Porsáŋggu Sámiid Searvi
Porsanger Sameforening

Uttalelse fra årsmøte 2013:

FELLES SAMISK-KVENSK KULTURSENTER
Porsanger sameforening er kjent med at kommunen har iverksatt en utredning om et fremtidig felles
samisk-kvensk kultursenter. Dette arbeidet ser foreningen på som banebrytende, fremtidsrettet og
svært nyttig for kommunen og dens innbyggere. Porsanger trenger et slikt løft, både for å forankre
den samiske og kvenske kulturen, og for å vise at kommunen er seriøs i sin streben etter å være
flerspråklig og flerkulturell.
Det er stort potensiale i et slikt signalbygg. En kan dra veksler på elementer fra både norsk, samisk
og kvensk kultur. Å oppleve det flerspråklige og flerkulturelle under samme tak vil i seg selv være
unikt i norsk og internasjonal sammenheng, og tiltrekke besøkende fra både inn- og utland.
Porsanger bør alltid være i bresjen med å bevare og å utvikle samisk og kvensk kultur, og har alle
forutsetninger for å lykkes med dette prosjektet.
Det unike samarbeidet som kommunen, via Samisk språk- og kultursenter, har opprettet med den
største samiske kulturpersonligheten, Mari Boine, bør kommunen pleie og videreutvikle. Ved å
presentere det særegne ved samisk og kvensk kultur og i tillegg knytte dette opp mot kjente
kulturpersonligheter i lokalmiljøet, har man skutt «gullfuglen» og har et fyrtårn verdt å presentere
for besøkende. Dette vil kunne bli en turistmagnet som setter Porsanger på kartet.
Porsanger kommune har i det siste hatt en del negativ omtale, med stadige kutt i bevilgninger til det
samiske, kutt i velferdstilbudene i distriktene og lite initiativ for en positiv utvikling av det samiske
og kvenske. Denne trenden må snarest mulig snus, og fokus må rettes mot bevaring og utvikling av
det som er unikt med kommunen, nemlig mangfoldet i befolkningen i form av samisk og kvensk
språk og kultur.
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