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Det kan virke som om reindriftsinteressene skal trumfe alt annet når Sametinget er involvert
Sametingsrådet har sendt ut brev til en rekke storbanker som Citigroup, USB, HSBC, Credit
Suisse og Morgan Chase, hvor de anmoder bankene om å trekke seg ut av Nussir ASA eller
informere sine kunder om det.
Nå vil nok disse henvendelsene trolig gå rett i søppelbøtta i bankene. Norge er kjent som et land
med stor grad av rettssikkerhet, som tar godt vare på både urfolk og andre interesser. Det har
man også gjort i denne saken, og det vet bankene. Det er likevel forståelig at både Finnmark Ap
og Kvalsund Ap reagerer sterkt på slik fremferd.
Dette kommer etter at Nussir har fått sin utslippstillatelse, etter at saken har rullet i forvaltningen i
nærmere ti år. Det er vel knapt en sak som er så grundig behandlet de senere år. På lik linje med
andre aktører som har innsigelsesrett, er Sametinget hørt i denne saken. Sametinget har fått sagt
sin mening. De er til og med konsultert, en rett som Sametinget har utover de vanlige reglene
i forvaltningen.
Vi må minne om at Sametinget er et rådgivende organ, selv om man helst virker å ønske å være
et slags overnasjonalt parlament, hvor man synes å være av den oppfatning av ens egen mening
er mye viktigere enn alle andres. Sametinget vant frem mot vindmøllepark i Kvalsund. Dette
prosjektet er lagt på is etter at reindriftsinteressene ble hørt. I saken om Nussir har Sametinget
ikke fått gjennomslag for sitt syn. Det bør Sametinget ta innover seg og slå seg til ro med, i stedet

for å gjøre alt de kan for å sabotere for et lovlig fattet vedtak med alle mulige metoder. En slik
atferd er provoserende overfor befolkningen i Finnmark.
Det er ikke bare Sametinget som har noe de skulle sagt her i fylket. Denne gang har Kvalsunds
politikere fått gjennomslag for sitt syn, og det bør Sametinget respektere. Vi skjønner at det kan
være kjedelig å ikke få viljen sin og nå frem med sitt syn, men som alle vet er det ikke bestandig
man kan få det akkurat som man ønsker. Det bør Sametinget ta innover seg.
Det kan virke som om reindriftsinteressene skal trumfe alt annet når Sametinget er involvert
Det er samtidig svært spesielt at Sametinget ikke har brydd seg om sjøsamiske interesser i
Kvalsund i Nussir-saken. Det kan virke som om reindriftsinteressene skal trumfe alt annet når
Sametinget er involvert. Nussir er et lovlig prosjekt som vil gi sårt tiltrengte arbeidsplasser i
Kvalsund. Alle interesser er hørt, og det er fortetatt en avveining. De tapte sist, men denne gang
er det lokaldemokratiet i Kvalsund som har vunnet frem, og ikke reindriftsinteressene.
Nå får vi håpe at Sametinget forholder seg til at man lever i et demokrati hvor det ikke er slik at
det er Sametinget som dikterer det som skal skje.
Vi skjønner at det kan være kjedelig å ikke få viljen sin og nå frem med sitt syn, men som alle vet
er det ikke bestandig man kan få det akkurat slik som man ønsker.

