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Kamilla Samuelsen (15) i Natur og Ungdom var appellant under demonstrasjonen
mot deponering i Repparfjorden. Hun er klar for å ty til sivil ulydighet mot Nussirs
planer.
Under demonstrasjonen var det den yngste appellanten som muligens skapte mest
applaus hos demonstrantene. Fylkeslagsleder Kamilla Samuelsen i Finnmark Natur
og Ungdom hadde budskapet klart:
- Jeg villig til å lenke meg for fjorden, jeg er villig til å sitte på glattcelle, jeg er villig til
å betale den boten de gir meg, jeg er villig til å bli saksøkt. Fordi noen må vise dem at
det de holder på med ikke er greit, og vise at den prisen de må betale ikke er verdt
det. Jeg er villig til å bryte loven å gå i mine forfedres fotspor, mine forfedre som tok
kampen i egne hender, sier 15-åringen iført samekofte under talen, og viser tilbake til
Altaopprøret.
- Du er villig til å gå så langt som fengsel for denne saken?
- Det er en liten pris å betale i det store bildet og for ressursene som er truet, sier
Alta-jenta til iFinnmark. Hun påpeker at sivil ulydighet er siste utvei dersom
regjeringen ikke velger å snu.

Den politiske demonstrasjonen hadde besøkende fra hele fylket. (Foto: Kristian
Østvik)

"Bullshit"
- Politikerne snakker så fint om det grønne skiftet, og får Norge til å se ut som et ideal
både nasjonalt og internasjonalt. Det grønne skiftet de snakker så pent om, er
bullshit. Metodene vi snakker om under det grønne skiftet er ikke gode nok for å veie
opp for den dritten som blir gjort bak kameraet, sier hun og fortsetter:
- Jeg forstår ikke hvordan de kan kalle dette en gave til samfunnet, fordi samfunnet
får kun dritten: Død fisk og en ødelagt fjord, sier hun til de frammøtte under
demonstrasjonen.

Framtiden på spill
- Hva gjør deg så engasjert i saken?
- Det som gjør meg engasjert er at framtiden vår spiller på dette. Det er vår
framtidsresurser som vi ikke kan spille bort for en kort profitt, derfor er jeg så
engasjert i dag. Jeg ønsker at mine barnebarn skal kunne dra å fiske på
Repparfjorden og få levende fisk fra fjorden, sier fylkeslagslederen til Natur og
Ungdom.
Fylkeslagslederen i Natur og Ungdom sier at hun forstår ikke at regjeringen ikke
klarer å skjønne det en femten åring klarer å se når det gjelder deponering i
Repparfjorden, samt de 2000 aktivistene som har signert seg opp på en aksjonsliste
mot deponering.
- Hva tenker du er årsaken til at de eldre politikerne som du sier, ikke ser dette?
- Jeg tror at når man blir litt eldre så klarer man ikke å se den nye teknologien som
blir utviklet. I tillegg så har så mange forskere påpekt at det de holder på med er ikke
greit med hensyn til miljøet og effekten dumpingen vil ha, sier Samuelsen og forklarer
videre:
- De ser ikke det, de politikerne som sitter i Oslo ser ikke konsekvensen av
gruvedriften, og hvordan det lokale miljøet forsvinner. Det er jobbene til folk det er
snakk om i framtiden, sier hun

