Psst! Har du ikke hørt det? Framtida er samisk!
NSRs ungdomsutvalg slår på stortromma og inviterer Sápmis
ungdom til workshop i Kautokeino i slutten av november.
Hvorfor det? Fordi vi og Sápmi trenger deg, dine visjoner og
ditt engasjement for vår samiske framtid. Fordi framtida er din!

Sápmi trenger DEG!
I dag fattes det besultninger som både kan og vil ha
store innvirkninger på din framtid, og derfor er det
viktig at DU engasjerer deg! Det samiske samfunnet
står overfor store utfordringer i form av naturinngrep
i viktige områder for tradisjonelle samiske næringer
som reindrift og fiske, vi mangler samiske læremidler
og samisklærere, og samiske barn og unge må fortsatt
kjempe for sin rett til opplæring i og på samisk i den
norske skolen. Mange av disse politikkområdene kan
virke kompliserte og vanskelige å sette seg inn i –
og det ønsker vi å gjøre noe med!
Vi ønsker å tilgjengeliggjøre samisk politikk og
politiske saker for samisk ungdom, uten at skal
måtte trenge forkunnskaper i folkeretten, opplæringsloven eller kvotesystemet i kystflåten.

NÅR: 29. – 30. november 2018
HVOR: Guovdageaidnu, Sápmi
HVEM: All samisk ungdom

KEEP CALM AND DECOLONIZE
Dekolonisering høres kanskje litt skummelt
ut, men det er det ikke! Sannsynligheten
er stor for at du allerede bidrar til
dekolonisering. Dekolonisering handler i
bunn og grunn om å være stolt over sin
identitet. På workshoppen vil du lære om
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dekolonisering, samt hvilke verktøy du kan
bruke for å bidra til dekolonisering.
Hvordan du kan utfordre deg selv, samfunnet
og oss til å ha visjoner for det samiske
samfunnet! Du vil også lære om tradisjonell
retorikk, joik, det samiske brettspillet sáhkku
og NVDA-aksjonisme. Formålet med
workshoppen er å motivere og støtte ungdom
til å tro på egne evner og kunnskaper og at alle
har mulighet til å påvirke sin egen og Sápmis
fremtid.
Norske Samers Riksforbund er en kulturpolitisk
organisasjon, og politisk engasjement gjennom
kunst er en minst like viktig del av demokratiet
og samfunnsdebatten som tradisjonell politikk.
Vi vil hjelpe deg med å kunne ytre deg og
engasjere deg på dine premisser.
Workshopen vil ledes og av den samiske
kunstneren og aktivisten Jenni Laiti. Jenni Laiti
jobber i grenselandet mellom aktivisme og
kunst, og ser på kunst som et verktøy for å få
frem hennes politiske budskap. Laiti er
medlem av kunstnerkollektivet
Suohpanterror, som er kjent for sine
politiske og tankevekkende plakater.

Program
Programmet til ungdomsseminaret og
landsmøtet i sin helhet vil bli sendt ut til alle
påmeldte deltagere før avreise. Onsdag vil
være innreisedag for alle som skal delta
på workshopen. Det vil være sosialt
samvær på kvelden.
Torsdag 29. november klokken 09.00 – 17.00
avholdes workshopen
Fredag 30. november fra kl. 09.00 avholdes
landsmøtet
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PRAKTISK INFORMASJON

NSR dekker reise, kost og losji. Workshopen
er en trygg og rusfri arena, der alle skal kunne
være og bli godtatt som den de er. Dersom du
ønsker tilpasning eller trenger tilrettelegging,
er dette noe vi vil strekke oss langt for å oppnå.

REISE
Reise avtales nærmere med hver enkelt, og
for de som reiser med fly bestiller og betaler
sekretariatet flybillett, så snart som mulig etter
at dere er påmeldt. For reiser i Finnmark og
Nord-Troms prøver vi så langt det er mulig å
legge om til samkjøring til Alta. Oppgjør for
reiser med buss, båt, egen bil eller tog gis
etterskuddsvis. Ta vare på ALLE kvitteringer for
reiseutgifter. Vi dekker ikke taxiutgifter,
med mindre dette er avklart med
sekretariatet på forhånd.

PÅMELDING
Det er begrenset med plasser til
konferansen. Meld deg på så fort som mulig!
Påmeldingsfristen er 6. november. OBS:
pDeltakere mellom 13 og 26 år prioriteres!
For å delta må du være medlem i NSR. Hvis
du ikke er medlem fra før, kan du også tegne
medlemskap når du ankommer konferansen.
Påmeldingslink:
https://goo.gl/forms/uZtWVTG1so4saImH3
Workshopen er støttet av støtteordningen
Herreløs Arv.

