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HANDLINGSPLAN 2011
I 2011 vil Noereh! fokusere på samisk språk, fortsette med
organisasjonsoppbygging og samarbeid med annen urfolksungdom
internasjonalt. Noereh! vil også fortsette arbeidet med å fokusere på å sprenge
grenser blant samisk ungdom og i det samiske samfunnet, med hovedvekt på aksept
av ulike seksuelle legninger.

Noereh!s mål for organisasjonen i 2011 er å:
• rekruttere nye medlemmer
• fortsette å bygge opp organisasjonen, med spesielt fokus på å få på plass en

fast ansatt i organisasjonen
• bygge opp sterke tillitsvalgte og medlemmer
• fortsette arbeidet med å stifte flere lokallag og hjelpe de lokallagene som

allerede er tilsluttet Noereh!
• fokusere på økonomi og økonomiopplæring
• få en bedre dialog med medlemmene
• opprette en ny nettside for Noereh!
• delta på Barne- og ungdomstinget 2011
• delta på møter i regi av våre søsterorganisasjoner
• arrangere et felles styremøte med våre tre søsterorganisasjoner

Noereh! vil i 2011 gjennomføre følgende prosjekter:
• starte samisk språkaksjon for alle våre medlemmer med fokus på å våge å

bruke samisk mer aktivt i hverdagen
• arrangere språkreir for alle våre medlemmer både i sørsamisk, lulesamisk og

nordsamisk
• arrangere sosialt og kulturelt treff utenfor landsmøtet
• delta på samiske festivaler som partnere i prosjekter med fokus på unge

samiske kunstnere, designere og musikere.
• starte arbeidet med å arrangere og utvikle en årlig, fast sommerleir med for

våre yngste medlemmer med en øvre aldersgrense
• få til flere felles prosjekter med våre søsterorganisasjoner på finsk, svensk og

russisk side
• fortsette arbeidet mot Gávnnadeapmi 2 sammen med Suoma sámi nuorat,

Sáminuorra og Sámi nurash
• fortsette samarbeidet med Seadel (Bolivia), Cedecha jemh (Nicaragua), SAIH

(Norge), Vennskap Nord/sør (Norge og Bolivia) om utveksling mellom
samisk ungdom og urfolksungdom i Sør-Amerika

• lage prosjekter med fokus på klima- og miljøspørsmål

Noereh! vil i 2011 også fokusere på:
• samiske lærebøker og samisk opplæring
• bruk av samisk språk på grunn- og videregåendeskoler, spesielt de statlige

samiske videregåendeskolene.
• bruk av samisk ved språk ved institusjoner for høyere utdanning.
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