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‘Gammel som Moder jord,
ungt som gresstrået’

Samiske og baskiske kvinner i Madrid juli 2008.

Vil du bli medlem? Ta kontakt!
Styret 2008:
 May-Lisbeth Myrhaug, Oslo, tel. +47 951 33480
may-lisbeth.myrhaug@katolsk.no
 Gudrun E E Lindi, Kárášjohka / Karasjok
tel. +47 959 35626 snf@trollnet.no
 Valentina Sovkina, Lujávri / Lovozero
vilkes.tall@mail.ru
 Rauna Kuokkanen, Toronto, Canada
rauna.kuokkanen@gmail.com
 Annele Gaup, Guovdgeaidnu/Kautokeino
tel. +47 404 97121 annele.gaup@c2i.net
E-post: snf@trollnet.no
Hjemmeside: www.saminissonforum.org

Sámi NissonForum / Samisk KvinneForum
P.b. 110, N-9735 Kárášjohka/Karasjok, Norge

Hvem er SNF ?
SNF er etablert som et nettverk i 1993, av samekvinner ifra
Indre Finnmark som ville bli aktive politisk i egen kommune
og egen region. Samisk Kvinneliste i Karasjok, dannet til det
første sametingsvalget i Norge i 1989, dro Samisk KvinneForum i gang. I 1998 ble SNF en egen organisasjon (NGO).
SNF har medlemmer fra fire land.

Hva vil SNF?
SNF arbeider for:
- å etablere et samisk resurssenter der kjønns- og
likestillingsspørsmål er i fokus.
- å øke samekvinners innflytelse i samfunnet, med samisk
språk og kultur som grunnlag.
- å motivere samiske kvinner til engasjement og utvikling på
egne vilkår.
- at samekvinners liv og arbeid, både historisk og i dag, blir
dokumentert og synliggjort.
Hva gjør SNF?
SNF fungerer alt i dag som et resurssenter for samiske
kvinner og kjønnslikestilling i et samisk perspektiv, men
med frivillig, ubetalt innsats. Hvorfor ?
Fordi kvinnespørsmål og likestilling MÅ ivaretas også i
Sápmi (Sameland). SNF vil fortsette å jobbe for en egen
institusjon hvor kunnskap og kompetanse samles.

Aktiviteter i dag:

SNF-treff med både alvor – og moro:

Informere, dokumentere og synliggjøre kvinners liv:
-Utgi norsk/samisk tidsskrift Gába siden 1996.
-Delta på konferanser i og utenfor Norden. I juli 2008 deltok
SNF på konferansen Women’s Worlds i Madrid.
-Formidling via e-post og SNFs egen internettside.
Bevisstgjøre og opplyse:
-Både overfor egne medlemmer og det øvrige samfunnet.
-SNF fikk ideen til og var prosjektleder for Nordisk Samisk
Likestillingskonferanse SÁMIS Oslo, april 2007.
Samarbeid:
-SNF har egen avdeling på Kolahalvøya, Russland, og deltar
aktivt i barentsregionalt samarbeid.
-SNF har et samarbeid med baskisk kvinneorganisasjon
Bilgune Feminista i Euskal Herria.
-SNF er medlem av FOKUS-Forum for kvinner og
utviklingsspørsmål i Norge.
Hedre kvinner – og menn:
-Dele ut SNFs utviklingspris årlig, til den eller de som
fremmer likestilling og likeverd.
Samiske kvinnetreff:
-Årsmøte med seminar der vi tar opp aktuelle temaer for
samekvinner fra fire land.
-Møtene har vært i Harstad, Inari, Karasjok, Tromsø,
Lovozero, Jämtland, Murmansk. I 2008: Rovaniemi.
Finansiering:
-SNF mottar årlig driftsstøtte fra Sametinget, Norge.
-Prosjekter blir finansiert av midler som SNF søker om, fra
bl.a. FOKUS, Barentssekretariatet, Utenriksdept. og
Sametinget, Norge.

SNFs ’revygruppe’. Karasjok 2006.
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