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Det samiske språket i Helsingfors

Jeg kan anse det som en skatt at jeg er same. Fordi det jo gir meg så, så

mye, der i sør. Jeg kan ikke si at jeg føler meg bedre enn andre, men jeg

føler at jeg har noe mer.

(Bysame i Helsingfors på finsk TV den ..)

. Bysamer

I Finland, Sverige og Norge har det de siste tiårene oppstått en samisk
minoritet i hovedstedene og i noen andre byer. I Oslo har det fra -
tallet av bodd så mange samer at man har begynt å kalle byen Norges
største samebygd. Andre steder har man sett urbane samegrupper iallfall
fra og med - og -tallet. Dagens Nyheter skrev den ..:

De flesta förknippar nog fortfarande oss samer med fjäll och renar, men

så är det inte längre. De flesta samer har vanliga Svenssonjobb och bor i

städer. Sveriges största sameby finns inte i Lappland. Den finns i Stock-

holm! Den som säger detta är Aslak Partapuoli som flyttade til Stockholm

i början av -talet.

I Finland bodde det i  ca.  samer i hovedstadsområdet. Det fins
ca.  samer i Finland, og over halvparten av dem bor i dag uten-
for det samiske hjembygdsområdet. Oulu og Rovaniemi kommer etter
hovedstadsområdet med de største gruppene. Urbaniseringen av same-
ne må sees i sammenheng med mer omfattende fenomen i samfunnet.
Strukturendringen, den store flyttebevegelsen fra landet til byene, som i
Finland skjedde spesielt på - og -tallet, berører også samene.

Det er likevel sannsynlig at personer som er født som samer, også
tidligere har flyttet til byene, særlig til byene på Nordkalotten. I Norge
og Sverige fins det mange byer også midt i det tradisjonelle sameområ-
det. Så vidt man vet har det tidligere likevel ikke oppstått noen synlig

 I  bodde  av samene i Finland i samenes hjembygdsområde, mens det
andre steder i Finland og i utlandet bodde . Det at de i  utgjorde  %, sier noe
om økningen i antallet som bor utenfor det samiske området. Opplysningene er fra det
finske sametingets kontor og tidligere hjemmesider.



 A-R L

samisk minoritet i byene, men derimot er urbaniserte individer tydeligvis
blitt assimilert i den øvrige befolkningen. Da den store flyttebevegelsen
brakte flere samer til byene enn noen gang tidligere, skjedde det omtrent
samtidig en samfunnsmessig aktivisering av minoritetene i de nordiske
landene, på samme måte som andre steder i verden. Under industriali-
seringsperioden på slutten av -tallet og begynnelsen av -tallet
rådde en nasjonalistisk ideologi med idealet én stat – ett folk – ett språk.
Dette var i strid med det faktum at de fleste statene bestod av flere folk
og følgelig var flerspråklige, og det førte til et målbevisst arbeid for å assi-
milere minoritetene i majoritetsbefolkningen. Etter midten av -tallet
og som en følge av den verdensvide etniske oppvåkningen begynte plu-
ralistiske verdier å vinne frem i større grad enn før, først i snevre kretser,
og fra -tallet av i større utstrekning. I dag kan man konstatere at den-
ne vitaliseringen fremdeles er ekspansiv og at den innholdsmessig stadig
fornyes og fordypes. Den etniske oppvåkningen på Nordkalotten skiller
seg fra den nasjonale oppvåkningen på -tallet ved at minoritetenes
mål her ikke er danning av en egen stat og heller ikke enspråklighet, men
flerkulturalitet så vel som flerspråklighet, både individuelt og i samfun-
net; målet er fungerende språklige rettigheter for alle grupper.

Da den store flyttebevegelsen skjedde samtidig med emansipasjon av
minoritetene, og siden de pluralistiske verdiene ble mer akseptert enn
tidligere, ble de urbaniserte samene ikke lenger usynlig assimilert i den
øvrige bybefolkningen, slik det skjedde tidligere. I mange byer oppstod
det en bevisst samisk minoritetsgruppe. Den nåværende situasjonen kan
beskrives slik: Bysamene har kontakt med hverandre, de danner samiske
kontaktnettverk i byene og driver med samisk kultur- og samfunnsvirk-
somhet. De bruker samisk seg imellom både muntlig og skriftlig, så vel
privat som offentlig. Samekulturen har alltid vært heterogen: Tradisjonelt
har man talt om sjøsamer, skogsamer, elvesamer, reindriftssamer osv. Sa-
mer som bodde i byer på -tallet har selv tatt i bruk begrep som urban
same, citysame eller bysame.

Bysamene utgjør ikke atskilte grupper i alle byene, men de ser på seg
selv som en del av en mer omfattende gruppe, samefolket. De har in-

 Sápmelas –/.
 V .
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gen tro på kontinuitet i det bysamiske samfunnet uten Sameland. Blant
samene i sameområdet er bysamene på den annen side holdt for å være
marginale. Dette er likevel bare en del av sannheten. Blant urbane samer
fins det personer som har vært engasjert i samfunns- og kulturarbeid og
som har gjort en viktig innsats. Fra og med begynnelsen av den etniske
renessansen har de urbane samiske miljøene vært aktive og betydnings-
fulle. Sameforeningen som ble grunnlagt i Oslo i , er ikke bare den
første samiske foreningen som har drevet virksomhet i en by, men den
første samiske foreningen i hele Norge. I Helsingfors ble det drevet en
samisk forening på -tallet, og den nåværende City Samit ry, som ble
startet i , har helt fra starten av vært en av Finlands mest aktive loka-
le sameforeninger. I Finland er det foreninger for bysamer også i Oulu og
Rovaniemi. Samer som bor på landet, besøker ofte byer i viktige æren-
der, og også ut fra dette har samer som bor fast i byene, sin egen del i det
mer omfattende samiske samfunnet. Det at man i byene finner noen av
sitt eget folk, og også relevant foreningsvirksomhet, har stor betydning.

De samiske miljøene i byene har betydning for Sameland også fordi
mange utdannede samer, som i dag bor på landsbygda, har bodd i byen i
sin studietid. Den etniske renessansen har vært sterk i studentmiljøene.
Det å være same i byen på en synlig måte fikk sin begynnelse omtrent
i - og -tallsgenerasjonenes studietid, dvs. samtidig som den mo-
derne etniske aktiviteten bredte seg blant minoritetene. Blant den samme
generasjonen vokste det også frem en gruppe samer med høyere utdan-
ning, en gruppe som har skapt en ny særpreget kultur. Det er likevel ikke
disse som utgjør bysamene, for en betydelig del av de akademisk skoler-
te samene har sitt virke i sameområdet, og blant bysamene er det mange
som har forskjellige andre urbane yrker, altså ikke bare personer med
høyere utdanning.

På slutten av -tallet og begynnelsen av -tallet var sosialdarwi-
nismen en allmenn tenkemåte. De moderne minoritetenes emansipasjon
og den pluralistiske trenden i samfunnet søker å skape en sameksistens
og et samarbeid mellom majoritet og minoritet, som skal bygge på gjensi-
dig respektfulle holdninger og på rettferdige forhold. Emansipasjon skjer
ikke i løpet av et øyeblikk, men er en prosess som går gradvis fremover.

 Ibid.
 L a, –.
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Prosessen kan begynne med bevisstgjøring blant folk som tilhører den
undertrykte gruppen. For at prosessen skal kunne gå fremover på en fre-
delig og fremgangsrik måte, forutsetter det at gruppen som emansiperes,
signaliserer til den dominerende gruppen det emansipasjonsbehovet de
mener de har, og at den dominerende gruppen er mottagelig for bud-
skapet og åpner for reformer, for danning av nye samfunnsstrukturer. Til
emansipasjonsprosessen hører det naturligvis også med en opposisjon.
Den kommer så vel fra den dominerende gruppen som fra den gruppen
som blir emansipert, for i denne situasjonen er det vanligvis slik at også
innen den undertrykte gruppen har man tilegnet seg mer eller mindre
av de verdier som tilhører den undertrykkende strukturen. Derfor kan
emansipasjonen bare gå fremover gjennom gjensidig bevisstgjøringsar-
beid, dialog og stadig nyvurdering.

Allmenne holdninger i det nordiske samfunnet fra begynnelsen til
omkring midten av -tallet har ført til at man har skammet seg over
eller skjult at man er same; det har vært et sosialt stigma. I spredt bebod-
de nordlige trakter kjenner man hverandre og vet om hverandres etniske
bakgrunn. I byene har man mulighet til å være anonym, slik at det å
flytte til byen utvilsomt har lokket samer som har ønsket å avstå fra det
samiske. Det å løsrive seg fra det etniske kan også i dag være vanlig blant
bysamer. Den individuelle identitetsstrategien er meget varierende blant
samiskfødte personer som har flyttet til byen. Her er det forskjell også
mellom de nordiske byene. Bare i en del av de byene der man vet det har
flyttet inn samisk befolkning, har det oppstått etnisk sett aktive samiske
kontaktnettverk.

Når det gjelder flerspråklighet på Nordkalotten, har det i nær fortid
skjedd store endringer, noe den hurtige moderniseringen og forskjelli-
ge språkpolitiske ideologier har medvirket til. Nåtidens samer lever i en
tid med global emansipasjon av minoriteter, en tid som samtidig følger
sosialdarwinisme og assimilasjonspolitikk nært i tid. Nåtidens samer er
arvtakere av begge disse motstridende ideologiene. I den tiden urbani-
seringsprosessen har pågått, har det vært både en assimilerende fase og
en etnisk revitaliseringsfase. Når man tar i betraktning urfolkets posisjon
i samfunnet i dag og særlig i barndoms- og ungdomsårene til de voks-
ne bysamene, kan man konstatere at den etniske oppvåkningen blant

 E , A  og A .



D    H 

de urbaniserte samene er et bevis på den tilpasningsevnen og den etnis-
ke utholdenheten som er blitt fremhevet som karakteristiske trekk hos
samer.

. En språksosiologisk undersøkelse
om språkforhold blant samer i Helsingfors

I denne artikkelen vil jeg legge frem en del resultater fra en undersøkel-
se om språkforhold blant samer i Helsingfors som jeg gjorde på -
tallet, og som jeg grundig har presentert i forskningsrapporten »Helsin-
gin saamelaiset ja oma kieli« (›Helsingforssamene og deres eget språk‹).

Forskningsmaterialet består av intervju med  samiskfødte personer
som var fastboende i Helsingfors. Intervjuene ble foretatt i løpet av de
første årene av -tallet. Av de  var det  som hadde flyttet til Hel-
singfors som voksne, og fem var født i Helsingfors og således andregene-
rasjons innbyggere i byen. Resultatene forteller om kvalitativ individuell
variasjon blant samer i hovedstadsområdet. Kvantitativt sett kan de ikke
anses som representative. Personer som ønsker å bli assimilert i majo-
ritetsbefolkningen var det vanskeligere å få intervjue enn de som var
åpent samiske, og derfor er deres andel kvantitativt sett underrepresen-
tert i materialet. Fordi jeg likevel fikk gode intervju med enkelte personer
fra samiske familier som var positive til assimilering, anser jeg den indi-
viduelle variasjonen som fremkommer i materialet, som et kvalitativt sett
realistisk forskningsresultat.

Hjembygda for alle informantene eller for deres samiske far eller mor
har vært i sameområdet, og de oppfyller alle det såkalte språkkriteriet
for det å være same (minst en av besteforeldrene har snakket samisk
som hjemmespråk). Tabell  viser i hvilke tiår de intervjuede kvinnene og
mennene er født, samt i hvilket tiår de har flyttet til hovedstadsområdet.

Urbanisering av samer er en del av moderniseringen i Sameland. I
Finland har strukturendringene i samfunnet skjedd spesielt hurtig. Den
har tatt til seinere enn i Sverige og Norge, men har skjedd i løpet av kor-

 A b, –, A og A , L , –, L a,
.
 L a. Undersøkelsen er en del av prosjektet Saamen kielen asema Suo-
messa (›Det samiske språkets posisjon i Finland‹), som ble ledet av Marjut Aikio, og
finansiert av Suomen Akatemia (›Finlands Akademi‹).
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Innflyttere
Født – tiår Flyttet – tiår Kvinner Menn i alt

   

    

   

  

    

   

    

Til sammen   

Andregenerasjons byboere
Født – tiår Kvinner Menn I alt

  

   

Til sammen   

Innflyttere til og
personer født i
Helsingfors til
sammen

  

Tabell : Intervjuede samer i Helsingfors

tere tid, slik at avstanden har skrumpet helt inn. I nordisk målestokk har
moderniseringen i den nordligste delen av Lappland tatt til enda seine-
re og gått enda hurtigere enn i Sør-Finland. Denne raske prosessen har
forårsaket betydelige forskjeller i oppvekstmiljøet til de yngste og de elds-
te innflytterne i materialet. I intervjuene fremkom det meget forskjellige
livserfaringer samt stor variasjon med hensyn til miljø og levemåte. De
eldste informantene er født i sameområdet på - og -tallet. Mange
av dem har i sin barndom levd slik de gamle gjorde, i ødemarksbygder
uten landeveg, strøm og vannledninger; heller ikke snøscooteren kom
i bruk før på -tallet. De eldste mennene i materialet har i sine ung-
domsår arbeidet i primærnæringer, med reindrift, jakt og fiske. De yngste
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innflytterne er født på -tallet. De har i sin barndom og ungdom levd
i et Lappland som var i ferd med å bli hurtig modernisert, og som allere-
de var et svært annerledes miljø enn et par tiår tidligere. De aller yngste
i materialet er unge som er født i hovedstadsområdet på -tallet, og
som hele sitt liv har bodd i en moderne storby.

Alle innflytterne har måttet tilpasse seg et annerledes miljø og en an-
nerledes levemåte, noe som betyr så vel tilpasning til moderniseringen i
det nordligste Lappland som flytting fra den arktiske landsbygda til et ur-
bant miljø. I det begrensede materialet fantes det også forholdsvis mange
innslag av internasjonal karakter. På nordisk nivå har slike internasjona-
le kontakter fra gammelt av vært karakteristisk for den samiske nasjonen
som er urfolk i fire stater. Dette kom også frem i intervjuene med samer
i hovedstadsområdet. Noen innflyttere er internasjonale også i en vide-
re forstand: De har bodd mange år utenfor Norden, noen i flere enn ett
land, og de har vært gift også med andre enn finske statsborgere. Same-
ne i hovedstadsområdet tilhører på den ene side en nasjonal minoritet og
et urfolk, på den annen side er de en av byens nyeste minoriteter blant
mange andre minoriteter. Den samiske språkloven gjelder ikke andre ste-
der enn i sameområdet, sameradioen høres ikke i hovedstaden, og den
samiske yrkesskolen, det mobile samiske biblioteket og mange andre in-
stitusjoner i det moderne samfunnet som er viktige for samene, ligger
bare i Sameland. Et viktig livsvilkår for språket under de nåværende for-
hold er at det fins undervisning i språket. Det undervises i samisk ved
Helsingfors universitet, og tidligere har det vært kurs i samisk også ved
et folkeuniversitet. De yngste av de intervjuede andregenerasjonssamene
har fått undervisning i samisk i grunnskolen, der denne muligheten har
eksistert de siste femten årene. Sameforeningen i Helsingfors har tilbudt
forskjellige kurs i samisk språk og kultur for sine medlemmer og deres
familier.

. Å være same i hovedstadsområdet

Mange av informantene hadde bodd i forskjellige deler av Finland før de
flyttet til Helsingfors, slik at de hadde erfaringer med finnenes holdninger
til samer så vel i sameområdet som andre steder. De tristeste beretninge-
ne om finnenes rasisme kom fra sameområdet, mens Helsingfors derimot
ble holdt for å være bedre enn de nordlige, østlige eller de indre deler av
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Finland. Noen nevner flerspråkligheten og det internasjonale i Helsing-
fors som en fordel for samene. I informantenes beretninger om hvordan
finnene forholdt seg, kom det også frem at pluralisme har blitt vanligere.
Noen av de eldste innflytterne hadde i sin barndom fått oppleve rasisme
i den grad at den i ettertid hadde påvirket livet deres. Om situasjonen
som rådet på den tiden da intervjuene ble foretatt, ble det derimot for-
talt at majoritetsbefolkningens holdninger overfor samer var blitt bedre,
og helsingforsboernes holdninger i dag ble holdt for å være forholdsvis
positive. En av de yngste kunne allerede bekymringsløst si at det er fint å
være same, det er noe spesielt. Dessverre var dette likevel ikke hele sann-
heten om hvordan helsingforsboerne forholdt seg til samer. »En positiv
holdning, men kunnskapen er liten, et snevert bilde«. Slik ble situasjonen
karakterisert av en informant. Alle anså finnenes kunnskaper om samer
som generelt svake, og helsingforsboernes forestillinger om samene som
svært urealistiske. Det ble snakket om eventyrskikkelser og om eksotis-
me. Det ble fortalt at det er vanskelig å få helsingforsboere til å tro at
man er same når man er et helt vanlig menneske. Tilsvarende hører man
også fra andre steder. Informantene så ut til å ønske at man forholdt seg
på en mer saklig måte til det at de er samer: »Riktige venner forholder
seg til det som noe naturlig«. Også de individuelle forskjellene mellom
helsingforsboerne ble nevnt: Enkelte er mer opplyste enn andre.

Det er flere trekk i det finske samfunnet som forklarer mystifiserin-
gen av samene: Den lappiske eventyrskikkelsen er konkret synlig som
en skapning i slekt med nissen i byens utstillingsvinduer når det er tid
for julemarkeder. Den finske underholdnings-, idretts- og forretnings-
verdenen utnytter skruppelløst den mytiske oppfatningen av samene og
de »eksotiske« elementer som kan relateres til samekulturen. Dette er
spesielt karakteristisk for finnene, for noe tilsvarende møter man ikke i
den grad i Norge og Sverige. I den nåværende situasjonen ser det ut til
å råde et slags paradoks: På samme tid som pluralisme blir vanligere på
noen livsområder, øker den etnografiske utbyttingen på andre hold, og
den gamle rasismen søker nye former.

 L a, –.
 Ibid., –.
 A og A .
 A .
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Informantene opplevde videre at massemediene hadde både positiv
og negativ innflytelse. Visse komikeres underholdningsprogram på fjern-
syn på overgangen mellom - og -tallet ble nevnt som negative.
Mange aktualitetsprogram samt fjernsynsserien »Den femtende stamme-
høvdingen«, som var laget av samene selv, ble nevnt som noe positivt.
Det ble også tatt frem at samene selv best kan gi saklig informasjon.

Det må sies at det i finnenes metakulturelle bevissthet fins mulighet
til større saklighet overfor samene, og at den ekte pluralisme bare er i
sin begynnelse. Den finske rasismen overfor urbefolkningen kan være
hundrevis av år gammel, og det ville heller ikke være realistisk å forven-
te at den skulle forsvinne helt i løpet av noen tiår. Det at holdningene i
tiårene etter krigen har utviklet seg i en bedre retning og at også saklig
informasjon om samene i det siste har økt, er noe som gir optimisme og
grunnlag for tro på fremtiden. Mange av informantene sa at de hadde
opplevd at majoriteten forholdt seg nøytralt eller positivt til samer. På
den annen side kan det konstateres at også motstanden mot minorite-
tens emansipasjon blir annerledes og kamufleres. Pluralismen har økt
på grunn av den nye emansipatoriske dialogen som de siste tiårene har
oppstått mellom majoritet og minoritet, takket være samenes samfunns-
messige aktivitet. Samene har utviklet åpne måter å møte majoriteten på
i det offentlige rom, og urbane samers innsats i dette arbeidet har vært
betydningsfull.

I intervjuene ble det fortalt om meget forskjellige måter å møte den
finske rasismen på. Det ble fortalt om redsel, skam, om det å skjule det
samiske og avstå fra det, om språkskifte og om at man ikke har tort
å skaffe seg bedre utdanning. I et par svar kom det frem en redsel for
hvordan majoriteten vil reagere på minoritetens emansipatoriske virk-
somhet. På den annen side ble det også fortalt om sterke reaksjoner, som
for eksempel det å engasjere seg i minoritetspolitisk virksomhet. Det at
stemningen endret seg i en mer pluralistisk retning, ble reflektert ved at
det kom frem uttrykk for samenes selvrespekt og etniske stolthet. Det ble
fortalt at man før skammet seg over å være samisk, eller at det ble holdt
skjult, men nå var man stolte av det, og det ble artikulert helt åpent.

Måtene å reagere mot rasisme på og den individuelle indentitetsstra-
tegien som samiskfødt person i byen, er forbundet med hverandre. Stem-

 T , P , S .
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ningsskiftet vises også på den måten at det blant de eldre var mer drama-
tiske motsetninger når det gjelder utformingen og forvaltningen av den
individuelle identiteten enn blant de yngre. Ytterliggående eksempler er
to personer født på -tallet, som begge i sin barndom hadde måttet
lide under rasisme. Den ene ønsket å avstå helt fra det samiske ved seg,
og dette var en årsak til at vedkommende syntes at det var bedre å bo i
Helsingfors enn i Lappland: »Her kan man assimileres«. Den andre var
en etnisk aktivist, som fortalte om innflytelsen fra barndommens triste
minner, at »Det stiger fremdeles opp aggresjoner i meg. Av den grunn
har jeg gjort det jeg har kunnet for å bedre samenes stilling.« Blant dem
som var født på - og -tallet var forskjellene mellom identitets-
strategier tydelig mindre. De fleste forholdt seg positivt til det å være
same, og også unge andregenerasjons byboere tok del i sameforeningens
virksomhet. En av de unge kjente seg riktignok løsrevet fra det samiske,
men dette virket ikke som noen traumatisk opplevelse, iallfall ikke på
grunnlag av intervjuet.

I noen undersøkelser har man registert at i samenes såkalte internat-
generasjon, det vil si blant dem som er født på - og -tallet, er
de minoritetsemansipatoriske holdningene mer radikale enn blant yng-
re samer. Internatgenerasjonen er en pionergenerasjon, som med sin
virksomhet snudde den rådende monistiske linjen i en mer pluralistisk
retning. Takket være dette har påfølgende generasjoner fått vokse opp i
en atmosfære som er mer tolerant enn tidligere. Kan hende har det også
skjedd en endring i måten internatgenerasjonen forholder seg på. En av
de aktive samene i Helsingfors uttrykte det slik: »Ikke så voldsomt (len-
ger som tidligere). — Propaganderingen har tatt slutt. Men dette er mer
omfattende, og forhåpentligvis også dypere.«

Det at jeg intervjuet urfolk i en storby, vekket iblant forestillinger om
elendighetsforskning. En slektning av meg fra Helsingfors antok at man

 L a, –, –.
 Ibid., –.
 Internatgenerasjonen har man kalt de samene som hadde sin skolegang på - og
-tallet (V ). Barn fra vegløse ødemarksgrender måtte bo på internat
fra de var  år gamle, og mange kunne bare komme hjem i lengre ferier. De samene
som var eldre enn disse, gikk på omgangsskole i kortere perioder, og en del ble stående
helt eller nesten helt uten skolegang.
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sikkert får penger til forskning av denne art, »For det er jo ganske rø-
rende at noen forsker på hvordan de stakkars samene lider her i stor-
byen«. Antakelsen var ut fra mine egne inntrykk ikke særlig treffende,
men fortalte mer om oppfatningene hos en helsingforsboer enn om den
virkeligheten jeg møtte da jeg holdt på med intervjuene. Noen innflyt-
tere fortalte også om smertefulle tilpasningsproblemer de første årene i
Helsingfors, men vanligvis sa informantene at de i dag trives godt. Da
jeg holdt på med intervjuene, besøkte jeg trivelige boliger rundt omkring
i hovedstadsområdet, og jeg møtte statsborgere som klarte seg normalt
godt i livet. Til Helsingfors har folk ofte kommet for å studere eller fin-
ne arbeid. De arbeidsløse samene bor ikke i hovedstadsområdet, men
i sameområdet, der arbeidsledighetsprosenten er særlig høy. Flyttebeve-
gelsen har også uten tvil vært i den grad utvelgende, slik at de samene
som har bosatt seg fast i hovedstadsområdet, er blant dem som også har
funnet seg til rette der. Bysamene gjorde inntrykk på meg som interes-
sante personligheter som har et videre perspektiv på livet enn vanlig.
Flerkulturalitet og tilpasningsprosesser er utfordringer, men også en rik-
dom. Også ifølge Valkonen sa bysamene at de trives. Takket være at det
samiske har fått en ny oppvåkning, sier noen at de har det riktig bra, om
de ikke endatil har sin beste tid nå.

Et urbant liv syntes ikke i og for seg å være noe problem. Derimot
føltes det som byboer ifølge noen informanter å være selvmotsigende å
være same – riktignok på langt nær etter alles mening. En årsak er ma-
joritetens manglende forståelse og den tradisjonelle forestilllingen finnen
har om samer. På den annen side viste det seg at urbanisering, moderni-
sering og forholdet til det samiske iblant kunne være et vanskelig spørs-
mål, også for samene selv. Disse to sidene ved saken er forbundet med
hverandre, for minoriteten er mottakelig for å tilegne seg eksterne opp-
fatninger fra den dominerende majoriteten. Dette utgjør en utfordring
for bysamenes etniske utholdenhet. De vanligste oppfatningene om det
å være same var på en eller annen måte forbundet med den premoderne
levemåten i den arktiske naturen, enten oppfatningene representerte ra-
sistisk pejorative holdninger, var eksotisk beundrende, etno-romantiske,
eventyraktige eller mer saklige. Det å være urban same står i konflikt
med alle forestillingene man er vant til å forbinde med det samiske. Sne-
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vre stereotypier kan forårsake marginalisering innenfor en gruppe, slik
som mange samer og utenforstående forskere har konstatert de siste åre-
ne. Marginaliteten igjen står i konflikt med det faktum at over halvpar-
ten av Finlands samer i dag bor utenfor sameområdet.

Under den nasjonalistiske bevegelsen på -tallet ble den finskna-
sjonale symbolikken skapt av elementer fra bondekulturen. Denne fore-
stillingen har holdt seg lenge etter at levemåten er blitt modernisert og
urbanisert. Selv om finnene fremdeles drøfter sin identitet, settes det ikke
spørsmålstegn ved hvorvidt individene er finske, selv om de er bybo-
ere. Derimot møter bysamene fra majoritetshold spørsmålet om de er
»ekte« samer eller samer i det hele tatt. Moderniseringen berører alle
som bor i de nordiske landene. Likevel godtar man uten videre finnenes
og skandinavenes nasjonale identitet, selv om det er en åpenbar konflikt
mellom den tradisjonelle nasjonale symbolikken og dagens virkelighet.
Om samene derimot tenker man ofte at det å være samisk forutsetter en
viss levemåte. Den »ekthet« de utenforstående ettersøker, synes likevel
å være et svært vagt begrep.

Informantene hadde altså ulike syn på hvorvidt man samtidig kan
være både urban og same. Noen anså at det samiske utelukkende tilhørte
den tidligere naturnære livsformen eller tidligere tradisjoner. Deres iden-
titetsstrategiske standpunkt var å assimileres i majoriteten. En person
som ikke stod for assimilering, hadde kritiske meninger om modernise-
ring generelt, og respekterte den gamle samiske kulturen spesielt sterkt.
En etnisk aktivist kjempet fra Helsingfors for naturen i nord, for primær-
næringene og for en bærekraftig utvikling. Mange informanter forholdt
seg positivt til det at de som byboere var samer, og mente at den samiske
kulturen like godt som en hvilken som helst annet nasjons kultur kan
moderniseres.

En del informanter deltok i slik kultur- og samfunnsmessig virksom-
het som skaper moderne samisk kultur. Den urbane samiske kulturen
har sitt særpreg på tilsvarende måte som andre nasjonale kulturer. Selv
om den allmenne globaliseringen fører folk nærmere hverandre, ødeleg-
ger den ikke kulturenes ulikhet, og heller ikke menneskenes opplevelse
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av nasjonal eller etnisk identitet. Selve moderniseringsprosessen reali-
seres ulikt i ulike grupper og skaper en moderne kultur, som gruppene
identifiserer seg med. Dette gjelder like mye for samer som for finner,
nordmenn eller svensker, på samme måte som for de ulike delområde-
ne av de nasjonale kulturene. En statisk og essensialistisk oppfatning
av kultur eller forestillinger om »ekte« kultur er blitt kritisert så vel fra
kulturforsknings- som fra samfunnsvitenskapelig hold, og også samiske
forskere og forfattere har kritisert slike kulturbegrep. Veli-Pekka Lehto-
la har som motstykke fremlagt en samisk synsmåte »om å leve med to
skinn«. Det vil være å unngå enkle definisjoner, å anerkjenne mangfold,
å leve i grensesoner og å bevege seg på en kreativ måte mellom to eller
også flere livsoppfatninger. Dette kan man kombinere med det en in-
formant sa: Hun har helt tydelig to verdener, hjembygda i Lappland, og
Helsingfors, og hun trives i dem begge.

Ifølge Sari Valkonens undersøkelse rokker ikke bosted og yrkesut-
danning ved bysamenes identitet, selv om det i noen svar fremkom en
svak ambivalens. De fleste av de samene jeg intervjuet, mente at den
samiske kulturen er i ferd med å endres og skal få endres akkurat som
alle levende kulturer. Noen betonet identifisering med det samiske og det
å være same og leve som same som en motsetning til stereotype kultur-
trekk. Det ble sagt at samisk kultur er »vanlig liv« og å være »same selv,
retten til å være same« er en menneskerett.

. Bruken av samisk

I mange språksosiologiske undersøkelser fra -tallet og fremover har
man blant de etniske gruppene på Nordkalotten oppdaget betydelig
språklig assimilasjon. Mange forskere har på en eller anne måte fes-
tet sin oppmerksomhet ved at mangel på språklige menneskerettigheter
forårsaker assimilasjon, selv om denne termen, som er gjort kjent av Tove
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Skutnabb-Kangas og Robert Phillipson, først ble skapt på -tallet. På
-tallet har revitalisering eller vitalisering av minoritetsspråk blitt et
nytt forskningstema.

Før moderniseringen har samene i det nordligste Lappland kunnet
leve et liv med selvberging, og leve dette livet i og på sitt eget språk fra
generasjon til generasjon. Moderniseringen, som skjedde i raskt tempo,
har knyttet urbefolkningen mye tettere enn tidligere til nasjonalstaten,
der de tallmessig sett er en ganske liten minoritet. Når det gjelder men-
neskets språklige nærmiljø, har moderniseringen i sameområdet betydd
en stor økning i bruken av majoritetsspråket på bekostning av minori-
tetsspråket. Takket være samenes minoritetsemansipasjon fra -tallet
og fremover, begynte man etter hvert å bruke samisk også innenfor slike,
i dagens verden, viktige domener som i skolen, i massemedia og også når
man skulle besørge offisielle ærender. Men sett fra perspektivet til den
språksosiologiske forskningen har denne utviklingen av flerspråklighet
bare så vidt begynt. Den språklige omgivelsen for de samene som har
flyttet fra Lappland til byene, har endret seg enda mer enn for dem som
bor i sameområdet.

Det er en forbindelse mellom modernisering og språklig assimilasjon,
men det dreier seg likevel om to forskjellige ting. Modernisering behø-
ver ikke automatisk å innebære språklig assimilasjon. For eksempel ble
det i Sør-Finland på slutten av -tallet og i begynnelsen av -tallet
bygget et samfunn som ble modernisert og industrialisert parallelt på to
språk, samtidig som emansipasjonen av det finske språket gav det et løft
slik at finsk ble et likeverdig språk med svensk. Språkets posisjon i sam-
funnet og minoritetens språklige rettigheter har avgjørende innflytelse
på hvorvidt et språk vil bli truet eller ikke når samfunnet moderniseres.
De samiske språkene har vært uoffisielle i Finland frem til . Selv om
den samiske språkloven har vært gyldig i omkring  år, er anvendelsen
av den i dag innenfor viktige domener enda ikke overbevisende. Med
hensyn til moderniseringen av de samiske språkenes stilling, råder det
for øyeblikket en tilstand av forsinkelse, som forårsaker språklig assimi-
lasjon, med andre ord tap av språk. Det gjøres forsøk på å bedre saken
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ved å utvide bruksområdene for samisk samtidig som det på grasrotplan
skjer en bevisst revitalisering av språket. Situasjonen har ført til kappløp
mellom språkskifte og revitalisering av minoritetsspråket. Modernisering
av språket og en forbedring av dets stilling i samfunnet krever et arbeid
som i praksis ikke passer best for de samene som ifølge finnenes tradi-
sjonelle forestilling om samer er »ekte«. Det er altså ikke nødvendigvis
reindriftssamene som har revitaliseringsnøkkelen i sine hender. Mange
urbane samer har da også gjort et betydningsfull arbeid i denne sam-
menhengen.

Studiet av informantenes språklige biografi forteller på den ene side
om sterk assimilasjon og på den annen side om en begynnende revitali-
sering av språket. Assimilasjonen har begynt allerede i sameområdet, og
den har fortsatt i byen. Blant de etniske aktivistene har revitaliseringen
tatt til på -tallet, og blant de andre ser revitalisering av språk og kul-
tur ut til å ha kommet i gang på slutten av - og på -tallet. På
den tiden da intervjuene ble foretatt, så det ut til at revitaliseringen etter
hvert bredte seg. Revitalisering av språket skjedde likevel slett ikke hos
alle informantene. Som allerede nevnt, var en del for assimilasjon, mens
noen forholdt seg nærmest likegyldige til saken. Noen forholdt seg posi-
tivt til det samiske og til å bevare det, men brukte språket forholdsvis lite
eller ikke i det hele tatt. Fordi samene har manglet språklige rettigheter,
er det ikke til å undres over at det skjer språklig assimilasjon. Snarere er
det overraskende at det skjer en revitalisering av deres eget språk blant
samer i Helsingfors og blant andre bysamer.

Hvor og når ble det snakket samisk i Helsingfors på den tiden in-
tervjuene ble foretatt? I de første årene av -tallet var det i hoved-
stadsområdet for det første samer som bodde der, som brukte samisk
seg imellom ved siden av finsk. For det andre brukte samer som bodde
i nord, samisk når de var i byen, og en liten gruppe finske samevenner
brukte samisk sammen med samer. Samer som bodde i hovedstadsom-
rådet brukte samisk i sine hjembygder eller når de var andre steder i
Sameland, og nesten alle hadde forholsdsvis livlig kontakt med Lappland
takket være stadige telefonforbindelser og regelmessig reising; bare hos

 Heller ikke emansipasjonen av det finske språket og oppbyggingen av moderne
finsk på -tallet hørte med til jordbrukernes arbeidsteig, men til de akademiske fen-
nomanenes arbeid (hvorav mange egentlig hadde svensk som morsmål).
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et par informanter var det blitt liten kontakt. Dessuten brukte folk som
kom fra samme bygd fortsatt samisk i Helsingfors sammen med venner
og slektninger som bodde i hovedstadsområdet samt i samisk forenings-
og kulturvirksomhet, og i den omgangskretsen som hadde vokst frem
gjennom denne kontakten. På universitetet fantes det en omgangskrets
av samer og finner som studerte samisk, og mange samer hadde kontak-
ter som hadde oppstått tilfeldig med andre samer i hovedstadsområdet.

Ingen av de personene jeg intervjuet, kjente et eneste samisk par i
hovedstadsområdet; derimot var ektefellen eller samboeren i alle tilfel-
lene ikke samer. Når man i tillegg til dette tar i betraktning forholdene i
hovedstadsområdet og det samiske språkets stilling som minoritetsspråk,
ville det ikke overrasket meg om samisk ikke ble snakket som hjemme-
språk i byen i det hele tatt. Enkelte informanter brukte likevel samisk
hjemme med et av familiemedlemmene, enten bare samisk, eller ved si-
den av finsk, med den finske ektefellen eller samboeren eller med ett
eller flere av barna, eller med alle barna. Også noen andregenerasjons
byboere kunne snakke samisk med sin samiske far eller mor. Når man
sammenligner situasjonen i dag med det som kom frem i intervjuene om
hjemmespråket i Helsingfors fra og med -tallet, så det ut til at bru-
ken av samisk heller var økende enn minkende. Likevel brukte man sa-
misk bare i noen få hjem med noen familiemedlemmer. Finsk og samisk
var likevel ikke de eneste hjemmespråkene i materialet; andre språk var
svensk, engelsk og spansk. Av disse var svensk og spansk ektefellens eller
samboerens morsmål, mens engelsk var i bruk som parets eneste felles
språk.

Blant samene i hovedstadsområdet var det store forskjeller med hen-
syn til hvor mye de brukte samisk. En del brukte samisk sammen med
alle samisktalende personer, mens noen ikke snakket samisk i det hele
tatt. Noen brukte samisk nærmest bare muntlig, andre leste og skrev det
også. I den mest samiskspråklige enden av kontinuumet fantes det en
person som snakket samisk også til samer som riktignok forstod samisk,
men som vanligvis snakket finsk med andre samer. I den mest forfins-
kede enden fantes det personer som ikke engang i sitt barndomshjem og
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heller ikke seinere hadde snakket samisk.

Et ytterliggående eksempel på individuelt språkskifte var en person
som begynte på den finske folkeskolen som enspråklig samisktalende,
men som helt sluttet å snakke samisk etter at hun allerede som ung hadde
flyttet fra sin hjembygd. Fra da av snakket hun bare finsk, også med sin
mor, som bodde i Lappland, og også med alle sine andre pårørende.

Tilfeller som ligner på dette kjenner man også fra sameområdet. Marjut
Aikio forteller denne tragediske historien om språklig assimilasjon:

Informanten hadde som enspråklig samisktalende måttet reise fra ei øde-

marksbygd til finsk skole og internat, og etter at han hadde opplevd et

fullstendig kultursjokk, bestemt seg for ikke mer å skulle snakke et eneste

ord på sitt morsmål samisk. Forut for denne plutselige bestemmelsen om

språkskifte hadde han i et par års tid vært fullstendig taus på skolen.

Det som kanskje gjorde størst inntrykk på meg av de ulike tilfellene av
individuell revitalisering, var en mor som konsekvent snakket samisk til
sitt barn i helt finskspråklige omgivelser. Etter at hun hadde flyttet fra sin
hjemtrakt, var hennes bruk av samisk først blitt merkbart redusert. Man-
ge år seinere begynte hun på nytt å studere sitt opprinnelige morsmål,
skaffet seg lese- og skriveferdighet og begynte å snakke samisk sammen
med andre samiskspråklige. I denne perioden fikk hun barn og bestem-
te seg allerede under svangerskapet for å snakke samisk til barnet sitt.
Fordi barnets omgivelser var helt forskjellig fra det miljøet hun selv var
omgitt av i sin barndom, måtte hun stadig arbeide med ordbok når hun
gjennomførte sin beslutning om å snakke samisk til barnet.

I det følgende vil jeg gi et sammendrag av hvilke individuelle faktorer
som i det analyserte materialet ser ut til å være forbundet med graden og
frekvensen av bruk av samisk hos informantene. Den første faktoren som
hadde innvirkning på bruken av samisk, var språket i barndomshjemmet.
Jeg klassifiserte språksituasjonene i innflytternes barndomshjem i fire
grupper, ut fra hvilket språk familiemedlemmene har brukt seg imellom:
samiskspråklig, hovedsakelig samiskspråklig, hovedsakelig finskspråk-
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lig og finskspråklig hjem. Den variasjonen som i forhold til dette kom
til syne mellom innflytterne, var forventet, ut fra hva tidligere forskning
sier om språksituasjonen i ulike deler av sameområdet i nær fortid. Det
fremkom regionale forskjeller; i de eldre personenes barndomshjem var
det blitt snakket forholdsvis mer samisk enn i de yngres barndomshjem;
i etnisk sett helt samiske hjem var det blitt snakket betydelig mer samisk
enn i finsk-samiske hjem. Sett ut fra hvorvidt innflytterne snakket samisk
med sine nære slektninger på den tiden da de flyttet, klassifiserte jeg in-
formantene i to grupper, samiskspråklige og finskspråklige innflyttere.

De samiskspråklige er i det minste tospråklige, alle snakker og skriver
finsk godt. Størstedelen av informantene snakket nordsamisk, men også
skoltesamisk og enaresamisk var representert i materialet. En av innflyt-
terne var trespråklig, da han snakket både enaresamisk, nordsamisk og
finsk.

To samiskspråklige innflyttere brukte ikke samisk lenger i det hele tatt
på den tiden da intervjuene ble foretatt på -tallet. De andre bruk-
te det mer eller mindre. En finskspråklig innflytter har seinere begynt
å revitalisere samisken, mens derimot andre som tilhører denne grup-
pen, fortsatt ikke brukte samisk. En andregenerasjons byboer hadde på
den tiden da intervjuene ble foretatt, begynt å studere samisk, selv om
hennes samiske foreldre aldri har brukt samisk med henne. På slutten
av -tallet snakket hun allerede helt flytende samisk og brukte sa-
misk sammen med andre samer. De andre andregenerasjons byboer-
ne jeg intervjuet, som brukte eller hadde brukt samisk, hadde snakket
det med sin samiske forelder eller med sine besteforeldre. Barndommens
hjemmespråk har altså, som man også kan forvente, stor betydning for
hvorvidt personen kommer til å bli en som bruker den etniske gruppens
eget språk eller ikke. I forhold til dette hadde det hos noen av personene
seinere likevel skjedd endringer i begge retninger: Det fantes eksempler
både på at man hadde avstått fra språket og på revitalisering.

Under analysen av endringene som fremkom i forbindelse med språk-
valgene, klassifiserte jeg informantene i tre grupper ut fra om og eventuelt
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hvordan samisk ble brukt før og etter de flyttet til byen, og tilsvarende
hos byboerne i andre generasjon fra barndom til ungdomsår og voksen
alder. Som språkskiftere betegner jeg personer som enten helt har avstått
fra å bruke samisk eller som har gått over til å bruke finsk med vesent-
lig flere personer som de før snakket samisk med. Som finskspråklige
betegner jeg personer som ikke brukte samisk på den tiden da intervju-
ene ble foretatt og ikke hadde brukt det tidligere heller. Som brukere av
samisk betegner jeg personer som fremdeles bruker samisk med de men-
neskene eller gruppene av mennesker som de også brukte det med i sin
barndom. Som vitalisatorer av samisk anser jeg dem som etter at de ble
voksne, har utvidet bruksområdet for samisk fra muntlig til skriftlig og
fra uoffisielle situasjoner til offisielle, samt dem som etter flyttingen først
har snakket relativt lite samisk, men så bevisst har begynt å bruke sa-
misk igjen sammen med samiskspråklige samer. Vitalisatorer er også de
opprinnelig finskspråklige samene som hadde begynt å studere samisk.

Elina Helander og Marjut Aikio har redegjort for at etnisk bevissthet
har hatt innflytelse på språkvalget hos noen samer i sameområdet. Den
individuelle identitetsstrategien er den faktoren som i materialet av sa-
mer i Helsingfors tydeligst har sammenheng med hvilken retning bruken
av samisk har utviklet seg i etter flyttingen. Det ser ut til at betydningen
av denne faktoren aksentueres i bysamenes situasjon. Jeg klassifiserte
identitetsstrategien ut fra to faktorer: a) hvorvidt informanten hadde del-
tatt i samisk kultur- og samfunnsmessig virksomhet, og i hvilken grad, og
b) hva han/hun i intervjuet ga uttrykk for om hvordan han/hun forholdt
seg til det å være same. I klassifiseringen tok jeg hensyn til hele intervjuet
og ikke bare til svar på noen bestemte spørsmål. Den delen av materialet
som berører språkvalgene, holdt jeg helt utenfor definisjonen av identi-
tetsstrategi. I materialet fremkom det fire typer av identitetsstrategi: de
som assimilerer seg i majoriteten, de som forholder seg positivt til det å
være same, de som deltar i samisk virksomhet og etniske aktivister. I
tabellene  og  (s. ) ser man hvordan bruken av samisk hadde endret
seg i samegrupper som hadde ulik identitetsstrategi.
Alle aktivistene og noen deltakende var språkvitalisatorer. De som skiftet
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Type identitetsstrategi
på -tallet

Bruk av samisk

I flytteperioden Etter flyttingen

Etniske aktivister Samiskspråklige Vitalisatorer av samisk

Deltakende

Samiskspråklige Vitalisatorer av samisk

Brukere av samisk

Finskspråklige Vitalisatorer av samisk

Finskspråklige

Positiv holdning

Samiskspråklige Samiskspråklige

Språkskiftere

Finskspråklige Finskspråklige

Assimilerer seg i

majoriteten

Samiskspråklige Språkskiftere

Finskspråklige Finskspråklige

Tabell : Etnisk identitetsstrategi og bruken av samisk: Innflyttere

språk, ønsket å assimileres i majoriteten, eller de hadde en positiv hold-
ning til det å være same. I den gruppen som hadde en positiv holdning
var det mest variasjon, men der var det ikke en eneste vitalisator. De som
var for assimilasjon, var enten språkskiftere eller opprinnelig finskspråk-
lige. Det var forskjell mellom språkskifte blant de som var positive og
blant de som var for assimilasjon. De som var positive og hadde sluttet å
snakke samisk, hadde hatt finsk som det dominerende språket allerede i
barndommen og hadde snakket samisk f.eks. bare med en bestemor. De
som var for assimilasjon og hadde skiftet språk, kom fra samisktalende
barndomshjem.

Alle byboerne i andre generasjon hørte på den tiden da intervjuene
ble foretatt, med til den gruppen som var positiv til det å være same, og
en av dem begynte seinere på -tallet å være aktivt medlem av same-
foreningen. Bruken av samisk hadde i denne gruppen, som bare bestod
av fem unge mennesker, sammenheng med alder, men i omvendt rekke-
følge i forhold til innflytternes hjemmespråkssituasjoner i barndommen.
De to yngste brukte nemlig samisk mer enn de tre eldste. Den eldste var
språkskifter, den nesteldste var finskspråklig, den tredjeeldste var bruker

 L a, –.
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Type identitetsstrategi
på -tallet

Bruk av samisk

I barndommen På -tallet

Deltaker Finskspråklig Vitaliserer samisk

Positiv holdning

Samiskspråklige Vitaliserer samisk

Bruker samisk

Skiftet språk

Finskspråklig Finskspråklig

Tabell : Etnisk identitetsstrategi og bruk av samisk: Informanter født i Hel-

singfors

av samisk og de to yngste var vitalisatorer av samisk. Det var blitt snakket
mest samisk hjemme til den aller yngste, som også hadde gått på språk-
kurs i samisk. Den tidligere nevnte personen som var aktivt medlem av
sameforeningen, var den nestyngste i materialet.

Identitetsstrategien hadde også tydelig sammenheng med bruken av
samisk som skriftspråk. Mangelen på språklige rettigheter kom til syne
ved at bare aktivistene leste mye på samisk. I tillegg til dem sa bare én
av de deltakende at han kunne skrive samisk godt. Slik ferdighet i å lese
og skrive sitt eget språk, som man i de nordiske land vanligvis anser som
selvsagt, er altså en luksus og bare for de aller mest aktive. Det var over
halvparten av informantene som knapt leste eller skrev samisk. Videre
ser det ut til at alder i noen grad er forbundet med bruk av tale- og skrift-
språket, for den nevnte allmenne asymmetri mellom muntlig og skriftlig
språkferdighet minket blant de unge som var født på - og  -tallet.
Identitetsstrategien forårsaket ikke så dramatiske forskjeller blant dem
som blant de eldre personene; derimot stod lese- og skriveferdigheten i et
klart forhold til hvor mye personen brukte samisk muntlig. Innflytelsen
språkundervisning i samisk hadde på samisk språkbruk, har i materialet
sammenheng med to forhold: identitetsstrategi og alder. Aktivistene og
en del av de deltakende samene hadde i tillegg til vanlig skolegang på
eget initiativ skaffet seg utdanning i morsmålet sitt; det hadde en klar

 Ibid., –.
 Ibid., –.
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sammenheng med deres etniske strategi. Økningen i samiskundervisning
de siste tiårene har derimot hatt innflytelse på hvordan materialet som
gjelder de yngste informantene med hensyn på lese- og skriveferdighet
skilte seg ut fra materialet som gjaldt de eldre informantene. Hvordan
alder viser seg i språksosiologiske profiler, sier noe om både assimila-
sjon og begynnende revitalisering. Assimilasjon kommer særlig til syne
i informantenes hjemmespråk. De unges gjennomsnittlig bedre lese- og
skriveferdighet samt den innbyrdes aldersrekkefølgen blant byboerne i
andre generasjon når det gjelder bruk av samisk, er tegn på at språkets
samfunnsmessige posisjon i det siste er blitt bedre.

I tidligere forskningslitteratur er det kommet frem at det er forskjeller
mellom menn og kvinner når det gjelder tospråklighet blant Nordkalot-
tens minoriteter. Det har likevel skjedd endringer i forskjellenes art, og
her kan man skille mellom tre perioder. Før den omfattende assimilasjo-
nen tok til, var det eldre kvinner som mest hadde brukt minoritetssprå-
kene. I minoritetenes typiske språklige assimilasjon i den fasen da sam-
funnet holdt på å bli industrialisert, er det derimot kommet til syne en
tydelig tendens, nemlig at kvinnene raskere enn mennene har gått over
til å bruke majoritetsspråket. Slik er det blant samer, tornedalinger og
kvener forskjellige steder på Nordkalotten oppstått en situasjon der mi-
noritetsspråket er mer i bruk blant menn enn blant kvinner. Den tredje
perioden med etnisk og språklig revitalisering er ennå et så nytt fenomen
at det fins bare ganske lite kunnskap om eventuelle kjønnsforskjeller i
forhold til språkvalg mellom minoritet- og majoritetspråk. Likevel viser
informasjon fra forskjellig hold til at kjønnsforskjellen i assimilasjonsfa-
sen ser ut til å bli opphevet. Kvinnene er iallfall like aktive eller endatil
mer aktive enn mennene, særlig når det gjelder revitalisering på grasrot-
nivået. Også i materialet med samer i hovedstaden var det flere kvinner
enn menn som holdt på med å revitalisere språket, men man må huske
at materialet er begrenset.

 A , –, –.
 Bl.a. J , L , A .
 A , L , H .
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. Fremtid?

Blant bysamer i hovedstadsområdet har det altså helt til det siste skjedd
assimilasjon i majoriteten og avståelse fra samisk språk, men samtidig
også styrking av samisk identitet, og revitalisering av samisk språkbruk,
samt utviding til områder for skriftlig og offentlig bruk av samisk. De
samfunnsmessige forholdene er slik at de favoriserer assimilasjon. Til
tross for det virket det som om revitalisering var en økende tendens på
-tallet.

I Helsingfors har det fra -tallet av vært mange små minoriteter
som har bevart sitt språk og sin identiet. Av disse minoritetene har det i
forhold til to, nemlig russere og tyskere, vært slik at etterkommerne av
mange familier som kom for flere generasjoner siden, er blitt forfinsket
eller språklig forsvensket. Minoriteter som bruker disse språkene, eksis-
terer likevel stadig, fordi det fra moderlandet er kommet nye innflyttere,
enten i visse perioder eller uavbrutt. Det samme kan man konstatere
om for eksempel finnene i Stockholm, som har eksistert fra og med by-
ens grunnleggelse av. Samene i Helsingfors-området har her noe til felles
med disse minoritetene. Det kan anses som sannsynlig at det også i frem-
tiden vil skje flytting fra sameområdet til hovedstadsområdet, i den grad
forholdene kommer til å være noenlunde de samme som nå. På samme
måte kan man forvente at unge samer også i fremtiden vil komme til
Helsingfors for å studere. Kontinuitet i bruken av samisk i hovedstads-
området er altså ikke bare avhengig av hvorvidt også de generasjonene
som kommer etter de nåværende urbane samene, kommer til å bruke
samisk. Det samiske i byen kan bare bestå som en del av det samiske fol-
ket. Fremtiden til samene i Helsingfors avhenger altså mest sannsynlig
av hva som skjer i sameområdet og i hele Sameland. Er det assimilasjon
eller revitalisering som kommer til å vinne?

Informantene hadde ulike syn på kontinuiteten for samisk språk.
Noen av dem som ut fra sin identitetsstrategi ville bli assimilert i ma-
joriteten, virket pessimistiske. Fordi de anså den samiske kulturen som
noe som hørte til den gamle tidens livsform, var det etter deres mening
ikke stort mer igjen av det samiske. Noen av dem som ut fra sin iden-
titetsstrategi var positive, var i sine uttalelser enten selvmotsigende eller
åpent uvitende: »Man har alltid ventet på at det skal forsvinne, men det
har enda ikke skjedd. På en pessimistisk dag tror jeg at det (det samiske
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språket) har forsvunnet helt før år .« De som var positive, deltakende
eller aktivister uttrykte optimisme i forhold til samisk språk og samenes
fremtid.

Optimismen var i nesten alle svarene på en eller annen måte for-
bundet med økende pluralisme og emansipasjon for urfolket. Som grunn
for bevaring ble følgende nevnt: bedring av samenes selvfølelse, en mer
synlig samisk kultur enn før og mer samisk språk i media, litteratur og
undervisning. Som en forutsetning for kontinuiteten for samisk mente
en informant at det viktigste er at måten samfunnet forholder seg på,
må endres: »Samarbeid mellom samer og finner er avgjørende. Hvis det
blir slik som før, er det ikke mye å forvente.« Her bringer man frem
samfunnets ansvar. I vår tid er viktige språkbruksdomener behersket av
majoriteten. Blir minoriteten gitt realistiske muligheter til å utvikle sin
språkbruk slik at den svarer til vår tids behov?
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