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Hva slags status kan medlemmer av en folkegruppe ha når de ikke hører til innenfor landlige, nasjonalt
definerte grenser, og hva har manglende tilhørighet å si for den enkeltes identitet? I denne boka søker vi å
kaste lys over slike spørsmål. Vi har valgt tittelen Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og
nasjonale minoriteter for å utforske og finne mulige svar.
Boka er en vitenskapelig antologi som tematiserer hvilken plass eller mangel på plass nasjonale minoriteter,
vårt urfolk samene og andre urfolk har i norsk skole og utdanning.
Både leksikontekster, wikipedia-artikler, skjønnlitteratur, avistekster og lærebøker er blitt undersøkt for å
forklare og forstå spørsmål knyttet til urfolksproblematikk og særtrekk ved kulturen hos våre fem nasjonale
minoriteter. Boka har også bidrag som omhandler samiske forhold i barnehagesektoren relatert til
rammeplaner og offisiell politikk med tråder til forhold for urfolket på New Zealand, og den bringer også inn
urfolksperspektiver fra et land som Nicaragua. Boka har to artikler fra vårt naboland som omhandler
framstilling av samer og romfolket i svenske lærebøker. Redaktørene for boka, Norunn Askeland og Bente
Aamotsbakken, er professorer i henholdsvis norsk og tekstvitenskap ved Institutt for språk og litteratur,

Høgskolen i Sørøst-Norge.
Det er ikke tvil om at «noen» snart må stilles for retten anklaget for høyforræderi mot land og folk! Og disse
involverte «noen» ser etterhvert ut til å. Filmvisning: In Pursuit of Peace. Hva er ubevæpnet sivil
fredsbevaring og kan det være en effektiv metode for å bygge fred? Onsdag 2. november viser Fredslaget.
Bjørn Landøy (59) - Eg har gjort det godt i livet, men det kunne like gjerne gått heller dårleg. På
ungdomsskulen sat eg i eit uroleg hjørne i klassen.
Vietnam er et langt og smalt land, med en lang kyst. Det meste av landet har ikke vinter, men regntid, såkalt
Monsunsesong.
Det er varmest og våtest fra april til. Som abonnent på Vårt Land får du: Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit; Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Nå vet jeg hvem folk flest
er og det er heldigvis og med god grunn ikke de som lager løver i Norge. Selvfølgelig vil vel folk flest slippe
og høre på nazister og. Folk bør heller være mer forsiktig med hva de legger ut på Instagram, enn å uttale seg
om livssyn og tro, mener Hanne Kolstø. I land som Israel og. Katinka Hosszú er kanskje verdens fremste
kvinnelige svømmer for øyeblikket, og i særdeleshet den som har kapitalisert mest på sin status som.
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