mot
Porsanger sameforenings planer
om å skilte på samisk ved kulpene i Lakselva. Motstanden baserer seg imidlertid på en misforståelse, og jeg kan forsikre
om at sameforeningen hverken
har planer eller noe ønske om
å erstatte kvenske skilt med samiske.
Å skilte på flere språk bør
være helt naturlig i en trespråklig kommune som Porsanger.
Dette er allerede gjort mange
steder i kommunen, og har ikke
vært et problem, men en berik
else. Å tilføye samiske skilt
der det nå finnes kvenske, eller
omvendt, er ingen trussel mot
hverken det kvenske eller det
samiske. Tvert i mot er Porsanger sameforening sikker på at å
skilte på samisk og kvensk flest
mulig steder i kommunen vil
virke gjensidig styrkende for
begge minoritetsspråkene.
Elvene i kommunen har tradisjonelt vært viktige arenaer
for samisk kultur gjennom laksefiske og annen bruk. Skilting
på samisk er viktig for å vise samisk tilstedeværelse, fremme
bruken av samisk, og for å bevare de samiske stedsnavnene for kommende generasjoner.
Et slikt tiltak bør være en selvfølge i en kommune som ligger
i det samiske språkforvaltningsområdet. Vi er svært glade for at
Lakselv Grunneierforening nå
ønsker å samarbeide om dette
prosjektet, og vi vil i nær framtid invitere til et bredt samarbeid

der alle som ønsker å bidra til
prosjektet kan bli med.
Porsanger sameforening ønsker at alle gode krefter skal
samarbeider for å utvikle og
markedsføre vår flotte kommune. Skilting på samisk og
kvensk kan også virke positivt for det lokale næringslivet.
Slik skilting viser i praksis frem
det unike Porsanger som landets eneste offisielt trespråklige
kommune. Det er mange vakre
steder i Norge som alle kjemp
er om turistene, men det er bare
Porsanger som i så stor grad kan
vise frem et tradisjonelt - og levende - trespråklig og trekulturelt samfunn.
Dette er Porsangers egen
«merkevare», og bør aktivt

brukes i markedsføring av kommunen. Skilting på flere språk
tilfører opplevelsen av vassdragene noe autentisk som både lokalbefolkning og tilreisende vil
sette pris på. Vi mener dette også forbedrer lakseelvene som turistprodukt og kan gi økt verdiskaping. Totalt sett gir dette en
mer spennende elvekultur som
reiseliv og turistnæring vil få
stor glede av. I en tid preget av
globalisering og etniske konflikter er Porsanger, med sin lange tradisjon for fredelig sameksistens mellom mange kulturer,
også et eksempel det er verdt å
vise frem til verden.
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