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Þakkarorð 

Barnabókin Við erum Samar vakti áhuga á minn á Sömum og menningu þeirra á 

sínum tíma. Ég man að mér þótti ákaflega merkilegt að til væri fólk er lifði við þessar 

aðstæður og las ég því bókina spjaldanna á milli. Þetta leiddi eflaust til þess að áhugi 

minn á ólíkum menningarheimum jókst en það er einmitt ein af ástæðunum fyrir því að 

ég valdi að læra samfélags- og hagþróunarfræði til B.A. prófs. 

 Ég vil hér með þakka leiðbeinanda mínum Jón Hauki Ingimundarsyni fyrir góða 

leiðsögn í gegnum þetta verkefni. Ég vil einnig þakka vinum mínum og fjölskyldu fyrir 

stuðninginn sem þau hafa veitt mér í gegnum nám mitt. 

 Sérstaklega vil ég þakka vinkonu minni Huldu Jónsdóttir fyrir yfirlestur og 

gagnrýni á þessu verkefni. Að lokum vil ég þakka kærasta mínum Arnari Tryggvasyni 

fyrir að hafa endalausa trú á öllu því sem ég tek mér fyrir hendur. Það hefur veitt mér 

mikinn styrk, þá sérstaklega þessar síðustu vikur. 
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Útdráttur 

Kynjajafnréttismál hafa verið mikið í umræðunni síðastliðin ár, þá sér í lagi á 
Norðurlöndum. Sú umræða hefur einnig skilað sér í samfélög Sama en Samar eru 
frumbyggjar í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Í þessari ritgerð verður fjallað 
almennt um sögu og menningu Sama. Farið er yfir hvernig Samar lifðu á árum og öldum  
áður og einnig verður farið yfir fyrri trú þeirra, tungumál og hvernig samfélag þeirra er nú 
á dögum. Fjallað er um hjónabandshætti, menntamál og stjórnmál á meðal Sama. Staða 
og hlutverk kvenna eru skoðuð bæði á sagnfræðilegan- og félagslegan máta og einning 
eru könnuð kynslóðabil milli samískra kvenna. Að lokum er gerð sérstök grein fyrir 
stjórnmálaþátttöku samískra kvenna á undanförnum árum. 

 

Abstract 

In recent years the issues of gender equality have been prominent in public discourse, 
especially in the Nordic countries. These discussions have figured and had significant 
impact in societies of the Saami, who are indigenous people living in Norway, Sweden, 
Finland and Russia. This essay portrays the history and culture of the Saami, by 
describing their modes of subsistence, religion and language throughout history, and by 
focusing on their social formations of today. The subjects of marriage, education and 
politics are discussed. The statuses and roles of Saami women are examined from 
historical and social science perspectives, also gaps and different experiences that 
separate women of different generations. Finally, recent changes in women’s 
participation in politics and policy-making is discussed and analyzed.  
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1. Inngangur 
 

Megin umfjöllunarefni þessa verkefnis er staða samískra kvenna, en Samar eru 

frumbyggjar sem finna má í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Þó svo að þeir 

finnist í fjórum löndum telja þeir sig samt sem áður eina þjóð sem gerir þá afar sérstaka. 

Ekki er hægt að tala um samískar konur án þess að fjalla einnig um sögu og menningu 

Sama. Í fyrsta kafla þessa verkefnis er fjallað almennt um sögu Sama, farið verður inn á 

trúarbrögð þeirra fyrir kristnitöku og hefðbundnir lifnaðarhættir þeirra skoðaðir. Fjallað 

verður um tungumál þeirra en þau eru tíu talsins og sum þeirra er nánast útdauð. Gerð 

verða skil á landsvæðum Sama ásamt því að stjórnarfar þeirra verður skoðað. Einnig er 

fjallað um hvernig samfélag þeirra er nú á dögum. Í öðrum kafla er fjallað almennt um 

stöðu kvenna, þar er farið yfir hver staða þeirra var og hvernig hún er í dag.  Hjónabands 

hættir eru skoðaðir ásamt menntunarmálum. Fjallað er um kynslóða bilin og hvaða áhrif 

þau hafa á líf kvenna. Að lokum verður þátttaka kvenna í stjórnmálum skoðuð. 
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2. Samar 
 

Samar: Lappar frumbyggjar í N-Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og á Kólaskaga í Rússlandi; tala 

eigið mál, samísku og búa við sérstaka menningu. Flestir Samar stunda veiðar eða akuryrkju 

(Vatnasamar) en lítill hluti hreindýrahald (Fjallasamar). Samtímis því að Samar hafa aðlagast 

viðkomandi þjóðfélögum hafa sprottið upp hreyfingar sem leggja áherslu á rétt þeirra til að 

halda menningu sinni, tungumáli og eignarrétti á hluta af landi sínu (Íslenska 

Alfræðiorðabókin, 1990, bls. 151). 

Þó svo að Samar séu dreifðir til fjögurra landa þá telja þeir sig samt sem áður vera 

eina þjóð í fjórum löndum. Þeir hafa sitt eigið tungumál, einkennisklæðnað og sérstakan 

söng sem kallast  joik (Beach, 2002). Til eru skriflegar heimildir um Sama frá tíundu öld 

sem sýna fram á að þeir hafi búið á sömu svæðum í Noregi og Rússlandi (Skotvedt, 

1993). Þeir eru afkomendur hirðingja frá Skandínavíu en margar kenningar eru til um 

uppruna þeirra, sumir telja að þeir séu komnir af stofni fjallafólks í Mið-Evrópu og telja 

fræðimenn að þeir séu ein elsti þjóðflokkur í Evrópu (Beach, 2002).  

Samar eru minnihluta hópur í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi en með 

aukinni fólksfjölgun fór meirihluti í ofangreindum löndum að flytja inn á land Sama. Það 

leiddi til þess að Samar fengu minna landsvæði og lífsskilyrði þeirra versnuðu til muna 

(Hicks, 2000). 

Á tuttugustu öldinni sáu yfirvöld í Noregi að Samar þróuðust ekki í átt að 

nútímasamfélagi líkt og þeir. Því tóku þeir að sér að kenna börnum þeirra norska 

menningu. Börn Sama voru tekin og sett í norskan heimavistaskóla þar sem þeim var 

kennt að lesa, skrifa og tala norsku. Einnig var þeim oft komið í fóstur hjá norskum 

fjölskyldum án þess að blóðfjölskyldur þeirra væru sáttar við það. Í skólanum var þeim 

kennt á norsku og var mál þeirra aðeins notað til útskýringar ef það var á annað borð 
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notað. Þetta varð til þess að samísk börn kunnu ekki að lesa né skrifa móðurmál sitt og 

mörg þeirra urðu betur talandi á norsku en á samísku. Samar voru ósáttir við þetta enda 

var mál þeirra og menning í hættu. Þeir börðust því fyrir réttlæti sínu og nú á dögum fá 

þeir að kenna tungumál sitt og menningu í grunnskólum (Skotvedt, 1993). 

Samfélag Sama var ekki byggt á klerkaveldi eða einveldi að neinu leyti og var 

lagskipting ekki skörp. Hver og einn öðlaðist virðingu sína með góðu viðhorfi og góðum 

hugsunarháttum. Ekki skipti máli hvort að fólk fæddist inn í ríka og valdamikla 

fjölskyldu, því hver og einn þurfti að vinna sér inn þá virðingu er hann átti skilið (Beach, 

2000).  

 

2.1. Trúarbrögð Sama 
 

Samar fyrr á öldum báru mikla virðingu fyrir náttúrunni og lifðu í sátt og 

samlyndi við hana. Eins og í flestum trúarbrögðum eiga Samar goðsögn um uppruna og 

tilurð fólksins. Í þessari goðsögn fær Radien-kiedde (sonurinn) völd frá Radienáhcci 

(föðurnum) til sköpunar á sál og anda. Sálin fer síðan til Máttaráhcci (hins fyrsta föður) 

sem  leiðir sálina eftir fyrsta sólargeislanum, í kringum sólina og síðan eftir 

sólargeislunum þar til hún kemur að fjórða sólargeislanum, þar sem Máttaráhkká (hin 

fyrsta móðir) bíður. Máttaráhkká býr til líkama fyrir sálina en sendir svo til gyðjunnar 

Juksáhkká sé barnið drengur en til gyðjunnar Sáráhkká sé barnið stúlka. Frá þessum 

gyðjum er barnið sent til konunnar sem ber það undir belti og fæðir það (Siri, 1998). 

Siri (1998) segir að sólin hafi sterka stöðu í hefðbundnum trúarbrögðum Sama. 

Hún hefur gríðarlega mikil áhrif á líf þeirra, bæði á veturna þegar hún er nánast ekkert til 
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staðar og í tvo mánuði á sumrin þegar hún hnígur ekki í tvo mánuði. Sólin gefur af sér 

ljós, hlýju og frjósemi og er talin vera móðir alls líf. Mynd af sólinni er einnig algeng á 

trommum Samanna (Siri, 1998).  

Samkvæmt annarri samískri goðsögn er sagt frá Beaivenieida, dóttur sólarinnar, 

sem giftist Njavvis. Njavvis dó á hreindýraveiðum en Beaiveneida var þá ófrísk. Hún 

byrjaði að temja hreindýr, gjöf sólarinnar. Beaivenieida lifði löngu lífi og 

hreindýrahjörðin hennar var stór og vel nærð.  Í þessari goðsögn er hægt að finna tilvísun 

í sterka stöðu kvenna í samísku samfélagi, því samkvæmt henni var kona fyrst til að 

temja hreindýr. Sál Beaivenieida er talin svífa yfir landi Sama (Siri, 1998). 

Í trúarbrögðum Sama var allt í náttúrunni talið vera lifandi verur. Þar á meðal eru 

tré sem hafa gjarnan sterka tengingu við andatrú. Máttaráhkká, hin fyrsta móðir, hefur til 

dæmis sterka tengingu við jörð og rætur. Hún tengist jarðnesku lífi í gegnum dætur sínar 

Sáráhkká, Juoksáhkká og Uksáhkká sem bera með sér líf, og Jábmeáhkká sem ber með 

sér dauða. Tákn Sáráhkká er brotin grein eða tré. Tré eru talin að bera með sér þekkingu 

og völd og hafa mikilvægt hlutverk í ýmis konar helgiathöfnum (Siri, 1998). Siri nefnir 

jafnframt að samkvæmt fornri samískri goðsögn hafi fyrsti shamaninn eða noaidi, verið 

kona en hún var dóttir sólarinnar og arnarins. Nú er talið að hún búi í tré en þar fá 

shamanar þekkingu sína. Noaidi gátu meðal annars breytt sér í dýr, þar sem tré koma 

aftur við sögu: Til þess að breytast í dýr þurfti noaidi að ganga í kringum tré þrisvar 

sinnum. Með tímanum var hætt að tala um noaidi en töfralæknar eru enn til meðal Sama 

(Siri, 1998). 

Á elleftu öld fóru fyrstu kristniboðarnir að freista þess að kristna Sama. Það var 

þó ekki fyrr en á sautjándu öld sem kristnin fór að taka völdin. Þrátt fyrir það lifði 
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shamanismi öldum saman og kristnin hefur ekki náð að útrýma fyrrum heimsmynd 

Samanna. Shaman Samanna var nokkurs konar töfralæknir sem gat  haft samskipti við 

andaheiminn, oft með hjálp sérstakrar trommu. Shamanar gátu læknað og séð hluti sem 

gerðust langt í burtu. Kristinboðarnir töldu shamanismann vera einhvers konar 

djöfladýrkun og unnu því hart að því að eyða þessum trúarbrögðum (Beach, 2002).  

 

2.2. Lifnaðarhættir Sama 
 

Helsti og þekktasti atvinnuvegur Sama, þar til á síðari hluta 20. aldar, var 

hreindýrarækt en upphaf hennar nær ekki nema nokkrar aldir aftur í tímann. Allt til ársins 

1500 lifðu Samar aðallega á fiskveiðum og annarri veiðimennsku, ásamt söfnum. Áður 

fyrr áttu þeir aðeins nokkur hreindýr sem þeir notuðu sem tálbeitu fyrir villt hreindýr. 

Síðar meir fjölgaði í hreindýrahjörðunum og minna sást til villtra hreindýra. Nú finnast 

villt hreindýr eingöngu í smáum héruðum í Noregi og Finnlandi (Beach, 2002). Samar 

lifðu (og lifa sumir enn) svokölluðu hirðingjalífi og bjuggu þá í tjöldum og flökkuðu á 

milli beitilanda með hjarðir sínar. Algengt var að fimm til sex fjölskyldur önnuðust hverja 

hjörð, þær bjuggu á sama svæði, unnu og fluttu saman á milli staða. Í mars eða apríl var 

lagt af stað frá vetrardvalarstaðnum til þess að finna stað til þess að dveljast yfir sumarið. 

Á leiðinni, venjulega seint í apríl eða í byrjun maí var stoppað til þess að leyfa kúnum að 

bera og síðan var ferðinni haldið áfram. Í október eða nóvember var lagt aftur af stað á 

þann stað er dvelja átti yfir vetrarmánuðina og þá voru valin þau dýr er slátra átti 

(Bouchard, 2007). 
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 Hjarðir Sama eru eyrnamerktar líkt og sauðkindur hér á landi þannig að hægt sé 

að þekkja dýrin í sundur ef hjarðir blandast saman. Hjarðirnar dreifast um beitilandið yfir 

sumartímann og er svo safnað saman á haustin áður en haldið er á vetrardvalarstaðinn. 

Dýrunum er slátrað á haustin en besta kjötið kemur af þeim kálfum sem lifað hafa tvö 

sumur en þó er þeim kálfum sem fæðast um vorið einnig slátrað. Hreindýrin fitna hratt 

yfir sumartíma og safna þannig forða til þess að lifa veturinn af. Kálfarnir vaxa einnig 

hratt yfir sumarið en vaxa svo hægar yfir vetrartímann. Við 16 mánaðar aldur er kálfurinn 

nálægt fullri stærð (Bouchard, 2007). 

Svo virðist vera að bæði konur og karlar hafi verið veiðimenn, til eru ágætar 

sannanir þessu til stuðnings en það eru teiknaðar myndir af konum að veiða með spjót í 

hönd. Þetta bendir til þess að verkaskipting kynjanna hafi ekki verið mikil og aðtalsvert 

jafnræði hafi ríkt í búðum Sama í fyrri tíð (Seurujärvi-Kari, 2002). 
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2.3. Land Sama 

Mynd 1 Landsvæði Sama (Heimild:fao.org, e.d). 

 
Land Sama liggur yfir norðurhluta Finnlands, Svíþjóðar, Noregs og út á 

Kolaskaga í Rússlandi. Barentshaf liggur að landi þeirra að norðanverðu, Noregshaf að 

því vestanverðu og Hvítahaf að því austanverður. Samar hafa búið á þessu svæði í 

þúsundir ára en landsvæðið er ekki sjálfstæð heldur hluti af fjórum áður greindum 

þjóðríkjum. Landslagið er mjög fjölbreytt og dýralíf er mikið, á svæði Sama í Noregi má 

finna há og brött fjöll þar sem skagar og eyjar eru áberandi. Í Svíþjóð má sjá þessi sömu 

fjöll sem liggja aflíðandi niður að fallegum stöðuvötnum. Á finnska svæðinu er mikið um 

mýrlendi en lítið um stöðuvötn, samanber við syðri hluta Finnlands (Beach, 2002). 

 Samar gátu flakkað fram og aftur yfir landamæri að vild þar til 1826 þegar 

landamærum Noregs, Svíþjóðar og Rússlands var lokað. Samar gátu samt sem áður farið 

frjálsir ferða sinna á milli Svíþjóðar og Noregs þar til árið 1940 en þá var landamærunum 
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lokað vegna nauðungs samstarfs Noregs og Þýskalands. Landamærin voru ekki opnuð 

aftur eftir síðari heimstyrjöldina (Skotvedt, 1993). 

Samar lifa í sátt og samlyndi við náttúruna – í þeim skilningi að athafnir þeirra hafa 

lítil áhrif á náttúrulega framvindu - og talið er að Samar séu í kringum 50 til 100 þúsund. 

Flestir þeirra búa í Noregi eða um 40 til 50 þúsund, í Svíþjóð má finna um það bil 17 til 

20 þúsund, sjö þúsund í Finnlandi og tvö þúsund í Rússlandi. Þessar tölur eru langt frá 

því að vera nákvæmar þar sem erfitt er að vita hversu margir Samar eru í heiminum þar 

sem þeir búa ekki allir á svæði Sama. Vitað er til að margt fólk af samískum ættum býr í 

höfuðborgum Ósló, Stokkhólm og Helsinki og lifa þeir ekki hefðbundnu Sama lífi 

(Pettersen, 2003).  
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2.4. Tungumál Sama 

Mynd 2 Dreifing tungumála     (Heimild:Pettersen, 2003 bls.2) 

 

Tungumál Sama skiptist í tíu tungur sem eru af finnskum og eistlenskum uppruna. 

Nord samíska er það mál sem er algengast meðal Sama og er það talað í Noregi, Svíþjóð 

og Finnlandi. Mörg tungumál Sama eru aðeins töluð af mjög fáum einstaklingum og er 

eitt þeirra alveg útdautt. Skipta má tungumálunum í tvo hópa; vestur samísk mál 

(Western Sami group) annars vegar og  í austur samísk mál (Eastern Sami group) 

hinsvegar. Þau tungumál sem tilheyra vestur samísku málunum heita Sør, Ume, Pite, Lule 

og Nord. En þau mál sem tilheyra austur samísku málunum eru; Inari, Skolt, Akkala,

Kildin og Ter Saami. Tungumálið Nord er eins og áður sagði útbreiddasta málið en talið 

er að um 75% af öllum þeim sem tala samísku tali Nord. Næst útbreiddasta tungumálið er 

Lule og er það aðallega talað  í Noregi og Svíþjóð. Þeir sem hafa þekkingu á hinum 

tungumálunum eru frekar fáir en talið er að um 800 manns tali Kildin, þá aðallega í 

Rússlandi. Kemi er eina málið sem er útdautt (Scandinavica, 2002).  
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Mál þessi eru það ólík í eðli sínu að þeir sem tala t.d. Lule gætu ekki skilið þá sem 

tala Kemi. Samar tala flestir tvö tungumál, þ.e.a.s. móðurmál sitt og svo það tungumál 

sem talað er í því landi sem þeir búa í. Flestir þeir Samar sem búa ekki í Samalandi eiga í 

erfiðleikum með að tala samísku (Scandinavica, 2002). 

 

2.5. Samfélag Sama nú á dögum 
 

Nú til dags leggja tiltölulega fáir Samar stund á hjarðmennsku. Hjarðmennirnir gæta 

hjarðanna án fjölskyldu sinna. Fjölskyldurnar hafa nánast fasta búsetu og búa í 

upphituðum húsum líkt og hér á landi. Margir hverir nýta sér svokallaða nútímatækni, svo 

sem snjósleða, til þess að fylgjast með hjörðum sínum. Í Noregi eru þeir Samar sem 

stunda hreindýrabúskap í minnihluta. Fleiri stunda þó þessa iðju í Svíþjóð, Finnlandi og 

Rússlandi en þó eru þeir einnig í minnihluta í þeim löndum. Nú á dögum vinna Samar við 

fjölbreytt störf, t.d. við landnýtinn landbúnað, kennslu, þjónustustörf eða 

ferðamannaiðnað. Rússneskir Samar halda þó fast í gamlar venjur er varðar 

hreindýrabúskap og veiðar (Skotvedt, 1993). 

Samar fengu ekki viðurkenningu sem þjóðflokkur fyrr en árið 1948, þegar 

Sameinuðu þjóðirnar gáfu út mannréttindasáttmála sinn. Síðan þá hefur staða Sama 

breyst til hins betra (Kuhmunen, 2006). Baráttumál þeirra urðu talsvert meira áberandi 

eftir að mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur og vegna þess að 

umræða um stöðu Sama varð meiri í fjölmiðlum. Í dag er pólitísk staða þeirra betri en 

nokkru sinni og sama má segja um skólamál og félagslega stöðu þeirra. Tungumál þeirra 

eru nú kennt í skólum ásamt sögu þeirra og menningu (Burmeister, 2000). 
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 Þrátt fyrir að staða Sama sé sífellt að batna hefur þekkingarleysi Norðmanna á 

lifnaðarháttum þeirra verið til staðar, eins og kemur fram í grein Charles Peteron (2003) 

Sámi Culture and Media. Þar spyr hann unga Norðmenn hvað þeir viti um Sama og er 

algengasta svarið án efa ,,ég veit það ekki, nema að við komum illa fram við þá”. Þetta er 

í raun afar slæmt mál, þar sem Samar eru minnihlutahópur og því er mjög mikilvægt að 

almenningur þekki sögu þeirra og menningu, til þess að minna beri á fordómum. Peteron 

(2003) telur að þekkingarleysi Norðmanna gæti verið vegna þess að Samar eru í miklum 

minnihluta í Noregi sem og að fjölmiðlar fjalli lítið um Sama og menningu þeirra, enn 

fremur var kennsla á sögu Sama lítil sem engin hér áður fyrr. 

 Samar hafa barist hart fyrir réttindum sínum, til þess að þeir geti verið vissir um að 

tungumál þeirra, menning og siðir lifi áfram með komandi kynslóðum. Þessi atriði, sem 

og landsvæði þeirra, skipta þá miklu máli. Nú til dags eru þeir meðvitaðir um að sérkenni 

þeirra megi ekki falla í gleymsku og því er þeim miðlað í skólum og heima fyrir. Heima 

við er það almennt á ábyrgð konunnar að miðla til næstu kynslóðar og taka konur af 

öllum stéttum þetta hlutverk sitt alvarlega. Sem dæmi má nefna hófu rússneskar 

Samakonur menningarlega byltingu í lok níunda áratugarins og stofnuðu 

sjálfstæðishreyfingu sem þær geta notað í dag til samstarfs jafnt innanlands sem og við 

aðra Sama í Skandínavíu. En Rússar voru ákaflega fátækir og áttu erfitt uppdráttar á 

þessum tíma (Seurujärvi-Kari, 2004). 
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2.6. Stjórnarfar Sama. 
 

Árið 1948 var mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna samþykktur á 

Allsherjarþingi þeirra. Í honum voru mörkuð grundvallarréttindi um undirstöðufrelsi sem 

allir menn hafa rétt á. Í mannréttindasáttmálanum felst ,,réttur til  lífs, frelsis og 

ríkisfangs; frelsi til hugsana, sannfæringar og trúar; réttur til atvinnu og menntunar; 

réttur til að njóta matar og húsaskjóls og réttur til að taka þátt í stjórn síns eigin lands”

(Sameinuðu þjóðirnar, 2002, bls.17). Réttindi þessi koma fram í tveimur alþjóðlegum 

sáttmálum sem flest ríki heims hafa aðild að og mynda ásamt mannréttinda 

yfirlýsingunni; Alþjóðarmannréttindasáttmálann. Annar sáttmálinn fjallar um 

efnahagsleg, menningar- og félagsleg réttindi en hinn um pólitísk og borgaraleg réttindi 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2002). Mannréttindasáttmálinn var mjög mikilvægur fyrir Sama 

sem og aðra frumbyggja, því í honum var þjóðríkjum skylt að viðurkenna tilvist allra íbúa 

landa sinna. Tilvist Sama varð því talsvert sýnilegri en áður. 

Alta Kautokeino átökin hófu þróun Samískra réttindabaráttu í Noregi. Í þessum  

átökum voru baráttumál Sama fyrst tekin upp. Á sjöunda áratuginum, þegar áætlanir um 

stíflu í Alta á voru fyrst kynntar, mótmæltu Samar ákaft. Áætlanirnar hefðu haft gríðarleg 

áhrif á samísk landsvæði og drekkt Masi, samfélagi með 200 íbúum. Horfið var frá 

þessum áætlunum árið 1973 eftir mikil mótmæli frá Sömum.  Hins vegar var ekki hætt 

við að stífla ána því norska þingið samþykkti framkvæmdina í nóvember 1978. Samar, 

ásamt umhverfissinnum, mótmæltu harðlega þessum áætlunum. Í október 1979 fór hópur 

Sama í hungurverkfall fyrir utan Stórþingshúsið í Ósló sem varð til þess að 

framkvæmdirnar á stíflunni voru stöðvaðar. Hins vegar hélt verkefnið áfram eftir 

niðurstöðu Alta héraðsdómstólsins árið 1981. Aftur fór hópur Sama í hungurverkfall sem 
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entist í mánuð eða þar til framkvæmdirnar voru stoppaðar einu sinni enn. Árið 1982 kvað 

hæstiréttur Noregs upp þann dóm að aðgerðirnar væru löglegar og framkvæmdunum 

skildi haldið áfram (Kuhmunen, 2006).    

 Yfirvöld skipuðu samískt réttindaráð og samískt menningarráð til að rannsaka þær 

kröfur sem Samarnir höfðu upp vegna Alta-Kautokeino átakanna. Samíska réttindaráðið 

sendi fyrsta safn tillaga til norska þingsins árið 1984. Þær leiddu til stofnsetningar 

Sámédiggi árið 1987 á sérstökum Sama lögum. Árið síðar voru réttindi Sama tryggð í 

stjórnarskránni, hluta 110a, þar sem það er skilyrt að yfirvöld skuli tryggja að samíska 

þjóðin geti verndað og þróað mál sitt, menningu og samfélag líkt og kemur fram í 

mannréttindasáttmála Sameinuðu Þjóðanna. Sámédiggi var fyrst sett 9. október árið 1989 

af Ólafi fimmta Noregskonungi (Kuhmunen, 2006).    

Sámédiggi samanstendur af 43 fulltrúum sem kosnir eru frá 13 

kosningaumdæmum innan Noregs. Sámédiggi kosningarnar eru haldnar á sama degi og 

norsku þingkosningarnar, á fjögurra ára fresti. Fulltrúarnir hittast fjórum sinnum á ári og 

þar eru rædd mikilvægustu mál Sama hverju sinni. Sámédiggi er hæsta ákvörðunarvald 

Sama í Noregi (Kuhmunen, 2006).    

Árið 1993 var stofnað þing Sama í Svíþjóð, nokkrum árum síðar eða árið 1996 var 

samskonar þing stofnað í Finnlandi. Bæði þessi þing fjalla líkt og þingið í Noregi um 

baráttumál Sama (Broderstad og Dahl, 2004). 
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3. Staða samískra kvenna 
 

Ekki er langt síðan farið var að fjalla um stöðu kvenna meðal Sama, samískir 

femínistar hófu umræðuna í kringum 1970 þegar miklar breytingar höfðu orðið á 

samfélagi Sama. Áður fyrr höfðu umræður þeirra nánast einungis fjallað um stöðu Sama 

almennt.   

Áður fyrr sáu samískar konur fyrst of fremst um að gæta barna sinna og heimilis og  

báru þær einnig ábyrgð á því að samísk menning miðlaðist frá einni kynslóð til 

annarra. Lukkari (í Andrews, e.d.) telur að  konur, sem aldar voru upp á hefðbundin hátt 

innan Sama, hafi haft mikil völd. Þetta segir hann koma fyrst og fremst fram í gerð 

hefðbundinna klæða en vetrarfatnaður Sama var mikilvægur til þess að lifa kalda vetur af. 

Saumaskapurinn var því mikilvægt starf innan fjölskyldunnar. Andrews (e.d.) telur hins 

vegar að samískar konur séu undirgefnar, sérstaklega vegna áhrifa kristinnar trúar. Áður 

en kristnin og nútímavæðing fóru að hafa áhrif innan samískra samfélaga, höfðu Samar 

eins og áður hefur verið sagt frá, shamaníska trú þar sem einn æðsti guð þeirra var kona 

sem kallaðist  Máttaráhkká. Hún og dætur hennar þrjár, Sáráhkká, Juoksáhkká og 

Uksáhkká hjálpuðu konum í neyð t.d. við barnsburð. Máttaráhkká var sterk kona og 

gáfuð og var trúin á hana mjög kvenlæg. Kristin trú er talsvert karlægari en í henni er sagt 

að konan eigi að vera undirgefin og þjóna sínum manni. Nútímavæðingin meðal Sama 

hafði einnig þau áhrif að völd kvenna minnkuðu, þær höfðu ekki lengur það hlutverk að 

flytja þekkingu milli kynslóða. Þetta ásamt afskiptum Norðmanna af samfélag Sama 

leiddi til þess að styrkur kvenna dvínaði talsvert, þær höfðu ekki lengur þá ábyrgð að sjá 

fyrir fjölskyldunni (Andrews, e.d.).  
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 Samískir femínistar urðu áberandi í kringum 1970, fræðin náðu þó ekki til allra 

kvenna því konunni var stillt upp sem fórnarlambi. Það var því ekki fyrr en 1988 sem 

konur stofnuðu baráttuhóp sem kallaðist Sáráhkká eins og dóttir Máttaráhkká sem nefnd 

var hér að ofan. Leitað var til fortíðar í baráttumálum Sáráhkká en baráttu mál hópsins 

voru fyrst og fremst þau að konur væru mikilvægar í samfélagi Sama, bæru ábyrg á 

uppeldi barna sinna og þannig miðluðu þær menningu og siðum Sama áfram. Sáráhkká 

skoðar jafnrétti kynjanna og stöðu frumbyggja sem og baráttu Sama um landsvæði. 

Sáráhkká vill að staða kvenna sé góð innan samfélag Sama og vill að konur mennti sig og 

verði sýnilegar í þjóðfélaginu (Andrews, e.d.). 

 

3.1 Hjónabandið  
 

Hjónalíf fólks hefur breyst talsvert á undanförnum árum. Áður fyrr var algengt að 

hjónabönd væru fyrirfram ákveðin, þó svo að hin tilvonandi brúðhjón þekktust lítið sem 

ekki neitt. Nú á dögum er ástin yfirleitt ástæða þess að fólk gengur í hjónaband. 

Hjá Sömum voru hjónabandshagir frábrugðnir því er þekkist nú á dögum. Ást var 

ekki endilega það sem dró fólk saman heldur skipti staða tilvonandi brúðhjóna innan 

samfélagsins miklu máli. Ef ungur maður hafði áhuga á því að biðja um hönd ákveðinnar 

stúlku, þurfti sá hinn sami að fara að húsi foreldra hennar með talsmann með í för sem 

talaði máli hans. Venju samkvæmt þurfti tilvonandi biðill að biðja um að fá að hella upp á 

kaffi fyrir foreldrana. Ef foreldrarnir samþykktu og drukku kaffið þýddi það að þeim litist 

vel á piltinn. Ef stúlkan leysti hreindýr biðilsins, á meðan hann ræddi við foreldrana, 

þýddi það að hún bæri sömu tilfinningar til hans. Ef brúðkaupið varð að veruleika fengu 
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brúðhjónin nokkur hreindýr að gjöf, stundum voru þó hreindýr þessi heimanmundur 

brúðarinnar (Andrews, e.d.). 

Samakonur hafa ekki verið undanskildar í auknum réttindum kvenna á síðustu 

öld. Í lögum frá 1928 kemur fram að konur hafi öðlast ákveðin réttindi við giftingu. Þar 

segir að  kona sem er gift manni með réttindi sem hreindýrahirðir hljóti sömu réttindi við 

giftingu. Giftist kona, sem nýtur réttinda sem hreindýrahirðir, hins vegar manni sem ekki 

hefur þessi réttindi, missir hún réttindi sín. Þessi lög voru hins vegar til þess að konur 

gengu frekar í ástlaus hjónabönd til að halda réttindum sínum. Þessum lögum var ekki 

breytt fyrr en 1971 en þá fengu konur réttindi til þess að vera hreindýrahirðar. Þær voru 

þó undir valdi karlmanna að einhverju leyti, t.d. ef kjósa átti um ákveðin málefni á þingi 

voru ákvarðanirnar teknar heima við, síðan varð konan að treysta á það að karlinn kysi 

eins og um var samið heima (Krålik, 2002). 

 

3.2 Samakonur fyrr og nú 
 

Aino Snellman (2002) ræðir hugmynd sem kemur upphaflega frá Vuokko 

Hirvonen um að hægt sé að skipta Samakonum í fimm kynslóðir. Þessar fimm kynslóðir 

eru: Mattarahkut (langömmurnar), Akhut (ömmurnar), Eatnit (mæðurnar), Nieddat 

(dæturnar) og Nieddaid Nieddat (dætur dætranna). Snellman skoðar þessar kynslóðir út 

frá læknisfræðilegu sjónarhorni en þessi hugmynd veitir góða innsýn í heim samískra 

kvenna, þarna má sjá að talsvert kynslóðabil greinir elstu og yngstu kynslóðirnar. 

Langömmurnar eru þær sem fæddust fyrir 1910 og bjuggu allt sitt líf í 

hefðbundnu samísku samfélagi. Þær höfðu sterka tengingu við náttúruna og þekktu ekki 
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annað en að vera Samar. Á þeim tíma var samíska samfélagið mjög einangrað og því varð 

menningin ekki fyrir miklum vestrænum áhrifum. Þegar þær eltust áttu margar þessara 

kvenna erfitt með að skilja nútímasamfélag og fannst þær jafnvel týndar. Flestar eyddu 

þær ævikvöldinu á elliheimilum eða sjúkrahúsum þar sem þær áttu enn erfiðar með að 

fóta sig. Algengasti sjúkdómur þessarar kynslóðar voru vitglöp. Ömmurnar eru sú 

kynslóð sem þurfti að yfirgefa heimili sín í stríðinu ungar að aldri. Þær fæddust á árunum 

1920 til 1940 inn í hefðbundið Sama samfélag en áttu í meiri samskiptum við 

nútímasamfélag en mæður þeirra. Þetta eru konur sem misstu mikið, systkini, eiginmenn 

og jafnvel börn. Þær höfðu tækifæri á að velja hvort þær vildu tilheyra 

nútímasamfélaginu eða hinu hefðbundna Sama samfélagi. Sumar þeirra  tileinkuðu sér 

nútímamenningu án þess að glata eigin menningu; aðrar þeirra einangruðu sig í gömlu 

menningunni; enn aðrar aðlöguðust nútímamenningu, og sögðu skilið við þá gömlu. 

Þunglyndi var sá sjúkdómur sem hrjáði helst þessa kynslóð (Snellman, 2002). 

Mæðurnar eru þær konur sem fæddust á árunum 1940 til 1960. Þessar konur ólust 

upp við bæði nútímamenningu og hefðbundna Sama menningu. Þær þurftu að taka 

ákvörðun um það hvoru samfélaginu þær vildu tilheyra, hvort þær vildu vera Samar eða 

ekki. Sumar þessara kvenna ákváðu að halda fjarlægð við samískan uppruna sinn á yngri 

árum en börðust fyrir Sama menningu þegar þær fullorðnuðust. Það sem hrjáir helst 

konur af þessari kynslóð er ímyndunarveiki, þ.e.a.s. þær finna líkamlegan sársauka sem 

ekki finnast læknisfræðilegar ástæður fyrir, þessu fylgir einnig þunglyndi. Dæturnar eru 

þær sem fæddar eru á árunum 1960 til 1980. Fyrir þær var meðvituð ákvörðun að vera 

Sami. Sumar tóku reyndar þá ákvörðun að sýna ekki uppruna sinn, hins vegar eru margar 

sem völdu að vera Samar, jafnvel þó foreldrar þeirra hefðu ekki kennt þeim tungumál 
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Sama. Þær lærðu því tungumál forvera sinna á eigin forsendum, þrátt fyrir fordóma 

gagnvart frumbyggjum. Sumum þeirra finnst þær frekar tilheyra nútímamenningu heldur 

en Sama menningu. Algengasti kvilli þessarar kynslóðar er vægt þunglyndi og vandamál í 

samböndum við hitt kynið. Dætur dætranna eru þær sem fæddar eru eftir 1980. Þær búa í 

samfélagi sem ræðst af ríkjandi menningu þess lands sem þær búa í. Þær hafa  þó val um 

að velja tungumál Sama sem aðalmál. Þær eru einnig fyrsta kynslóðin sem elst upp við 

samíska fjölmiðla, samískt þing, ungliðahreyfingar og háskólanám. Menning Sama hefur 

fengið meiri viðurkenningu og er því auðveldara að viðhalda henni. Konur þessarar 

kynslóðar eru flokkaðar í þrjá hópa: þær sem samsama sig sterklega uppruna sínum og 

hafa góða þekkingu á menningu Sama, þær sem samsama sig meira ríkjandi menningu án 

tengingar við Sama og þær sem finna sig á hvorugum staðnum. Það er alls ekki auðvelt 

að alast upp sem Sami þar sem stöðugt áreiti er frá ríkjandi menningu, stúlkurnar verða 

því að hafa bein í nefinu til að standast álagið Það sem helst hrjáir þessa kynslóð eru 

geðvefrænir sjúkdómar (Snellman, 2002).  

Kynslóðir þessar segja talsvert um þá togstreitu er myndast við þær breytingar 

sem orðið hafa á högum Sama í gegnum aldirnar. Yngsta kynslóðin hefur haft val um 

hversu mikið haldið er í upprunann á meðan elstu konurnar skilja lítið í nútímamenningu 

og verða því ráðvilltar. Það að hafa val getur samt haft neikvæða hlið þar sem erfitt getur 

verið að ákveða hvort eigi að fylgja upprunanum eða fara nýjar slóðir. 
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3.3. Menntamál  
 

Miklar breytingar hafa orðið á menntmálum Sama á undanförnum árum, þá helst 

vegna stofnunar á samískum skólum. Námskrár skólanna eru í samræmi við aðra skóla í 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi en í skólum Samanna er lögð mest áhersla á eigin 

menningu. Árið 1998 var háskóli Sama stofnaður (Sami University College) í 

Guovdageaidnu. Skólinn var byggður upp á þörfum fólks er bjó í samfélagi Sama og vildi 

mennta sig meira. Helstu námsframboð skólans voru; tungumál, þróun tungumála, 

sjálfbær þróun og miðlun og skilningur á menningu Sama. Skólinn þjálfaði upp kennara 

og fjölmiðlafræðinga og var styrktur af norska menntamálaráðuneytinu. Skólinn þjónar 

öllum Sömum í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi. Þó svo að nemendur komi frá 

fjórum löndum er kennt á samísku (Johansson og Stenersen Hovdenak, 2004).  

Í Háskólanum í Helsinki var komið á legg námi í Sama-fræðum (Sámi-studies 

program) árið 1993 og árið 1998 voru 50 nemendur sem stunduðu námið. Í þessum 

fræðum er farið í sögu Sama, fornleifafræði, trúarbrögð og annað sem sérstætt er fyrir 

Sama. Einn af kennurunum við fræðin er Irja Seurujärvi-Kari en hún er sjálf Sami sem 

ólst upp í hefðbundnu samfélagi þeirra. Hún er af fyrstu kynslóð Sama sem höfðu 

tækifæri á háskólamenntun. Hún segir að með tækifæri á háskólamenntun hafi Samar 

fengið talsmenn utan eigin samfélags, sem koma málum þeirra á framfæri. Nú rannsaka 

Samar sjálfir eigin menningu en áður fyrr var það eingöngu í höndum utanaðkomandi 

aðila. Seurujärvi-Kari ferðast mikið milli Helsinki, þar sem hún býr og starfar, og 

Norður- Finnlands, þar sem hún gerir rannsóknir. Hún er einnig ötull talsmaður Sama í 

Helsinki (Bollag, 1998). 
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Williamson og fleiri (2004) ræða flótta kvenna frá norðurhjara. Í Noregi er til 

dæmis algengt að konur, bæði Samar og aðrir, flytji suður á bóginn í leit að betra líferni. 

Einn af meginþáttum í þessum flótta er að konurnar giftast karlmönnum utan svæðisins. 

Oft og tíðum kynnast þær körlum sem flytjast tímabundið til norðursins og er líklegra að 

konur giftist utanaðkomandi körlum en að karlmenn kvænist utanaðkomandi konum. 

Konur eru einnig líklegri til að flytja burt til að mennta sig; á hærri menntunarstigum; og 

hitti þær lífsförunaut sinn á þeim tíma, eru minni líkur á að þær flytji aftur heim.  

Hoogensen og fleiri (2004) tala einnig um að hefðbundinn lífstíll í norðri, til dæmis hjá 

Sömum, eigi betur við karlmenn en konur. Þær fara því burt til að mennta sig og eiga 

síðan betri möguleika á vinnumarkaðnum þar, sem veldur því að þær flytja ekki á 

æskuslóðirnar aftur. Það eru bæði neikvæðar og jákvæðar hliðar á þessum flótta kvenna. 

Fyrir konu sem einstakling, þá bíður ,,flótti” hennar upp á betri tækifæri og frelsi, hins 

vegar er alltaf hætta á að hún týni uppruna sínum og um leið hluta af eigin sjálfi. Fyrir 

þær konur sem flýja ekki æskuslóðirnar geta einnig myndast ný tækifæri. Þar sem svo 

margar fara burt, verða þær sem eftir sitja mikilvægari samfélaginu. Þær finna jafnvel 

frama á sviði stjórnmála eða margskonar félagsstarfa.  Neikvæð hlið á flótta kvenna er að 

konur skipta oft höfuðmáli í að miðla menningu milli kynslóða og er því meiri hætta á að 

þekkingin glatist (Hoogensen og fleiri, 2004). Til þess að landsbyggðin verði sjálfbær, 

þurfi ýmsir félagslegir þættir að breytast og samfélögin þurfi að þróast. Með því að bjóða 

upp á framhaldsmenntun í samfélaginu verði samfélagið, sem og einstaklingarnir 

sveigjanlegri. Ungt fólk nú á dögum vill hafa tækifærin sem finnast innan þróaðri 

samfélögum en finnast oft og tíðum ekki í jaðarsamfélögum (Hoogensen og fleiri, 2004). 



Menning Sama og staða kvenna í samískum samfélögum 22 

Háskólinn á Akureyri 
Þuríður Jónasardóttir 

3.4. Stjórnmálaþátttaka Samískra kvenna 

 
Þátttaka kvenna á fyrsta þingi Sama var hvorki góð né slæm er litið er til annarra 

landa á sama tíma. Fulltrúar kvenna á þingi voru 13 af 39 eða 33%. Árið 2001 fækkaði þó 

konum talsvert eða úr 33% niður í 18%. Samískar konur voru að vonum ekki ánægðar 

með það enda höfðu jafnréttismál verið mikið í umræðunni frá 1996 (Stordahl, 2002). 

Skýringar á fækkun kvenna á þingi á þessum árum geta verið nokkrar,  t.d. að 

kosningarkerfið gerði það að verkum að færri aðilar komust að en vildu, frambjóðendur 

voru fleiri en auðu sætin. Fleiri karlar voru í toppsætum flokkanna heldur en konur og því 

komust færri konur á þing. Sumir telja að konur hefðu ekki haft áhuga á því að bjóða sig 

fram til þingsins á þessum tíma heldur kusu frekar að vera heima og sinna fjölskyldu 

sinni sem og öðrum verkefnum. Enn aðrir telja að lágt sjálfsmat kvenna hafi leitt til þess 

að þær hefðu ekki nægjanlegt sjálfstraust til þess að bjóða sig fram. Þær tryðu því að þær 

hefðu ekkert að gera á þing (Pettersen, 2003).  

Vigdis Stordahl (2002) taldi að nauðsynlegt væri að karlmenn breyttu viðhorfi og 

framkomu sinni í garð kvenna til þess að jafnrétti næðist. Konur, þá sér í lagi yngri 

kynslóðin, væru ekki tilbúnar að lifa í samfélagi sem væri eingöngu karllægt. Þær vildu 

einnig taka mikilvægar ákvarðanir og bera ábyrgð á mikilvægum málum. Gagnrýnendur 

þessarar stefnu telja hins vegar að konur verði sjálfar að láta til sín taka og vera harðari af 

sér til þess að jafnrétti náist. Jafnrétti náist ekki nema konur fari sömu leið og karlarnir. 

Torunn Pettersen (í Bråten, 2007) bendir á að í rannsóknum sínum hafi hún 

komist að því að konur eigi erfiðara með að vera í forystu flokkana, þeim líði betur að 

vera í bakgrunni. Hún segir einnig að konur eigi erfiðar með að fá stuðning á bak við sig í 
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forystusæti en karlar, þar sem þær séu ekki nógu ákveðnar og trúverðugleiki þeirra því 

minni (Bråten, 2007).  

Til þess að minnka ójafnvægi á milli kynja á Samediggi var settur á kynjakvóti. 

Kynjakvóti þessi var ekki vel séður á öllum stöðum því sumir töldu að ekki væri hægt að 

bæta stöðu kvenna á þennan hátt (Stordahl, 2002). Staða kvenna var mikið rædd eftir 

fyrsta þingið, bæði af þinginu sjálfu og fjölmiðlum í Noregi, sem leiddi til þess að 

árangur náðist og árið 2005 fengu konur meirihluta kosningu á þing eða 51% í fyrsta sinn 

í sögunni. Þingið hlaut einnig fyrsta kvenkyns forsetann, Alili Keskitalo. Torunn 

Pettersen (í Bråten, 2007) telur að umræðan fyrir kosninguna hafi leitt til þess að konur 

hafi tekið forystusæti í flokkunum sem þekktist varla áður fyrr. Umræðan og barátta 

kvenna hafi því skilað árangri. Berit Oskal Eira er tók við starfi ritarans árið 2005 tekur í 

sama streng og segir að tveir stærstu flokkar Noregs hafi tekið kynjaumræðuna mjög 

alvarlega og því stillt konum ofarlega á lista sína. Þá telur hún einnig að hafi skipt 

sköpum að kosið væri úr færri flokkum en áður. Fleiri flokkar þýði nefnilega að færri úr 

hverjum flokki komist á þing, sem leiði til þess að efstu menn á lista nái þá helst inn 

(Bråten, 2007). Það er því hugsanlegt að umræðan sem skapaðist eftir 2001 hafi vakið 

konur til umhugsunar og hvatt þær til þess að taka að sér forystuhlutverk flokkanna.  

Fáar rannsóknir hafa farið fram á kynjamun Sama á þingi en Torunn Pettersen 

vonar að breyting verði þar á og að með því muni konur öðlast aukið sjálfstraust ( Bråten, 

2007). Það verður að hafa í huga að flestir Samar búa á Norðurlöndunum þar sem 

jafnréttismál eru ofarlega á baugi. Slíkt gæti vel hafa hjálpað samískum konum að ná 

þessum árangri. 



Menning Sama og staða kvenna í samískum samfélögum 24 

Háskólinn á Akureyri 
Þuríður Jónasardóttir 

3. Umræður og lokaorð 
 

Samar er þjóðflokkur sem býr í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Rússlandi, þó svo 

að þeir séu dreifðir til fjögurra landa telja þeir sig samt sem áður eina þjóð. Saga Sama er 

áhugaverð fyrir margar sakir, þeir rækta hreindýr líkt og Íslendingar rækta sauðfé og 

samskipti þeirra við ofangreinda ríkja hefur ekki altaf verið með besta móti. Sem dæmi 

má nefna leyfðu norsk stjórnvöld ekki að mál Sama yrði kennt í grunnskólum. Samar 

voru ekki viðurkenndir sem þjóðflokkur fyrr en eftir 1948 þegar mannréttindasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna var samþykktur.  

 Ef saga Sama er skoðuð má sjá hvernig staða samískra kvenna hefur þróast í 

gegnum árin. Handmálaðar myndir benda til þess að konur hafi stundað veiðar líkt og 

karlmennirnir, en myndirnar sína konur með spjót í hendi sem vísar til þess að 

verkaskipting kynjanna hafi ekki verið mikil og talsvert jafnræði hafi ríkt í búðum þeirra. 

Þó má finna þversögn í þessu því samkvæmt öðrum heimildum sáu konur mestmegnis um 

heimilishald og uppeldi á börnunum. Eitt mikilvægasta hlutverk kvenna hér áður fyrr var 

að sjá til þess að tunga og menning Sama myndi berast á milli kynslóða, það hlutverk 

tóku konur – og taka enn í dag – mjög alvarlega. Konur sáu einnig um að sauma klæði 

sem var mjög mikilvægur þáttur til þess að lifa hina köldu vetur af. 

 Í trúarbrögðum Sama fyrir kristnitöku má sjá að hlutverk kvenna voru talin 

mikilvæg í samfélaginu; þar sem kvenkyns guðir þeirra voru mjög sterkir persónuleikar 

sem báru mikla ábyrgð á örlögum Sama. Þarna sést að samískar konur hafi haft talsverð 

völd í samfélaginu. Kristnitaka Sama hafði talsverð áhrif á stöðu kvenna en kristin trú er 

talsvert karlægari en samíska trúin líkt og við þekkjum hér á landi. Þær urðu því mun 
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undirlægðari en áður fyrr, sú staða breyttist ekki fyrr en seint á tuttugustu öld þegar 

jafnréttisbarátta samískra kvenna hófst. 

 Samískar konur eru líklegri til að mennta sig á hærri menntunarstigum en samískir 

karlar. Þær eru einnig líklegri til þess að fara frá landsvæði Sama til þess að mennta sig 

og sumar hverjar snúa aldrei aftur til baka. Ástæða þess er eflaust sú að tækifærin eru 

fleiri fyrir karlana í hefðbundum samískum samfélögum, þá sér í lagi þar sem 

hirðmennska er enn stunduð. Í þeim samfélögum sem fleiri tækifæri eru í boði er líklegra 

að konurnar fari ekki burt.  

Þátttaka kvenna í samískum stjórnmálum er áhugaverð. Á fyrsta þingi Sámédiggi 

var þátttaka þeirra 33% en við næstu kosningar hafði þeim fækkað niður í 18%. Mikil 

umræða átti sér stað í þjóðfélaginu vegna þessa og árið 2005 gerðist það í fyrsta sinn að 

konur urðu í meirihluta á þinginu. Ástæðurnar voru nokkrar, t.d. var settur kynjakvóti líkt 

og er þekkt á norska þinginu þannig að jafnræði ríkti á þingi. Einnig er líklegt að þar sem 

Samar eru staðsettir í Skandínavíu; þar sem umræða um jafnréttismál er mikil; hafi 

hjálpað samískum konum að ná þessum árangri.  

 Staða samískra kvenna er ekki slæm nú á dögum, þær njóta góðs af því að 

þjóðflokkur þeirra er staðsettur á Norðurlöndum og því fá þær meira frelsi en ef þær væru 

staðsettar annar staðar í heiminum. Þær virðast geta tekið þátt í flestum þáttum í 

samfélaginu. Samískir skólar og ferðamannaiðnaður hefur skapað ný störf í samísku 

samfélagi sem konur geta nýtt sér. Þar sem samískar konur hafa talsvert val nú á dögum 

getur myndast togstreita um hvort þær vilji vera Samar eða alfarið tilheyra ríkjandi 

menningu. Margar þeirra ná þó að blanda þessum tveimur menningarheimum saman á 

árangursríkan hátt og ná því að tileinka sér það jafnræði sem ríkir á Norðurlöndunum. 
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