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KAUTOKEINO: Samisk Høgskole er kommet hjem, til Sameland og Kautokeino. Gårsdagens åpning i kulturbygget var en høytidsstund for hele den samiske befolkning, ikke minst for
de kommende generasjoner.
- Denne åpningen er en milepæl på mange måter, men først og fremst er dette en markering
av at innsatsen for samisk utdanning på høyere nivå har lykkes, sa statsråd Eleonore Bjartveit
da hun erklærte Samisk Høgskole for åpnet.
- Dette er en skole både vi og det samiske samfunn venter seg mye av, sa statsråd Bjartveit.Fra departementets side har det lenge vært viktig å arbeide for en styrking av det samiske
studietilbud;- især samisk lærerutdanning. Her vet vi det er et særlig stort og udekket behov
for kvalifisert personell. Bekymringen for at en samisk høgskole ikke skulle få tilstrekkelig
rekruttering viser seg nå å være uberettiget. Skolen har en gledelig rekruttering både på
student- og lærersiden, en tilstand vi håper vil holde seg også i fremtiden, sa Eleonore
Bjartveit. Den nye kirke- og undervisningsstatsråden kunne i sin tale opplyse at hun er født i
Finnmark. Det skjedde i Alta i 1924 der hennes far var sogneprest Halvdan Waage. Han var
sogneprest fra 1916 til 1926, og dagens statsråd var med andre ord to år da familien forlot
Alta og Finnmark.
Nye studietilbud
Samisk Høgskole åpner sin virksomhet med lærerutdanning som eneste studieretning. Men
det er ikke tvil verken hos skolen selv eller myndighetene om at dette tilbudet om kort tid blir
utvidet.
- Jeg ser det som helt naturlig at skolen utvider sitt tilbud. Men jeg vil ikke på en dag som
denne komme med noen tanker eller forslag om hva disse studieretningene blir. Dette er opp
til skolen selv og til det regionale høgskolestyret å utrede. Det har vært snakket mye om et
kulturstudium, og en umiddelbar kommentar fra min side må være at dette høres naturlig ut,
sier statsråd Bjartveit.
For Norden
Det er allerede klart at Samisk Høgskole i Kautokeino vil få studenter fra våre naboland. Selv
om samene gjerne sier at de er ett folk, så bor de både i Norge, Sverige og Finland. Allerede i
sitt første studieår har skolen en finsk student.

- Jeg ser det som et stort lyspunkt for den samiske befolkning i alle disse land at skolen nå er
etablert. Jeg tror det vil være givende for skolens miljø at samer fra våre naboland studerer
der, sier statsråden.
- Blir Samisk Høgskole et framtidig samisk universitet?
- Det har jeg ingen formening om. Jeg vil imidlertid si at etableringen av denne skolen gir
løfter for framtida, sier statsråd Eleonore Bjartveit. Gaver og hilsener Korte taler og store
gaver, så ut til å være mottoet ved høgskoleåpningen i Kautokeino i går. Talelisten var utrolig
lang, og gavedrysset førte til mange turer på podiet for rektor Jan Henry Keskitalo. Blant de
som hilste den nye høgskolen velkommen var blant andre formannen i høgskolestyret, Ole K.
Sara, den nye presidenten i Sametinget, Ole Henrik Magga, mangeårig leder av Samisk
Utdanningsråd, Edel Hætta Eriksen og Kautokeinos ordfører Ellen Inga O. Hætta. Ellers var
det hilsninger fra studenter og ansatte ved skolen, fra fylkesmann, fylkeskommune og en
rekke andre institusjoner og organisasjoner som hilste høgskolen velkommen.
- Dette er en milepel både for samisk, norsk og nordisk utdanning, sa statsråd Eleonore Bjartveit under åpningen av skolen i går. Fra departementet overrakte hun skolen en flott grene,
som her mottas av skolens rektor Jan Henry Keskitalo.

