
Vi er samer - Læringsressurs 

  
 

Fasit  

Alta-saken 

1. Når vedtok Stortinget utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget? 1978 

2. Hva sto det i utbyggingsplanene i 1970? At også Maze ville bli lagt under vann.  

3. Hva, tror du hadde skjedd med folk fra Máze/Masi, dersom bygda var blitt lagt under 

vann? Forslag: De ville måtte flytte fra hjemmene sine og slutte med reindrift og jordbruk.  

4. Hvorfor, tror du det er viktig at folk får demonstrere når de mener at politikerne gjør 

feil? Forslag: Det er viktig at folk som berøres av lover blir hørt og får si sin mening om 

hvilke konsekvenser lovene vil får for dem. Demokrati.  

5. Hvordan kan vi si at demonstrasjonene mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget 

er bakgrunnen for opprettelsen av Sametinget? Forslag: Etter den sterke motstanden 

måtte myndighetene begynne å forhandle med samene, og det ble bestemt at samene 

måtte ha et organ hvor de kunne si sin mening om lover og som berører dem.  

6. Hvilke argumenter ble brukt for og mot utbyggingen? For: energi, arbeidsplasser mot: 

true naturmiljøet i vassdraget, samenes rettigheter ble oversett 

7. Les fagteksten nøye. Oppsummèr med to setninger.  

8. Se filmen: La elva leve. Hva handler den om? (Filmen kan bestilles fra forlaget) 

9. Pararbeid: En journalist og en sultestreikende aktivist: Du er en av de sultestreikende 

aksjonistene foran Stortinget som vil stoppe utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget 

på tidlig 1980-tall. Du blir intervjuet av en journalist i Dagbladet der du gjør greie for 

hvorfor du aksjonerer og hvilke negative konsekvenser denne utbyggingen vil ha for deg 

personlig og samefolket. Legg vekt på hvorfor det er viktig å få stoppet utbyggingen. 
(udir.no) 

10. Pararbeid: En skal ut. Finn ett ord fra hver gruppe som skal ut. Dere må begrunne valget.  

A) naturvern - kraftverk- vassdrag - lakseelv 

B)  lov - regjering - myndighet - demonstrasjon 

C) utbygging - kamp - motstand- sivilulydighet 

D) samelov -  sameting - sultestreik - forhandlinger 

Her kan det være mange riktige svar.  

 


