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Vi i Noereh møter mange ulike ungdom, både bysamer og tradisjonelt næringsdrivende, og alle med 
hver sin historie og erfaring i møte med det «grønne skiftet». I dag skal jeg snakke litt om Noerehs 
erfaring og møter med samisk ungdom, og hvordan det grønne skiftet preger vår ungdoms psykiske 
helse. 
  
I Noereh er vi for ett grønt skifte som ikke går på bekostning av samisk kultur, tradisjon og næring. 
Det grønne skifte i dag innebærer ofte inngrep på areal og rettigheter som går på bekostning av 
samisk tradisjon og næring. Og tiltakene som går under dette skiftet er en spesiell påkjenning på 
næringer slik som reindrifta og tradisjonelt samisk fiske. 
 
Særlig ungdom merker denne påkjenningen. For ungdom er det frykt for framtida, kamp om 
rettigheter og innvirkninga på psykisk helse som preger. Inngrep på beiteområder legger en 
usikkerhet på framtida. Hvis det fortsettes med å bygge f.eks. vindmølleanlegg midt i beitene, vil det 
da være en framtid for ungdom å drive reindrift hvis det ikke er mer land igjen? For å sette det på 
spissen. 
 
Vi møter ungdom som forteller om hvordan de frykter for framtida, at de ser på andre utdanninger, 
enten for å sikre jobb i framtida eller for å kunne kjempe for sine rettigheter på andre måter. Det er 
også en psykisk påkjenning, å i en ung alder måtte ta stilling til sånne kamper og hendelser. Det kan 
være utfordrende å måtte ta stilling til politikk og kamp om rettigheter. Det kan være både sårt og 
vondt når ett yrke man er født inn i, blir trua og framtiden til tider fortoner seg usikker.  
 
I møte med ungdom kan man også høre historier om hets og sjikane, om hvordan en som ung 
reindriftsutøver er kravstor og eiersyk. Det preger en, særlig hvis man bare er 15 år. Det er også 
vondt å se naturen som man er vokst opp med, endres.  Å vokse opp med å leke i skogen bak huset, 
for så å reise ut i verden og komme tilbake og se alt nedhugga, kan bli vondt.  
 
I samisk kultur er man opplært til å ikke ta for mye av naturen, og ta vare på naturen. Det kan 
dermed være belastende for en ung same å oppleve at slike verdier blir motarbeida av andre i 
samfunnet. 
 
Utbygginga på Fosen og Øyfjellet er av de tydeligste moderne eksemplene på hvordan tradisjonell 
samisk næring er under press. Inngrep i områder som brukes til tradisjonell samisk næringsutøvelse 
er en utfordring som preger kultur, naturverdier og framtiden. Arealinngrep som ikke ivaretar samisk 
næringer og naturmangfold oppleves som å stride med løftene om å ivareta urfolksrettigheter og 
interesser. Å kjempe for å beholde tradisjon og kunnskap er tungt for en på 15 år.  
 
Som ungdom skal man kunne leve livet uten bekymring, men for enkelte er realitetene heller at 
ungdomstida blir kutta kort for å måtte kjempe og demonstrere mot inngrep som truer deres 
hverdag og framtid 
  
 


