- Harstad og Tromsø bør kappes om å skilte på
samisk

Dette sier leder for Kystsamene, Kurt Magne Stormo.
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Várdobáiki samisk stedsnavnutvalg foreslo i 2012 at kommunen vedtar skrivemåten for
Harstad på samisk. Ifølge stedsnavnutvalget har Hársttak vært i bruk på samisk fra
gammelt av, og det er fortsatt i daglig bruk blant samisktalende i kommunen og området
rundt.
Et stort flertall i kommunestyret ba i mars i år rådmannen utrede en sak om å innføre de
samiske navnene Hársttak (Harstad) og Hársttaid suohkan (Harstad kommune).
- Slik vi har forstått det er det et klart flertall politisk for gjennomføring i både Harstad og
Tromsø. Dette kan bidra til at Harstad slår Tromsø på målstreken i arbeidet med samisk
skilting på byene i Nord-Norge
- Så hvorfor vente? I stede bør byene kappes om å skilte innfartsårene på samisk, jo før jo
heller, sier Stormo.
Kystsamene mener det er viktig å materialisere den samiske tilstedeværelsen som har
vært i Harstad-området gjennom norsk-samisk skilting.
- Disse skiltene vil gi byens befolkning en mulighet til å identifisere seg med den gamle
samiske kulturen, skriver foreningen i en pressemelding.

Kystsamene mener også at Stedsnavnloven forplikter til bruk av samiske stedsnavn. Her
heter det at, sitat: «formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne,
gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk
av namna.Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med
nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar», sitat slutt.
- Hva med skilting på kvensk i Harstad?
- Kystsamene har medlemmer i fra hele Sør-Troms. Vi jobber både for samisk og kvensk
kultur. Men det er ikke til å stikke under en stol at det kvenske er mest framtredende i
Nord-Troms.
- På arrangementer i Evenes og Skånland har vi truffet mange som mener de er direkte
etterkommere fra kvener som i sin tid innvandret fra Sverige. Men vi er litt usikker når
det gjelder kvensk navn på Harstad kommune.
- Vi velger derfor i første omgang å fokusere på samisk skiltning i Harstad, der alt nå
ligger til rette, sier Stormo.

