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NÅ ER DET TID FOR HANDLING, ERNA OG AILI
Etter tiårs hardt arbeid er tiden overmoden for at landets politiske lederskap, både det
norske og det samiske, skjærer gjennom i spørsmålet om nytt bygg til det samiske
nasjonalteateret Beaivváš.
Mange år med tapte muligheter må, etter stortings- og sametingsvalget i 2017, erstattes
med handling. Norge som ledende urfolksnasjon i verden bør løfte fram det viktigste
verktøyet for samisk identitet, fortellerkunst og språk - som kommer til uttrykk gjennom
teateret.
For å gi Beaivváš gode arbeidsforhold – og for å avslutte et kapittel i et bygg som
arbeidstilsynet har truet med å stenge – ber styret Statsministeren, Kulturministeren,
Sametingspresidenten og hennes råd og vertskommunen om:
1) Styret er positive til samlokaliseringsalternativet mellom teaterbygg og samisk
videregående skole i Guovdageaidnu, som regjeringen nå vurderer. Styret ser fram til
Statsbyggs utredning som kommer i desember 2017. Dette er et godt kompromiss for to
store byggeprosjekt i en liten kommune.
2) Styret ber det nye sametingsrådet gjennomføre sin del av teatersaken uten opphold.
Sametinget er nødt til å vise umiddelbar handlekraft for at Regjeringen skal gjøre det
samme.
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3) Det er positivt at Guovdageaidnu kommune har startet arbeidet med å regulere
området nord for hotellet til næringsformål. Det er viktig for helheten i skole- og
teaterprosjektet. Vi ber om at området sikres til næringsformål i tråd med våre behov.
Styret håper saken løftes fram i politiske konsultasjoner og møter mellom sametingsrådet
og regjeringen de neste uker og måneder.

Kontaktpersoner:
Styreleder Lene Hansen, tlf. 97773490
Nestleder Asta Balto (sámegillii), tlf. 95148556
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