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2019-05.21 Dearna/Tärnaby.
Den 9e maj i år kom naturvårdsverkets beslut om att en vargföryngring skall finnas inom
Jämtlands län. I praktiken innebär detta att 10 vargar skall finnas i länet där renskötsel
förekommer.
Naturvårdsverket försvarar sitt beslut med att vargreviret inte kommer befinna sig inom
renskötselområdet och av den orsaken inte kommer påverka renskötseln.
Det är naivt att tro att vilda djur håller sig till det av människan beslutade revir. Redan innan
naturvårdsverket beslut om en vargföryngring var det problematik på grund av vargförekomst
inom Jämtlands län. Av den anledningen kan det inte vara en nyhet för naturvårdsverket om
den stora problematiken som har förekommit.
Det därför helt uppenbart att naturvårdsverket negligerar de problem som samebyar påvisar.
Det är högst oroande med tanke på svenska myndigheters tidigare agerande gentemot samer,
där samers åsikter helt utelämnas eller nedvärderas för att de kommer från just ett urfolk. Det
går mot minoritetslagstiftningen och samiska folkets urfolksrättigheter.
Vi ser det som ett misslyckande att Sametingets styrelse inte kan representera samiska
intressen på området och ifrågasätter starkt Sametingets styrelses engagemang i frågan. Det
har länge varit vår åsikt att Sametinget måste arbeta proaktivt och inte reaktivt gentemot
svenska myndigheter. Det betyder att Sametinget måste säkerställa att myndigheter redan
innan beslut tas har kännedom om Sametingets åsikt i frågan och förstår hur deras beslut
påverkar berörda samer. Något som annars mycket lätt faller mellan stolarna då svenska
myndigheter allt för ofta inte har kännedom om samiska förhållanden.
När Sametingets styrelse inte lever upp till arbetet de är valda att utförda ser vi de negativa
effekterna. I det här fallet varg i renskötselområden, i andra fall avsaknaden av
konsultationsordning och att arbetet för att stärka samiska rättigheter helt avstannat.
Vi kan inte ge vårt fö1iroende till en styrelse som inte kan se till det samiska folkets intressen
och vi saknar därför helt förtroende för Rennäringsnämndens ordförande, tillika
rennäringsansvarig i Sametinget styrelse Marita Stinnerbom och den yttersta ansvariga
styrelsens ordförande Per OlofNutti.
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Att Sametinget prövar om rennäringsnämndens ordförande fortfarande
har stöd av den politiska majoriteten och prövar där med att återkalla ,
uppdraget på grund av bristfälligt arbete i rovdjursfrågor.
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Att Sametinget prövar om ledamoten i styrelsen med rennäringsansvar
fortfarande har stöd av den politiska majoriteten och prövar där med
att återkalla uppdraget på grund av bristfålligt arbete i rovdjursfrågor.
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Att Sametinget prövar om styrelsens ordförande fortfarande har stöd
av den politiska majoriteten och prövar där med att återkalla
uppdraget på grund av bristfälligt arbete i rovdjursfrågor.
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Till Sveriges nyvalda regering
Sametinget - i egenskap av folkvalt parlament och företrädare för det samiska folket - ser
framemot en konstruktiv och regelbunden dialog med regeringen i alla frågor som berör det
samiska folket.
Sveriges riksdag har redan 1977 erkänt samernas särställning som ursprungsfolk i Sverige.
Även i anslutningsakten till Europeiska unionen, protokoll 3 av år 1994, erkände Sverige
samernas särställning och de förpliktelser och åtaganden Sverige har gentemot det samiska
folket enligt nationell och internationell rätt. I Urfolksdeklarationen som Sverige antagit i
FN 2007 slås fast att urfolk har rätt till självbestämmande i alla de frågor som berör dem.
Riksdagen har också beslutat i november 2010 om en reformerad grundlag i vilken det
samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samhällsliv erkänns.
Internationella organ både inom FN och EU har återkommande riktat kritik mot Sveriges
passivitet när det gäller att säkerställa den samiska rätten till land och vatten och
bibehållande av samernas traditionella levnadssätt, bristen på formella konsultationer med
samiska folket, brister i utbildning i och på samiska språket. En av de föreslagna åtgärder
som de internationella organen återkommer till är bl a att Sverige ratificerar ILO
konventionen 169.
Sametinget finner att Sveriges passiva hållning när det gäller samiska rättigheter samt den
strukturella/institutionella diskrimineringen av samerna kräver omedelbara åtgärder från
Riksdag och Regeringen. En konsekvens av Sveriges passivitet är att enskilda samer, samiska
samfälligheter och samebyar har tvingats föra långdragna, kostsamma och oförutsägbara
rättsprocesser för att skydda samiska rättigheter och få klarlägganden av rättsläget.

Sametinget kräver att svenska staten/regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning/
kommitte med bred samisk representation och med uppgift att utforma en samlad, tydlig
och rättighetsbaserad nationell same- och urfolkspolitik som utgår från samernas rättigheter
som urfolk enligt internationella konventioner för att bryta den rådande diskriminerande
samhällssynen på det samiska folket.
En modern same- och urfolkspolitik omfattar även åtgärder för att skydda samernas
traditionella näringar och renskötselornråden. För att garantera rennäringens och övriga
samiska näringars fortlevnad och utveckling kräver Sametinget också att regeringen utgår
från
FNs urfolksdeklaration och !LO-konventionen 169. Trots att Sverige inte ännu ratificerat
!LO-konventionen 169 har Sverige redan idag en skyldighet att säkerställa samers rättigheter
i nationell lagstiftning.
Sametinget - valt av det samiska folket - vill också ge uttryck för våra anspråk för att
staten/regeringen tillsammans med det samiska folket slutför och genomför följande
påbörjade samepolitiska frågor:
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1.

Inrättande av en Sanningskommission

Sett från samisk folkets perspektiv finns det behov av att utveckla en ömsesidig respektfull
relation med staten på lång sikt. De sår som svenska staten åsamkat samerna i historisk tid
genom rasistiska antaganden under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, förbud av
användningen av det samiska språket intill 1956 och den särskilda skolpolitiken (lapp-skallvara-lapp-politiken) för samerna motiverar detta.
Även samtida politiska åtgärder som rovdjurspolitiken och reformeringen av småviltjakten,
samiska språkets svaga ställning under 1990-talet har orsakat djupa sår i det samiska
samhället. Idag saknar staten Sverige en övergripande principiell same- och urfolkspolitik
samtidigt som synen på samerna i det svenska samhället fortfarande är fylld av fördomar,
rasism och diskriminering. Därför finns det behov av en sanningskommission som lyfter
fram och synliggör missförhållanden, övergrepp, felaktigheter och oförrätter.
I de sannings- och försoningsprocesser som pågår i västvärlden mellan stater och
ursprungsfolk handlar det således både om att återupprätta ett förtroendefullt förhållande
och gottgörelse för förtryck, diskriminering och marginalisering. Sanning- och försoning i
den här övergripande betydelsen har en framträdande kollektiv dimension. Det är
förhållandet mellan stat och ursprungsfolk som skall göras gott och återupprättas.
Förhoppningarna är att det enskilda lidandet utifrån detta skall finna sin försoning.
De nordiska Sametingen har i samband med 100-årsjublieet i Tråente/Trondheim 2017
gemensamt uttalat att det är staternas ansvar att tillsätta en sanningskommission i nära
samarbete med samerna. Även Europarådet har i sin 4:e rapport rekommenderar staterna att
påbörja- i nära samverkan med samerna - en sannings- och försoningsprocess som ingående
tar upp statens kräkningar av samernas mänskliga rättigheter såväl i förgången tid som i
nutid.
Både Norges Storting och Finlands regering har beslutat tillsätta sannings- och
försoningskommissioner.
Det internationella organ som granskar Sverige när det gäller samiska folkets situation
återkommer gång efter annan med rekommendationer om att Sverige inrättar en sanningsoch förningskommission.
Sametinget vill att riksdagen/regeringen - i likhet med Norges Storting och Finlands
regering - tillsätter en sanningskommission för att komma till rätta med historiska och
nutida övergrepp, kränkningar och diskriminering av det samiska folket som kan ligga till
grund för en framtida konstruktiv relation i god anda.
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2.

Konsultationsordning

Sverige /regeringen har ett pågående arbete med en etablering av en formell
konsultationsordning med det samiska folket.

Sametinget vill att regeringen nu fullföljer förslaget av en formell konsultationsordning
mellan det samiska folket och svenska staten i enlighet med förslag som presenterats i
DS 2017:43 Konsultation i frågor som rör samiska folket och med beaktande av Sametingets
synpunkter i yttrande över förslaget och åberopade principer för konsultation enligt
internationella konventioner som Sverige antagit.

3.

Nordisk samekonvention

Syftet med Nordiska samekonventionen (NSK) är att bekräfta och stärka rättigheter för det
samiska folket så att de kan bevara och utveckla sitt språk, sin kultur, sina näringar och sitt
samhällsliv med minsta möjliga hinder av landsgränserna. Vidare är syftet att konventionen
harmoniserar lagstiftning och annan reglering av betydelse för samernas verksamhet över
landsgränserna (art 1 och art 10)
Förhandlingarna om en Nordisk samekonvention har pågått sedan våren 2011 mellan
Sverige, Finland och Norge. Förhandlingarna slutfördes hösten 2016. De grundläggande
principerna för samernas rätt till självbestämmande skall ses som en minimistandard. Även
de artiklar som behandlar land- och resursrättigheter måste ses som ministandarder både ur
ett folkrättsligt och privah·ättsligt perspektiv. Konventionsförslaget bygger på internationella
konventioner Sverige, Finland och Norge redan åtagit sig att följa och redan nu är bundna
av.
Den 7 juni 2018 skickade Sametingen i Sverige, Norge och Finland genom det gemensamma
organet Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR) skrivelse till de tre ländernas regeringar med
förslag till ett fåtal, men för sametingen viktiga, förändringar i förslaget till konventionstext.
Regeringarna har inte kommenterat detta varför SPR:s styrelse återigen den 11 december
2018 ånyo skickat en skrivelse för att understryka vikten av att arbetet med Nordisk
samekonvention kommer till ett avslut och att det är angeläget att staterna svarar på
Sametingens begäran att inleda diskussioner om Sametingens ändringsförslag.
Sametinget vill att regeringen tillsammans med Norge och Finland återupptar
diskussionerna om Sametingens ändringsförslag och att Nordiska samekonventionen
därefter ratificeras.
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5.

Konsekvenserna av klimatförändringar för rennäringen och samiska
näringar

Det har konstaterats att pågående och framtid klimatförändringar i form av ökade
temperaturer och därmed varmare klimat, ökad luftfuktighet, ökad nederbörd både i form
av snö och regn, ändrade nederbörds- och snöförhållanden, vindförhållanden och
förändrade vegetationsperioder- och zoner påverkar och kommer att påverka renen, renbetet
och nyttjande av årstidsbetesmarkerna, renskötselarbetet, rennäringens infrastruktur och de
enskilda renskötselföretagens och samebyarnas ekonomi.
FN:s klimatpanel IPCC redovisar att både atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och
is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och
anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.
Världens urfolk påverkas allvarligt av konsekvenserna av klimatförändringarna eftersom
urfolkens näringar, kultur och ekonomiska överlevnad är direkt beroende av naturen.
Urfolken saknar ofta resurser för att anpassa sig till konsekvenserna av
klimatförändringarna och riskerar att hamna i en mycket utsatt situation. Denna risk är en
realitet även för samerna. Vi konstaterar därför att det finns ett stort behov av insatser för det
samiska folkets möjligheter att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och
klimatanpassning som uppfyller de samiska behoven.
Forskningens rekommendationer är tydliga. Det krävs aktiva politiska beslut och förändring
i lagstiftningen för att stärka samiska näringar och den samiska kulturen i ett ändrat klimat.
Ökat inflytande och hänsyn till rennäringen i samråd och beslutsprocesser är ytterligare
åtgärder som forskningen som viktiga för att möta ett förändrat klimat.

Sametinget har utformat en handlingsplan för rennäringens och samiska näringar där
konsekvenserna av pågående och framtida klimatförändringar beskrivs. Rennäringen har
behov av ökad flexibilitet, kunskapsförmedling och krisberedskap. Utredning om
klimatfond och medel för att ta fram samebyvisa handlings och genomförandeplaner för
klimatanpassning och egna sårbarhetsanalyser.
En utmaning för Sverige är att genom att anta Agenda 2030, FN:s dokument om global
hållbar utveckling i 17 delmål, har man slagit fast att renen och renskötseln är en
ekosystemtjänst som måste upprätthållas. Detta betyder att alla areella näringar som
påverkar betesland för renen måste vara beredda till anpassning av sin verksamhet så att
renen och renskötseln som ekosystemtjänst inte äventyras. Agenda 2030 slår fast att alla
delmål skall vara uppfyllda för att dokumentet ska godkännas"
Sametinget uppmanar Sverige att uppfylla dessa delmål.
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5.

Samisk kultur, kulturarv och kulturmiljö

Sametingslagen anger tydligt ut Sametingets ansvar och roll när det gäller samisk kultur
men fortfarande, 25 år efter inrättandet av Sametinget har Sametinget inte det fulla ansvaret

för frågor som rör samisk kultur, kulturarv och kulturmiljö trots att det samiska folket har
erkänts som folk i Sverige och som urfolk med rätt till självbestämmande. Fortfarande frodas
en strukturellt diskriminerande syn på samernas förmåga att själva ta ansvar.
I betänkandet Sametingets roll i det svenska folkstyret uttalades att{~~]

"det är numera alltså ostridigt att samerna har rätt till kulturell autonomi och att detta
fårutsätter en viss grad av självstyre" (s 10)
Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens områden och för samisk kultur
enligt förordning med instruktion för Sametinget. Förvaltningsansvaret omfattar både ett
politiskt ansvar och myndighetsansvar.
Sametinget konstaterar att förvaltningen (ansvar och resurser) av de samiska kulturfrågorna
för närvarande är utspridd på ett flertal statliga och regionala myndigheter, såsom
Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna, Regionerna, Institutet för språk och
folkminnen med flera. Fragmentiseringen av de samiska kulturfrågorna medför en allvarlig
risk för att samiska kultur-; kulturarvs- och kulturmiljöfrågor får en låg prioritering inom
dessa myndigheters verksamheter.
Enligt Sametingets uppfattning är ansvaret för samisk kultur, kulturarv och kulturmiljö mer
omfattande än vad som avspeglar sig i statens anslag för kultur. Sametinget är i stort behov
av utökade resurser för att kunna leva upp till målen att bibehålla, stärka och utveckla ett
levande samiskt konst- och kulturliv, kulturarv och kulturmiljö.

Sametinget vill att regeringen överför det fulla ansvaret för och finansieringen av samisk
kultur, kulturarv och sainisk kulturmiljö till Sametinget för att den uttalade kulturella
autonomin och för att en levande samisk kultur med ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv ska kunna bli verklighet.

6.

Rovdjur

Renskötseln har alltid påverkats av hur många rovdjur det finns inom renskötselornrådet. I
nuläget är rennäringen den näring som drabbas hårdast av rovdjurens predation1 och antalet
rovdjur i renskötselområdet försvårar bedrivandet av en hållbar renskötsel för många
samebyar. Rovdjurens närvaro får mycket stora konsekvenser för rennäringen; ekonomiska,
sociala, kulturella och ekologiska. Framför allt känner många renägare en stor oro och
frustration över situationen. Genom hittillsvarande rovdjursförvaltning har intresset att
bevara de stora rovdjuren och intresset att bevara en hållbar renskötsel (som går att försörja
1

Se bl.a. SOU 2012:22
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sig på) kommit att stå i motsats till varandra. Sametingets uppfattning är dock att dessa två
intressen går att förena med varandra genom en tydlig rovdjursförvaltning som tar hänsyn
till målsättningen att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hållbar
rennäring, utan att gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren hotas.
Riksdagen antog i december 2013 en ny rovdjurspolitik. Enligt miljöministern ska politiken
möjliggöra en god förvaltning av stora rovdjur, samtidigt som den ska tillgodose en bra
balans mellan målet om gynnsam bevarandestatus för rovdjuren och ta hänsyn till de
människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Riksdagen beslutade också att
rennäringen inte ska behöva tåla högre förluster än maximalt tio procent av renhjorden.

Sametinget vill att regeringen genomför författningsändringar i förordningar i enlighet med
den hemställan som Sametinget inlämnat, att riksdagens beslut om toleransnivå samt
tillämpningen av förvaltningsverktyget införs i förordning (2009:1263) om förvaltning av
björn, varg, järv, lo och kungsörn. Av regleringen ska definitionen av toleransnivå framgå,
samt hur rovdjursförvaltningen ska anpassas för att förhindra att toleransnivån överskrids,
respektive åtgärder som bör vidtas vid ett eventuellt överskridande. Därtill föreslås att
förvaltningsverktyget i den del som avser samråden mellan Länsstyrelsen och samebyarna
regleras. Sametinget föreslår även vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905. Att
rovdjursersättningarna höjs i enlighet med Sametingets budgetunderlag och att skyddsjakter
på rovdjur får bedrivas i nationalparker.

7.

Samiska språket

Sametinget bör förstärkas i arbetet med att leda det samiska språkarbetet genom att
regeringen inrättar och finansierar ett språkanslag inom Sametinget. Sametinget har enligt
sametingslagen uppgift att fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet.
Sametinget arbetar för en egen språklag och behöver resurser för detta arbete. Sveriges
efterlevnad av Europarådets ramkonvention och språk- och landsdelstadga har paradoxalt
nog blivit ett hot mot samiska språket och den samiska kulturen då Sveriges hållning i dessa
frågor har blivit att hålla det inom minoritetspolitiken. Samiska frågor måste också av
regeringen betraktas utifrån att samerna är ett urfolk. Sametinget föreslår att samiska
språkrättigheter skrivs in i nuvarande sametingslag och att vid inrättande av språkanslag så
bedöms anslaget utifrån de behov som språk vanligtvis har, det finns andra myndigheter, t
ex Institutet för språk och folkminnnen som har ansvar och uppgifter inom språk som kan
utgöra normgivande i anslagets storlek. Proposition 1992/93:32, om samerna och samisk
kultur m.m., förde fram förslag till att ge Sametinget ett ansvar för att leda det samiska
språkarbetet och propositionen bedömde även behov av att tilldela särskilda resurser för
detta ändamål. Det senare har inte infriats av Sveriges regeringar.
De samiska språken är små och definieras som hotade språk enligt Unescos kriterier för
hotade språk. Samiska språken delar sin historia med andra koloniserade urfolksspråk i
världen och har genom tiderna varit offer för språkmord, vilket i sin tur medfört att dessa
språk räknas som hotade språk.
Då de samiska språken återfinns i Sverige, Norge, Finland och Ryssland och med andra ord
inte har ett enskilt hemland är det viktigt att de nordiska länderna tar ett särskilt ansvar för
jämlik status och utvecklingsmöjligheter för de samiska språken i respektive land. Sverige
m åste aktivt arbeta för samiska språkens ställning i samhället, ta ansvar för tidigare bedriven
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politik som gick ut på att assimilera samerna genom att bl. a. förgöra samiska språken. En
passiv hållning från Sveriges sida gentemot samiska språken i nutid är lika skadlig för
samernas språk som dåtidens aktiva assimileringspolitik.

Samiska språk har samma behov som välmående språk har av utveckling och främjande,
samtidigt som det finns behov av stödåtgärder som tillkommer små och hotade språk. Det
handlar om att stödja de samiska språken på ett brett plan och på olika nivåer, genom bland
annat språkvård, revitaliseringsinsatser och stöd till enskilda. Sametingets förvaltning bör
förstärkas med ansvar, uppdrag och resurser för alla språkliga funktioner och uppdrag ett
samhällsbärande språk kan behöva. Den senaste vetenskapliga undersökningen2 visar att de
svenska samerna befinner sig i en långt framskriden språkbytesprocess. Sametinget anser att
ytterligare aktiva revitaliseringsåtgärder bör sättas in för att vända på språkbytesprocessen
men saknar resurser för att vända den nedåtgående spiralen.
Samiska språket indelas i nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, pitesamiska och
umesamiska, varav fyra av språken har egen godkänd ortografi (den fjärde ortografin
godkändes så sent som 2016). Arbetet med att godkänna en ortografi för ytterligare ett
språk, pitesamiskan, är påbörjat och kan förväntas fullbordas senast 2019. Ett godkännande
av ortografi för ett språk innebär att språkarbete kan formaliseras för det språket och det
ökar bl. a. behov av texter sammanlagt inom samiska språken. Ett språk är bärande i en
kultur och att det egna språket blir tillgängligt som skriftspråk är av stor betydelse på
individnivå. Här måste poängteras att det förekommer skillnader i ordförråd och grammatik
mellan de olika samiska språken. Skillnaden mellan sydsamiska och nordsamiska kan liknas
med svenska och färöiska. 3

Sametinget vill att stärkta samiska språkrättigheter skrivs in i nuvarande sametingslag och
att regeringen inrättar och finansierar ett språkanslag inom Sametinget som möjliggör
stärkta insatser för språket; Sametinget vill att ett varaktigt Giellagaldu etableras, att
språkvården stärks, att ökade revitaliseringsinsatser och möjlighet för stöd till enskilda från
Sametinget

8.

Samisk hälsa

Den rådande kunskapsbristen om hälsosituationen bland både samer, bristen på samisk
språk- och kulturkompetens i hälso- och sjukvården och i det närmaste obefintlig forskning
om samernas hälsa har föranlett att såväl nationella myndigheter, FN och samiska
organisationer påtalat det stora behovet av inrättandet av ett centrum för samers hälsa.
Regeringen har beviljat Västerbottens läns landsting 3 miljoner kronor för att tillsammans
med Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen, Sametinget och de samiska
organisationerna starta ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Kunskapsnätverket ska bland
annat bidra till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som tar hänsyn till samers
språk och kultur. Inom ramen för kunskapsnätverket ska en samlad strategi för ökad
2
3

Svonni Mikael 2006, Språksituationen för samerna i Sverige, Sami dutkan/Samiska studier
SOU 1990-91, Samerätt och samiskt språk
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kunskap om samers hälsa tas fram samt en framtida etablering av ett fysiskt centrum för
samers hälsa inom det samiska kärnområdet. ;}~]Regeringen har 2018 även beviljat
landstinget Dalarnas ansökan om 709 000 kronor för att delta i etableringen av ett
kunskapsnätverk för samers hälsa.
2015 genomförde Sametinget på regeringens uppdrag en kartläggning av den samiska
befolkningens psykosociala hälsa. Kartläggningen indikerade att den samiska befolkningen
har sämre eller mycket sämre hälsa än motsvarande grupper i övriga samhället. Medlen
regeringen nu ger ska gå till utformandet av en långsiktig och samlad strategi för utveckling
och förbättring av samers hälsosituation.

Sametinget vill att regeringen på allvar verkar för en etablering av centrum för samers hälsa
inom det samiska kärnområdet i likhet med vad som redan idag finns för samer i Norge
genom SANKs - som är nationella kompetenscentrum med mål att bidra till att den samiska
befolkningen får en likvärdig vård som övriga befolkning i Norge.
Sametinget vill att regeringen möjliggör för AXG akut sjukvård i extrem glesbygd och ger
dispens till lokala helikoptrar med lokalkännedom att understödja ambulanshelikoptrar som
ofta har flera timmars inställelsetid för att rädda liv.

9.

Sametingets budget

Sametingets verksamheter har alltsedan inrättandet av Sametinget 1993 varit
underfinansierade. Till Sametinget har begränsade förvaltningsuppgifter avseende
rennäringsfrågor överförts år 2007 från Länsstyrelserna och dåvarande Jordbruksverket
enligt beslut i riksdagen4• Finansieringen av överföringen var underfinansierad liksom
nuvarande rovdjursförvaltning och uppgifter avseende konsekvenser efter Tjernobylolyckan. Inom Sametingets förvaltningsansvar för samiska språk saknas i dag anslag för
Sametingets uppgift att leda det samiska språkarbetet och långsiktig finansiering av
Sametingens gemensamma språkarbetet genom Giellagaldu.
Finansieringen av demokratiska uppdraget inom Sametinget är idag under all kritik.
Exempelvis uppgår partistödet till invalda partier i Sametinget till obetydliga 800 tkr.
Partiernas demokratiska arbete går på sparlåga. Sametinget saknar idag ekonomiska och
personella resurser för politiskt utredningsarbete något som Sametingets förvaltning inte
kan belastas med idag. Sametinget redovisar årligen i sina budgetunderlag till regeringen
om det samiska samhällets behov av utvecklingsinsatser inom olika sakfrågor.

Sametinget vill återigen göra regeringen uppmärksam om den begränsade budget
Sametinget förfogar över och vill att regeringen utökar Sametingets budget både vad avser
sakanslag och förvaltningsanslag för att stärka och utveckla rennäringen, samiska näringar,
samisk kultur, samiska språk, det samiska demokratiarbetet och Sametingets kansli för
framtiden.

4

Ett ökat samiskt inflytande, Prop. 2005/06:86
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10.

!LO-konventionen 169

Se särskild skrivelse om !LO-konventionen 169 bilaga 1.

Slutsats
Sametinget är beredd att i formella konsultationer och i aktiv dialog med regeringen
medverka till att Sverige som medlem i FN och i Europeiska unionen blir ett föredöme när
det gäller samarbete i god anda med det samiska urfolket i alla de frågor som Sametinget nu
redovisat.
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MOTION TILL SAMETINGET ,__
Tillgänglighet till talarstolen

Motivering:

Patriarkala strukturer genomsyrar hela samhället, mycket tack vara vår kolonialahistoria. Som barn
av vår tid måste vi göra det möjligt för alla våra ledamöter, oavsett kön, klass, ålder, etnicitet, sexuell
identitet eller sexuell läggning, att föra fram sin talan och tankar. Sametinget bör främja
möjllgheterm1 för de grupper som i samhället är diskriminerade.. En början på arbetet är att beakta
de snedfördelningar som finns.
Yrkande:
1.

Att Sametinget ger Sametihgets styrelse i uppdrag att finna lämpliga mätinstrument för
jämlikhet, där inkluderat men inte begränsat till: Antal kvinnliga respektive manliga talare,
antalet inlägg från kvinnliga respektive manliga talare samt antalet minuter nyttjacie av de
två grupperna.

2. Att Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att vid varje plenums slut redovisa ett
jämställdhetsindex baserat på valda mätinstrument.
3. Att Sametinget i arbetsordningen inrättar ett systern för talarlistan där varje talares första
inlägg går före andra talares andre eller senare inlägg/anförande.

Motionär: Daniel Holst
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Regionarbetet - en möjUghet för ökat samiskt självbestämmande
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Under den gångna mandatperioden har det i Sverige skett ett omfattande arbete med
etablering av nya regioner eller s.k. "storregioner". Under 2016 träffade Sametingets
styrelse civilminister Ardalan Shekarabl och diskuterade i korthet Sametingets roll i en
regfonreform - men därefter föll regionreformen och inget mer hände.
Etableringen

av storregion i norra Sverige föll på mållinjen, då det saknade nog stort politiskt

stöd. Samtidigt är det mycket sannolikt att en ny regionreform kommer att utarbetas någon
gång inom en överskådlig frarntid, oavsett vilket block som regerar i riksdagen framöver, då
de problem som landstingen dras med inte är lösta. Ett förslag som legat på bordet är att
etablera regionparlament med mer långtgående befogenheter över regionala frågar än
landstingen haft historiskt-alltså ett'stärkande av regionalt politiskt självstyre. Om något
sådant skulle ske landar Sametinget i ett märkligt gränsland, då även vi eftersträvar en ökad
grad av självbestämmande, i frågor sam i många fall är centrerade kring norra Sverige.
Därför är det av stor vikt att vi vid nästa tillfälle sam regionreform kommer på tal involverar
oss i processen direkt när den börjar igen.
Därför yrkar jag att:
... Sametinget eftersträvar att delta direkt i arbetet med nya regioner, när arbete
med nya regioner åter aktualiseras i svensk politik, med syftet att öka samiskt
självbestämmande i Sverige.

Oscar Sedholm, Jakt- och Fiskesamerna
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Same
hesluro·ch ätbeta ;med. oppositionspolijik:,föt att 4etta skall &ng~ri:i p~ bästa,_säJt
bör op~o$itionen välja .samtlig~_l~c:larnqter ~omjnJ?;år 1_r~µ~t._
Huvudsyftet med oppositionsrådet är att .Sam~ting~ts oppo~itiqn ~kaJl kunila
såmarbeta mer effektivt och h~, om in,te likvärdiga.. k9mmw:rilcationsytor som det
stytartdeblöcket~ ha en merjämlil< möjlighet att fqrbereda ~ig j11fqr pl,enum,
Styrelsen ttäff~s regelbunqet_9ch, kan där ta kontakt och förankra fr~111tida
politik hos de par{ier som är representerade. Qppo$itionen behqver samma
möjlighet tiJl att träffas regelbundet; fpr~nkra politik och inhämta den lcunskap
~otrt ~ehqvs för att ta bra b~s,lut. Det ä.t ev demokr~tisk $1ge.Hige.olwt att samtiiga
partier har iiågoriund~ likvärdiga möjligheter.
·vi vill att öppositiörten ges fria händer att spendera buqgetposte:11 efter behov,
kontroll :görs genom att plenuin antar ra111budget där oppositipnstadets budget
ingår. På så sätt finns ett tak; fqt l\lll' my~ket s,QroJrnp. spc,pderas.

Vi föreslår Sameti11get besluta

L .Att ett oppositionsråd skall inrättas omgående.
2. Att.oppositionsrådet endast skall innehålla öppösitionens representanter.
3. Att e.n ledamot och ersättate väljs frårt varje oppositionsparti eller efter
varje oppositiönspartis önskan.
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Omröstningslista Sametingets plenum

,M~~--.. ··""""' Datum-.. J'l~.~1/... Klockan .•i ..~

Nr ......

Plat:ni4e.~..

e::uV\..""Parti

Ordinarie ledamot

§

Tjänstgörande ersättare

Ja
Jakt- & Fiskesamema

Håkan Jonsson

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti

Per OlofNutti

Jakt- och fiskesamema

Josefina Skerk

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Vuovdega- Skogssamema

Matti Berg

l

Marita Stinnerbom

Stefan Mikaelsson

Landspartiet Svenska
Samer
Jakt- och tiskesamema

Oscar Sedholm

Guovssonåsti

Lars Miguel Utsi

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Jakt- & Fiskesamema

Britt Sparrock

Lars-Jonas Johansson

Mona Persson

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Samerna
Jakt- och fiskesamema

Guovssonåsti
Min GeaidnutMq
Mijjan Geäjdnuo/ ,
Geajnoe
Landspartiet S
Samer
Jakt- och fiskesamema

Marie Persson Njajta
Veronika Håkansson
Paulus Kuoljok
Hilding Andersson

Samelands artiet
Guovssonåsti
Albmut- Almasj-AlmetjhFolket
Jakt- och fiskesamema
Landspartiet Svenska
Samer

Daniel Holst
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MOTION tILL SAlVIETJNGET
Saadteskenjuan,.i 24 ma.j 2018
Torkel Stångberg
Landspartiet Svenska S~er

Motion gällande utbildning av sametingets lecl,m1qt~r i lagsHftning.~f9rf~.111.d~t
enligt sv~nsk ;rätt, samt fo1ktättslig_a begrepp och p:rfuciper.
S~d~ ahtaget .~V µrföll<$dek1aratio:he:h 2007 hat en rad $tön;e lagstiftningsåtgärder
_föresia:gits, som innebi:ii· ett utökat inflytande av samerna-i egenskap ay urfolk
När Sametingsledamöter; inkl. ersättare jnformeras Qch deltat vid föth~.mdlirtgar;-sainr~d
remissvar-etc. så är d~ rättsliga begreppen väldJgt många odh de har oftast ol~a betydelser
beroende på vilken tolkning begreppen i.mrn l<orrtmit i konti3,kt med.

av

Detta frrunkommer framförallt i debatfor i Same'.tingets plenum, att olika begrepp används
oth att tolkuingen av dessa inte alltid är i konsensus. Som nyinvaldledamot, etier ersättare
kan det vara svårt att sätta sig in i alla de begrepp och 1agtenner som används. Til1ärttp11irtg.
och synsätf ändras också över tid genom äncl,ra,d,e politj.sl<a be_slut och r&tts(all.
···
Dm.för yrkar jag:

-

Att Sametinget beslutar att samtliga ledamöter ,och ersättare, vid 2 tillfällen under
varje mandatperiod utbildas gemensamt i hur lagstiftningsförfarandet enligt sv~nsk
tätt fungerar.

-

Att Samt:!tinget pesltttar att samtliga ledamöter öc:h ers~ttc;1Te, vid 2 tillfällen under
varje m:andatperiod utbildas gemensamt om tillämpning, begrepp och principer
enligt follcriitt och i.l,rfolkstätt.

Dag soni ovan

<:I ./,, ~
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Omröstningslista Sametingets plenum_,
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.. Datum .. l'J.!!ln .

Jakt- & Fiskesamema

Håkan Jonsson

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Guovssom\sti

Per OlofNutti

Jakt- och fiskesamema

·.fcrsmimr·S ~·

Sämiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Vuovdega- Skogssamema

Stefan Mikaelsson

Klockan.

\Q

11

Nr ......

,

Marita Stinnerbom

Landspartiet Svenska
Samer
Jakt- och fiskesamema

Lars-Jonas Johansson

Guovssonåsti

Lars Miguel Utsi

Sämiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Jakt- & Fiskesamerna

Britt Sparrock
Mona Persson

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Samerna
Jakt- och fiskesamema

f

Guovssonåsti
Min Geaidnu/Mij ·
Mijjan Geäjdnuo/
Gea·noe
Landspartiet S
Samer
Jakt- och fiskesamema

Marie Persson Njajta
Veronika Håkansson
Paulus Kuoljok
Hilding Andersso~
Anne MadeJare
Kuhmuneil

i

Samelands artiet
Guovssonåsti
Albmut- Almasj-AlmetjhFolket

l

Jakt- och fiskesamema

Daniel Holst

Landspartiet Svenska
Samer
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
Redovisning, 2019-01-13- 03-31

2019-04-26

Såmediggi
S:\medigge
Såmicdiggie
Saemiedigkie

Styrelsens redovisning till plenum i Dearna för period 2019-01-13 - 2019-03-31
Sametingets styrelse
Ordinarie:
Per-Olof Nutti, ordförande
Lars Miguel Utsi, vice ordf.
Jan Rannerud
Britt Sparrock
Marita Stinnerbom
Anders Kråik
Lars Wilhelm Svonni

Ansvarsområde:
Miljö, klimat, sanningskommission, int.1 frågor
Språk, utbildning
Näring, mediapol.
Hälsa, jämställdhet
Rennäring
Kultur

Ersättare:
Åsa Blind
Anne M Kuhmunen
Stefan Mikaelsson
Matti Berg
Karin Vannar
Jan Persson
Martin Lundgren

Styrelsens sammanträden
Datum
22-24jan
6 feb
17 feb
21 feb

Ort
Giron
Jåhkkåmåhkke
Orrestaare
Orrestaare

Kommentar
Styrelsemöte, §§ 1-28
Arbetsmöte, styrelsen
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte, §§ 29-34

Ordförandebeslut
Datum
8jan
23jan
23jan
21 feb

Beslut
Uppdrag till Ingrid Inga om utredningsarbete angående ILO 169
Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid Miljöpartiets seminarium "Vem
äger marken", 24 januari i Stockholm
Marita Stinnerbom representerar Sametinget vid Civil Rights Defenders
expertgruppsmöte, 24-25 januari i Umeå
Uppdrag till Lars Anders Baer om utredningsarbete angående SPR:s
observatörsstatus i FN kontra Sametingens deltagande i nationella delegationer

Styrelsens löpande arbete
Utöver det som redovisas i denna rapport genomför styrelsen löpande arbete, bl.a. dialog i
olika frågor med Sametingets kansli, styrelsen emellan och andra aktörer, beredning av
ärenden, förberedelse inför möten, administrativt arbete, resor, samt ansvar att vara
tillgänglig för kontakt och brådskande ärenden.
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Möte med Kultur- och Demokratiminister Amanda Lind, 6 februari
Sametingets styrelse hade ett första möte med Kultur- och Demokratiminister
Amanda Lind i samband med Jokkmokks vintermarknad.

Såmecliggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

Ärenden som behandlades: Inrättande av en sanningskommission, konsultationsordning,
nordisk samekonvention, renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge,
konsekvenserna av klimatförändringar för rennäringen och samiska näringar, samisk kultur,
kulturarv och kulturmiljö, samiska språket, ILO 169.

Möte med Landsbygdsminister Jennie Nilsson, 26 mars
Sametingets styrelse hade ett första möte med Landsbygdsminister Jennie Nilsson i Kiruna.
Ärenden som behandlades: Gränsöverskridande renskötsel/Renskötselkonventionen,
klimatanpassning, renbruksplaner, Contorta, näringslivsutveckling, renar och rovdjur:
förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen, ersättningsnivåer enligt 6-7 §§ viltskadeförordningen, skadeförebyggande
åtgärder.

Möte med statssekreterare Eva Svedling och Gunvor G Ericson, Miljödepartementet, 25
mars
Sametingets styrelseordförande, styrelseledamot med ansvar för rennäring samt kansliet
hade ett möte med statssekreterare Eva Svedling och Gunvor G Ericson, Miljödepartementet,
i Stockholm.
Ärenden som behandlades: Traditionell kunskap, renar och rovdjur: förvaltningsverktyg för
förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen, ersättningsnivåer
enligt 6-7 §§ viltskadeförordningen, skadeförebyggande åtgärder.

Konsultationsordningen
Konsultationsordningen, Ku2017/01905/DISK, är fortfarande under beredning. Inga nya
uppgifter om ärendets utveckling har framkommit under den redovisade perioden.
Kulturdepartementet har tidigare varit tydlig med de utmaningar som visat sig i
beredningen av ärenden. Sametingets styrelse haft möjlighet att tydliggöra och lägga fram
Sametingets syn på förslagets innehåll och föra fram budskapet om hur viktigt det är för
Sametinget och för det samiska perspektivet att uppnå ett bra slutresultat.
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Överenskommelse mellan länsstyrelserna i de fem nordliga länen,
Naturvårdsverket, Sametinget om grundläggande principer för arbetet med
toleransnivåer för rovdjursskador på ren

Såmcdiggi
Såmediggc
Såmicdiggic
Snemiedigkie

Vid ett möte den 10 januari träffades en viktig överenskommelse mellan Länsstyrelserna i de
fem nordliga länen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna), samt
Naturvårdsverket och Sametinget. Överenskommelsen innebär att myndigheterna är
överens om ett antal grundläggande principer inför det fortsatta gemensamma arbetet med
att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.
Handslaget innebär att parterna erkänner och respekterar två utpekade underlag som grund
för det fortsatta arbetet. Dessa är:
•
•

Produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas renförluster
Resultaten från det nationella inventeringssystemet för stora rovdjur

Arbetet fortsätter utifrån överenskommelsen.

Möte med ärkebiskop Antje Jackelen och Biskopen i Luleåstift Åsa Nyström, Sametingets
ordförande Paulus Kuoljok, Ungdomsrådets ordförande Anja Fjällgren, Saminuorras
ordförande Sanna Vannar

Mötet hölls i samband med Joklanokks vintermarknad, 2019. Styrelseordförande deltog på
mötet. Slutsatser:
•

Inrättande av sanningskommission

Ärkebiskopen har tagit ställning för inrättandet av en sannings- och förson:ingskommission,
bl.a. i en debattartikel i Dagens Nyheter 6/3 2016 och i panelsamtal vid samiska
kyrkodagarna i Arvidsjaur i juni 2017.
•

Repatriering av samiska mänskliga kvarlevor

Svenska kyrkan vill med sitt repatrieringsarbete bidra till Svenska kyrkans
försoningsprocess med samerna genom att lyfta frågan om repatriering med beslutsfattare
och myndigheter. Det är ovärdigt och inhumant att samiska kvarlevor alltjämt förvaras på
museer och institutioner. Urfolksrätten ger samerna rätt till repatriering och detta måste
respekteras anser Svenska kyrkan. Sametinget ska ha rätten att besluta vad som ska göras
med repatrierade kvarlevor och återbegravn:ing ska vara möjligt.
•

Ratificering av ILO-konventionen 169

Kyrkomötet beslutade den 16 november 2015, efter behandling av motion 2015:21 av Johan
Åkesson (s) och Olle Burell (s), att uppdra åt kyrkostyrelsen att uppvakta Sveriges regering
och riksdag till stöd för en svensk ratificering av ILO:s konvention nr 169 om urfolks
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rättigheter. Året dessförinnan hade Kyrkomötet av olika orsaker valt att avslå
motionen vilket ledde till att många samer valde att lämna Svenska kyrkan.

Såmecliggi
Samedigge
Sårniediggie
Saemicdigkie

Kyrkolivsutskottet anser i sitt betänkande att Svenska kyrkan ska bidra ytterligare
till att påskynda processen med en svensk ratificering av !LO-konvention nr 169 för att skapa
tydlighet om vilka internationella regelverk för urfolks rättigheter som redan gäller, och
vilken hänsyn som ska tas enligt bland annat skogsvårdslagen men som inte tillämpas

Dialogmöte med Naturvårdsverket, Energimyndigheten

Närvarande: Björn Risinger och Lena Odeberg från Naturvårdsverket, Robert Andren och
Maria Stenkvist från Energimyndigheten, styrelseordförande Per Olof Nutti, styrelseledamot
Marita Stinnerbom samt kanslipersonal från Sametinget.
Information från Energimyndigheten och Naturvårdsverket om arbetet med en strategi för
hållbar vindkraftsutbyggnad. Arbetet ska utmynna i en vägledning för att nå målet med
vindkraftsutbyggnad för att nå målet om att ställa om till förnyelsebar energi till 2030.
Sametinget lyfter betydelse av renbetesmarker och att kumulativa effekter av den totala
intrångsbilden ska tas hänsyn till. Krav på förbättrade miljökonsekvensutredningar och
villkor för skadeförebyggande åtgärder.

OECD

Den 27 mars 2019 lanserade OECD rapporten "Linking the Indigenous Sami People with
Regional and Rural Developrnent in Sweden" (ung. Urfolket samerna kopplat till regional
utveckling i Sverige) i Regionhuset i Luleå, i närvaro av bland andra Sametingets
styrelseordförande Per-Olof Nutti, styrelseledamöter Marita Stinnerbom och Jan Rannerud,
landsbygdsminister Jennie Nilsson, och Norrbottens landshövding Björn 0. Nilsson. Även
representanter för Region Västerbotten och Region Jämtland-Härjedalen fanns på plats
liksom samiska organisationer och institutioner och de nordliga kommunerna.
Samernas gemensamma kulturarv är en av norra Sveriges styrkor, trots att glesbygd och
långa avstånd kan vara en utmaning. Samiska företag nyttjar ofta traditionell kunskap i
produktionen av varor och tjänster. De huvudsakliga samiska affärssektorema är renskötsel,
turism och den kulturella sektorn och andra landsbygdsnäringar. Rapporten gör
djupdykningar i dagens situation för samiskt näringsliv, identifierar problem och ger
konkreta, genomförbara förslag hur både regering, regioner, länsstyrelser och kommuner
kan förbättra samernas möjligheter till inflytande i landsbygdsutvecklingen. Författarna har
satt sig in i samiska frågor och de analyser och rekommendationer som ges är väl
underbyggda. De samiska frågorna sätts även in i ett större sammanhang och jämförs med
andra urfolk i länder som USA, Kanada, Peru, Colombia och Australien
De tre viktigaste rekommendationerna är i korthet:
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1. Att förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv: Det
Såmcdiggi
behövs statistiska koder (SNI-koder) för samiskt näringsliv, etiska riktlinjer
Såmedigge
Såmiediggie
för samerelaterad forskning, och att Sametinget får bli en statistikansvarig
Saemiedigkie
myndighet. Utan statistik kan inte problem och hinder identifieras.
2. Att förstärka policies och program: exempelvis genom att inkludera samerna i
regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutveckling, åtgärda hinder i regelverk
och ekonomiska förutsättningar, förstärka stödmöjlighetema och förstå att
investeringar i samisk kultur och utbildning är investeringar i ekonomisk utveckling.
3. Att stärka kopplingarna mellan samerna och regionalt utvecklingsarbete: genom att
öka samarbetet med det samiska samhället, förtydliga den samiska rätten till
konsultation, ta hänsyn till samisk markanvändning i regional samhällsplanering,
förtydliga ansvaret för de samiska frågorna mellan olika myndigheter och
departement och etablera mekanismer för koordination och dialog mellan olika
förvaltningsnivåer
Styrelseor dföranden höll ett anförande, se bilaga 1.

Rovdjur
En konferens om rovdjur har anordnats där ca 100 personer deltog. Där informerades
samebyarna om handslaget som Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har
kommit överens om, att produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas förluster och
resultatet från nationella inventeringssystemet är det bästa kunskapsunderlag som vi har i
dagsläget. Föredrag av Sametinget, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om hur
myndigheterna arbetar med förvaltningsverktyget och toleransnivån på max 10 procent.
Deltagarna fick samlas i grupparbeten för att diskutera förslag till förändring av
ersättningssystem på järv och björn, skyddsjakter för populationssänkning.
Ett möte har anordnats med samiska delegater i viltförvaltningsdelegationerna för att
samordna arbetet med miniminivåer och förvaltningsplaner av rovdjuren och förvaltning i
renskötsellänen.
Styrgruppen för rovdjursstrategin har haft möte, på mötet diskuterades budskapsplattform
och aktivitetslista. Riksdagsseminarier och seminarium för rovdjursföreningar planeras,
framtagande av statistik och medverkan på Almedalen. Se bifogad aktivitetsplan, bilaga 2.
Målet med strategin är att rovdjurförluster stabiliseras under den beslutade toleransnivån,
reglering av toleransnivåer, förvaltningsverktyg, förebyggande anpassning av
rovdjursförvaltningen och åtgärder vid överskridande av toleransnivån införs i författning.
Acceptans av förvaltningsverktygets beräkningsunderlag bland myndigheter och att
ersättningsnivåer för rovdjursskador höjs enligt Sametingets förslag, acceptans från
samebyarna gällande förvaltningsverktygets funktion, rovdjursinventeringarnas kvalitet,
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nivån på rovdjursersättningarna och det aktiva deltagandet i samråd med
länsstyrelserna, Former för årlig uppföljning av förvaltningsverktyg och
toleransnivåer fastställs.

Såmccliggi
Samedigge
Såmiediggie
Snemicdigkie

Rennäringsansvarige har deltagit på konferens om rovdjur i Svansele som Barents råd
anordnade där rovdjursfrågorna i alla fyra länder diskuterades.
Rennäringsansvarige har deltagit på seminarium anordnat av Norska sametinget och
miljödirektoratet om hur traditionell kunskap kan involveras i rovdjursförvaltningen och
främst i ersättningssystemet på norsk sida, samt hållit ett föredrag om hur traditionell
kunskap kan involveras i toleransarbetet.
Möten har begärts med Miljö- och jordbruksutskottet, Miljöpartiet och ett riksdagsseminarier
planeras att genomföras den 3 april. Planering för utbildningsmöten med samebyarna i
webbverktyget för förluster av ren till rovdjur.

Samhällsplanering

Sametinget har mött GD för Naturvårdsverket och Energimyndigheten om strategi för
hållbar vindkraftsutbyggnad. Arbetet ska utmynna i en vägledning för att nå målet med
vindkraftsutbyggnad om att ställa om till förnyelsebar energi till 2030. Sametinget lyfter
betydelse av renbetesmarker och att kumulativa effekter av den totala intrångsbilden ska tas
hänsyn till. Krav på förbättrade miljökonsekvensutredningar och villkor för
skadeförebyggande åtgärder.
Rennäringsansvarig medverkade på konferens "Kyrkan, renar och skogsbruk" där kyrkans
företrädare och skogsförvaltare diskuterade och bytte erfarenhet med rennäringsföreträdare
om hur förvaltningen av kyrkans skogsinnehav kan förbättras med hänsyn till rennäringen.
Rennäringsansvarig höll ett föredrag om skogens betydelse för att möte klimatförändringar
och för renskötarens arbetsmiljö.

Jämställdhet

Rennäringsansvarig deltog på konferens "Samiska kvinnor dåtid, nutid, framtid i
Jokkmokk".
Sametinget har påbörjat arbetet med att uppdatera jämställdhetsplanen

Klimat

Sametinget genom rennäringsansvarige har närvarat via länk på seminarium för fördjupade
utvärdering av miljölmål.
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Agenda 2030
Det pågår ett intensivt arbete med fokus på de 17 globala målen med 169 delmål i
Agenda 2030. Det är viktigt att Sametinget för fram de samiska frågorna inom
dessa mål och lyfter urfolksperspektivet.

S,imcdiggl
Såmcdiggc
Såmiediggic
Saemiediglde

Målet för FN och medlemsländerna är att uppfylla dessa mål och då har man förbundit sig
att ingen åtgärd får förminska ett annat delmål. Detta beslut innebär att Sametinget har en
stor uppgift i att bevaka och arbeta för att det samiska synsättet, Eallinbiras, verkligen
beaktas. En stor uppgift är att intensifiera arbetet med att livsmiljöprogramrnet inom det
samiska samhället.

Sanningskommissionen
Sametinget i Sverige har under åren 2016-2018 sammanfört representanter från samiska
organisationer och sametingspartier för att diskutera, analysera och beskriva behoven och
förväntningarna inför en eventuell framtida sanningskommission. Sametinget har genomfört
ett seminarium med experter och tagit del av internationella erfarenheter på området, samt
låtit göra en egen SWOT-analys. Sametinget och samiska organisationer ser ett stort behov
av en oberoende sanningskommission med uppgift att sammanställa och beskriva övergrepp
och oförrätter mot samer och samers mänskliga rättigheter, beskriva vilka konsekvenser
assimileringspolitiken inneburit för det samiska folket samt ge rekommendationer och
förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges samepolitik. Erkännande och
försoning handlar inte bara om förhållandet mellan det samiska folket och den svenska
staten, utan även om relationerna mellan olika samiska grupper. Samiska lokalsamhällen har
olika erfarenheter av assirnileringspolitiken och dess konsekvenser.
Det senaste samrådet med representanter från samiska organisationer och sametingspartier
som genomfördes den 13 december diskuterades och överenskoms att en referensgrupp,
underställd styrelsen, på sex ledamöter, tre från oppositionen samt tre från samiska
organisationer ska tillsättas. Man var även ~verens om att ett förslag till hemställan skulle
utformas av styrelsen utifrån riktlinjer man bestämt under samrådet, och att styrelsen ska
samråda med referensgruppen angående utformningen av hemställan innan den skickas till
regeringen.

Sami Giellagaldu
Regeringen har beviljat genom beslut 2018-04-19 en miljon kronor i bidrag till Sametinget för
att tillsammans med sametingen i Norge och Finland möjliggöra inrättande av en struktur
för ett Nordiskt samiskt kunskaps- och expertorgan med ansvar att bedriva språkvård, ge
råd i språkfrågor, normera språk och godkänna nya termer. Bidraget ska användas till de
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kostnader Sametinget har för Sami Giellagaldus verksamhet under 2018. Styrelsen
har genom beslut överlämnat till språknämnd att besluta om Giellagaldus
verksamhet.

Såmcctiggi
Såmcdigge
Såmicdiggie
Saemiedigkie

Språknämnden har beslutat att ha språkkonsulenter kvar i samnordiskt språkarbete med
fokus på normering och språkvård och fortsatt arbete med språksektioner, att prioritera
arbetet med pitesamiska ortografin samt se över möjlighet att arbeta med lulesamisk
språkhandbok.
Arbetet med att hitta en varaktig struktur för Giellagaldu fortsätter under våren i samarbete
m ed sametingen och regeringarna i respektive land.

Utredning Samisk språklag

I december presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket-frågor om
Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.
Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
med att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.
Arbetet med en samisk språklag fortsätter med rapporten som grund.

Sametingets språkstrategi
Styrelsen har i januari 2019 beslutat att påbörja arbetet med språkstrategi. En språkstrategi
ska utarbetas av Sametingets alla verksamheter, såväl verksamheter på kansliet som de
politiska. Sametingets språkstrategi ska omfatta alla politiska organ och samtliga
medarbetare. I språkstrategi ska anges tillvägagångssätt att öka användandet av samiska
inom egna verksamhetsområdet med angiven tidplan samt hur verksamheten i övrigt ska
arbeta för att uppnå Sametingets språkmål.

Språkstrategin ska också ange hur verksamheten säkrar att språkperspektiv (ökad
användning av samiska) inkluderas i de frågor/ärenden som verksamheten jobbar med.
Sametingets avdelningar och politiska organ ombeds att inkomma med förslag till insatser
inom ramen för en språkstrategi. Kansliet sammanställer därefter språkstrategi utifrån det
inkomna materialet. Styrelsen behandlar utkast till språksh·ategi och därefter går förslag p å
Sametingets språkstrategi på remiss under hösten.
Styrelsen fastställer förslag till plenum. Efter beslut i plenum så implementeras Sametingets
språkstrategi och de beslutade åtgärderna i samtliga verksamheter.
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2019 Internationellt år för urfolksspråk

UNESCO har beslutat att 2019 är det internationella året för urfolksspråk. Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Sapmis insatser inom språkåret. Sametingets

Såmccliggi
Såmedigge
Såmicd.iggic
Snemiediglcie

styrelse har uppdragit till språknämnden att föreslå aktiviteter inom ramen för språkåret.
Sametingets har hos regeringen begärt utökade medel utöver ordinarie anslag för att
genomföra arrangemang som synliggör och stärker de samiska språken under
urfolksspråkåret 2019, samt att regeringen genomför informationsinsatser för att höja
allmänhetens kunskap om samer och de samiska språken, särskilt riktat mot ungdomar och
riksdagens ledamöter.
IYIL 2019 har lanserats i början av 2019. Vice styrelseordförande har deltagit vid den
internationella lanseringen i Paris den 28 januari och vid norska Sametingets lansering av
IYIL 2019, en språkkonferens den 4-5 februari i Ramsa. Sametinget genomförde sin lansering
i samband med Jokkmokks marknad genom språkkonferensen "Mija Giella'1 den 7 februari,
där vice styrelseordförande deltog och höll öppningsanförande. Se bilaga 3.
Ytterligare aktiviteter inom ramen för IYIL 2019 planeras.

Utredning om språkcentrum

Regeringen har i juni 2018 uppdragit åt Sametinget att utreda formerna för hur Samiskt
språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språk.
Sametinget har genomfört samråd med samiska civilsamhällesorganisationer och inhämtat
synpunkter från berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget redovisades till
Kulturdepartementet den 29 mars 2019.
Sametinget föreslår i redovisningen att två nya samiska språkcentra inrättas, ett med
verksamhet på nordsamiskt område och ett med verksamhet på lule/pitesamiskt område.
Förslaget vill främja ett brett och fungerande revitaliserings- och främjandearbete som utgår
från samiska lokalsamhällens speciella behov och förutsäthungar. En utvidgning geografiskt
av språkcentrums verksamhet bidrar till att fler samiska språkanvändare kan ta del av
möjligheter att återta eller utveckla sitt språk. De samiska språken är små och definieras som
hotade språk, enligt Unescos kriterier för hotade språk. Sametingets förslag innebär
verksamhet inom hela svenska sidan av Sapmi vilket också främjar alla samiska språk.

God ortnamnssed

Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats bl.a. att granskning och
godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
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Regeringen har beslutat att Sametinget, jämte Institutet för Språk- och folkminnen
(ISOF), från och med 1:a oktober 2018 har ansvar att yttra sig om i ärenden om
fastställande av samiska ortnamn och samiska personnamn.

Såmcdiggi
Samedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Samråd med ISOF har genomförts och planeras framöver i och med det nya ansvarsområdet.
Anpassningar i verksamheten görs för att resurser kan avsättas för detta ansvarsområde
utefter behov.

Samiskt förskoleprojekt Sa.MOS (Sami manat odda searvelanjain)

Samiskt Parlamentariskt Råd har beslutat att Sametingen ska genomföra ett förskoleprojekt.
Sametinget i Norge planerar projektet och dess mål är att samisk filosofi ska utgöra
underlaget för innehållet i samiska förskolor där samiska värden som naturfilosofi, språk,
kultur, ledarskap och h·aditionell kunskap är bärande element i det pedagogiska arbetet.
Sametingen i Finland och Sverige samt Sameskolstyrelsen är inbjudna att bli delägare i
projektet.
Sametinget förbereder tillsammans med Sameskolstyrelsen att gå in i projektet.

Etablering av utbildningsnämnd

Styrelsen genom utbildningsansvarige arbetar med ett förslag till plenum att etablera en
utbildningsnämnd. Förslaget har diskuterats med Sameskolstyrelsen bl.a. på dialogmöten.
Samråd med Sameskolstyrelsen har genomförts.
Förslaget innebär kortfattat att Sametinget etablerar en utbildningsnämnd och att
ledamöterna i nämnden är desamma som ledamöterna i nämnden för Sameskolstyrelsen.
Det ger Sametinget och Sameskolstyrelsen möjlighet att arbeta med utbildningspolitik
sammanhållet och koordinerat mellan myndigheterna.
Arbetet med förslaget fortsätter under 2019.

EU-programmen

Arbetet med nya programperioden p ågår och avsikten är att etablera ett samiskt program,
alternativt att samiska näringar blir ett eget fokusområde, vilket kan vara lättare att
genomföra gentemot samtliga fonder.
Sametingets mål att regeringen ska tilldela medel för egen nationell medfinansiering har
arbetats med under lång tid och över blockgränser. Det finns en positiv syn hos regeringen,
men det är av vikt att Sametinget driver på i frågan.
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Ett eget samiskt program lyfter samiska näringars möjlighet att söka stöd via EUfonderna även om projekten är relativt små. En avgörande punkt är om det
samiska programmet får tillgång till samtliga fonder eller blir endast en del av
landsbygdsprogrammet. Det krävs en genomarbetad plan om det ska avse
samtliga program vilket ställer höga krav på Sametingets organisation.

Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemicdiglde

En naturlig åtgärd vore ett EU-kontor för samiska näringar under Sametinget. En placering i
nära förvaltande myndighet, Tillväxtverket, är fördelaktigt. En placering i Bryssel kan ge
andra fördelar som bör beaktas.
En utredning om och hur Sametinget skulle dra nytta av ett EU-kontor bör genomföras innan
nästa programperiod startar. En sådan åtgärd borde finansieras genom ansökan hos EUkommissionen eller genom regeringen. Ett mindre föredraget alternativ är att Sametinget
utreder det inom kansliet inom gällande budgetramar.
Frågorna har lyfts till Näringsdepartementet vid två tillfällen och fortsatt dialog med
Näringsdepartementet är en förutsättning då det är departementet som förhandlar med
kommissionen.
Den utdragna processen att utse en regering har inneburit att arbetet gentemot
regeringskansliet i denna fråga stått stilla, men nu har arbetet tagit ny fart och
departementen med nya statsråd är igång med arbetet. Sametingets prioriteringar får stor
respons från regeringskansliet.

Duodji
Sametinget har beslutat att ingå samarbete med Samerådet med inriktning på att stärka och
utveckla skyddet för bl.a. duodji. Arbetet kommer beröra flera nämnders
verksamhetsområden.
Sametinget ser över hur slöjden kan stärkas ytterligare, t.ex. genom utökade stöd. Den
planerade näringslivskonferensen kan bidra med kunskap.

Näringspolitiska handlingsprogrammet
Näringspolitiska handlingsprogrammet har högt satta mål för utveckling av samiska
näringar och ska enligt arbetsordningen uppdateras med jämna mellanrum.
I arbetet med bl. a. nationalparksbildande kan konstateras vikten av att samiska näringar,
och då särskilt areella näringar, definieras. Vikten av en fungerande statistikförande
myndighet, Sametinget, kan även konstateras och måste prioriteras med tanke på
definitionen av samiska näringar men också för att synliggöra duodji.
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Generationsväxling

Såmcdiggi
Såmedigge
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Dagens startstöd är ändrat så att man får startat sitt företag 24 månader i förväg
istället för som tidigare 6 månader. Budgeten för startstöd är dock redan förbrukad
och även om arbete pågår för att skapa mer resurser kommer det att ta tid. Det är viktigt att
se generationsväxling som en helhet och inte bara som ett startstöd.

Mediefrågor

Det planeras en fortsatt dialog med SR och SVT under sommaren.
Mediepolitiska handlingsprogrammet som antogs 2013 kommer att uppdateras när de nya
förutsättningarna blir kända.
Walt Disney Group har haft möten med sametingen. Svenska, norska och finska sametingen
har utsett en förhandlingsgrupp med mandat att teckna avtal som, när de blir offentliga,
också redovisas i respektive sameting i de delar där företagssekretess inte råder.

Samiska hälso- sociala- äldre- och idrottsfrågor

Styrelseledamot med särskilt ansvar för område hälsa, deltar för Sametingets räkning i
Kunskapsnätverket för samisk hälsa.
Projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa finansieras av Socialdepartementet och syftar till
att öka tillgången på språk- och kulturanpassade vårdtjänster. Under projekttiden (20172019) ska kunskapsnätverket:
1) Etablera samisk hälsa på agendan genom utbildningsinsatser för politiker och
anställda inom region och landsting - workshops, seminarier och e-utbildning.
2) Mobilisera och utveckla samisk kompetens genom att inrätta samiska
personalnätverk.
3) Formulera en gemensam strategi för samisk hälsa som ökar tillgången på kultur- och
språkanpassade tjänster.
4) Föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden. Hur ska
Kunskapsnätverket organiseras efter projekttiden och vilken roll ska det ha. Hur kan
ett framtida centrum för samisk hälsa utformas.
Prioriterade vårdområden för hela projektet är primärvård, vuxenpsykiatri, barn och
ungdomspsykiatri och geriatrik.
Under projekttiden har nätverket fokuserat på att uppmärksamma området samisk hälsa
bland politiker, tjänstemän och övrig personal och visa på förbättringsområden.
Kunskapsnätverket arbetar med:
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kompetensnätverk i respektive region med syfte att tillvarata befintlig
Sämccliggi
Såmedigge
samisk kompetens bland vårdpersonal
Såmiediggie
utbildningsinsatser om samisk hälsa och kulturförståelse till
Snemiedigkie
ledningsgrupper och vårdpersonal
regionala arbetsgrupper för implementering av arbetet kopplat till överenskommelse
om att Samverka och handla för psykisk hälsa i Sapmi
framtagande av E-utbildning för ökad samisk kulturkompetens
samiska översättningar av vårdfraser (nord, syd, lule- och umesamiska)
dialogmöten med samiska målgruppen samt genomförd webbenkät
samverkan Sanks, Sametinget, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
MHFA-utbildning med samisk kulturkompetens (Första hjälpen till psykisk hälsa)
framtagande av regionsgemensam strategisk plan för samisk hälsa
pilotprojekt inom respektive region:
o öka samisk kompetens och tillgänglighet på ungdomsmottagning - Region
Västerbotten
o Minoritetsdiplomering med samisk inriktning - Region Jämtland Härjedalen
o Internetbaserad KBT-behandling med samisk inriktning - Region Dalarna
o Samisk hälsa - att kunna välja personal med samisk kulturkompetens i
vårdmöten, samt ingång i appen Ung i Norr med möjlighet till samisk
kulturkompetens -Region Norrbotten

Kunskapsnätverket består idag av en samordnande huvudkoordinator, samt av regionala
koordinatorer. Nätverkets insatser sker i nära samverkan mellan koordinatorerna. För att
säkra riktning, relevans och delaktighet har Nätverket en styrgrupp och en politisk
referensgrupp med representanter från respektive region, Sametinget och de samiska
organisationerna.
Kunskapsnätverket för samisk hälsa omfattar Region Norrbotten, Västerbottens läns
landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna. Förhandlingar pågår med
att få Region Västernorrland att ingå som part i Kunskapsnätverket.
Styrgruppen har arbetat mycket under den senaste perioden med Kunskapsnätverkets
fortsatta arbete efter projekttidens slut, hur organisera och finansiera arbetet i framtiden.
Förslag hanteras av Regionerna och besked om finansiella lösningar väntas komma före
sommaren 2019.

Kommitten samiska nationalsymboler

Samerådets 21:a konferens 9-11 februari 2017 uppdrog till kommitten att påbörja en process i
syfte att utse ett förslag till nationaljojk.
Styrelseledamot med ansvar för kultur representerar Sametinget i kommitten.
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Kommitten har efter att kommitten konstituerats inför en ny mandatperiod haft ett
första möte i Kiruna den 27-28 augusti, 2018. På mötet beslutades det om en
övergripande tidsplan för att organisera och igångsätta processen.

Såmediggi
Såmedigge
Samiediggic
Sacmiedigkie

Ett andra möte har hållits i Karasjohka den 28-29 mars, 2019. På mötet har bland annat
beslutats att anta en arbetsordning för kommittens arbete. Mötet beslutade vidare att frågan
om en nationaljojk bereds vidare fram till nästa möte som ska äga rum under augusti månad,
2019.

Genomförande av Oddaaigasas Samipolitihka - Modern Samepolitik
Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 2018 (§33) att ge styrelsen uppdrag att
genomföra utredningen Modern Samepolitik.
Styrelsen har utsett Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock, Jan Rannerud,
Torkel Stångberg, Joakim Påve och Håkan Jonsson till styrgrupp för arbetet.
Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersökningar samla in information om vilka
behov enskilda samer från alla delar av det svenska Sapmi (samiska samhället) har i sin
vardag. Tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar ska belysas och kunskapen
om redan kända behov och utmaningar fördjupas och konkretiseras. Det är viktigt att en
bredd av Sametingets partier involveras i detta arbete för att vi ska nå ut till en så stor del av
det samiska samhället som möjligt.
Styrgruppen kommer samlas för att planera det fortsatta arbetet med utredningen, bla. hur
det ska utformas så att det uppnås en god uppslutning från hela det samiska samhället på
aktiviteter som genomförs av utredningen.

Sida 14 av 19

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
Redovisning, 2019-01-13-03-31

2019-04-26

Ansvarsområde miljö, klimat, internationella frågor, sannings- och
försoningskommission, styrelseordförande Per Olof Nutti
Datum

Ort

Kommentar

16jan
22-24 jan
25jan
6 feb
6 feb

Möte med Kanslichefen
Möte Tlf Kulturdep., kanslichefen, styrelsen
Möte med Kanslichefen
Arbetsmöte, styrelsen
Besök Sameskolan, möte med Kulturministern

7 feb
8 feb
17 feb
18-21 feb
21 feb
27-28 feb
Smars
12 mars

Giron
Giron
Giron
Jåhkkåmåhkke
Jiellevarri/
Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke
Orrestaare
Orrestaare
Orrestaare
Giron
Giron
Stuehkie

13 mars

Stuehkie

25 mars
26 mars
27mars

Stuehkie
Giron
Julevu

Möte, Ärkebiskopen och Luleå stifts biskop
Marknad
Arbetsmöte, styrelsen
Plenum
Styrelsemöte
Möte med Kanslichefen
Möte, språkfrågor rn. kansliet, Lars Miguel Utsi
GD möte Naturvårdsverket Björn Risinger,
Energimyndigheten GD
Möte med Landshövdingen och Länsrådet i
Jämtland.
Möte med Miljödepartementet.
Möte med Landsbygdsministem
OECD rapporten presenteras

Såmcdiggi
Samedigge
Samiediggie
Snemicdi lde

Bilaga

1

Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi
Datum
14jan

Ort
Telefovdna

14jan
21jan

Telefovdna
Stuehkie

22jan
22jan
22-24 jan
28jan

Giron/länk
Giron/telefon
Giron
Paris

4-5 feb

Rornsa

5 feb

Rom.sa

Kommentar
Arbetsmöte med kansliet om
förskoleprojektet SaMOS
Arbetsmöte med Avdelningschef Språk
Processmöte, Oddaaigasas Sarnipolitihka
(Modem Samepolitik)
Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Möte med kulturdepartementet om IYIL 2019
Styrelsemöte
Deltagande på officiella lanseringen av
UNESCOS:s Internationella Urfolksspråkår,
IYIL2019
Deltagande på norska Sametingets
språkkonferens och lansering av IYIL 2019
Språknämndsmöte
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Samcdiggi
Samedigge
Samiediggie
Snemiedigkie

6 feb
6 feb

Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke

7 feb

Jåhkkåmåhkke

9 feb

Jåhkkåmåhkke

17 feb
18-21 feb
20feb

Orrestaare
Orrestaare
Orrestaare

21 feb
26 feb
5mar

Orrestaare
Jåhkkåmåhkke
Telefovdna

6-7 mars
11 mars

Ubmeje
Telefovdna

12mars
13-14 mar
14mar

Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke

14mar

Jåhkkåmåhkke

18mars

Stuehkie

25 mars
26 mars

Telefovdna
Giron

Arbetsmöte, styrelsen
Möte med Kultur- och Demokratiminister
Amanda Lind
Öppningsanförande på Sametingets
språkseminarium "Mija Giella" och lansering
av IYIL 2019
Deltagande in panelsamtal på föreläsning om
ny forskningsstudie vid SEI om
myndigheters skyldighet att ge samebyar
inflytande i tillståndsprocesser för gruvor
och vindkraft
Arbetsmöte, styrelsen
Sametingets plenum
Anförande vid invigning av Orrestaare som
samisk förvaltningskommun
Styrelsemöte
Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Arbetsmöte om Giellagaldu med
styrelseordförande och kansli
Deltagande på kulturpolitisk konferens
Möte med norska och finska Sametinget om
förskoleprojektet Sa.MOS
Arbetsmöte med Avdelningschef Språk
Språknämndsmöte
Möte med Sameskolstyrelsen om
språkpolitiskt handlingsprogram
Möte med Samernas Utbildningscentrum om
språkpolitiskt handlingsprogram
Samrådsmöte med Skatteverket,
Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Möte med Landsbygdsminister Jennie
Nilsson

3

4

Ansvarsområde näring, EU-frågor och mediepolitik, styrelseledamot Jan Rannerud
Datum
16jan
22-24jan
28-29 jan

Ort

Telefon
Giron
Stockholm

Kommentar
Näringsnämnden
Styrelsemöte
Future Mine and Mineral
Sida 16 av 19
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S:1mcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

6 feb
6 feb
7-8 feb
17 feb
21 feb
27-28 feb
21 mars
26mars
27mars
28mars

Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Orrestaare
Orrestaare
Lycksele
Stockholm
Giron
Luleå
Luleå

Arbetsmöte, styrelsen
Möte med kulturministern
Näringsnämnden
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte
Näringslivskonferens
Regional tillväxtpolitik i förvandling
Möte med landsbygdsministem
OECD rapporten presenteras
Möte Länspartnerskapet

Ansvarsområde Rennäring, styrelseledamot Marita Stinnerbom
Datum
16jan
22-23 jan
30jan

Ort
Giron
Giron
Webb/miljödep

6 feb
6 feb
6-7 feb

Jåhkåmåhkke
Jåhkåmåhkke
Jåhkåmåhkke

7 feb
8 feb
12feb

Jåhkåmåhkke
Video
Ubmeje

13-14 feb
17 feb
18-21 feb
21 feb
27 feb
5mars
6-7 mars
12 mars

Ubmeje
Orrestaare
Orrestaare
Orrestaare
Staare
Svansele
Jåhkåmåhkke
Stuehkie

12-13 mars
19-20 mars

Ubmeje
Karasjok

Kommentar
Möte kanslichef förordnande
Styrelsemöte
Seminarium fördjupande utvärdering av
miljömål
Arbetsmöte, styrelsen
Möte med Kulturministern
Konferens Samiska kvinnor dåtid, nutid,
framtid
Språkseminarium
Avstämning rovdjurskonferensen
Möte med representanter i
Viltförvaltningsdelegationen
Konferens om rovdjur med samebyar
Arbetsmöte, styrelsen
Plenum
Styrelsemöte
Planeringsmöte rovdjursstrategi
Konferens Barents råd om rovdjur
Rennäringsnämnden
Möte med GD NV och energimyndigheten om
strategi för h ållbar vindkraftsutbyggnad.
Workshop kyrkan, samer och skogsbruk
Seminarium om traditionell kunskap i
rovviltförvaltningen, Sametinget och
miljödirektoratet.
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Sarnccliggi
Sårnediggc
Såmied.iggie
Sacrnicdigkie

25 mars

Stuehkie

26mars
27 mars

Giron
Julevu

Möte med miljö- och klimatminister samt vice
statsminister Isabella Lövins statssekreterare
Gunvor G Ericson,
Möte med Landsbygdsministern Jenny Nilsson
Presentation av OECD rapport om samiskt
ekonomiskt företagande

Ansvarsområde Hälsa, styrelseledamot Britt Sparrock
Datum
22-24jan
25jan
26jan

Ort
Kiruna
Kiruna
Frösön

5 feb

Länk

18-21 feb
21 feb
12mars
13 mars

Orrestaare
Orrestaare
Arlanda
Arlanda

25 mars

Arlanda

26mars

Staare/länk

Kommentar
Styrelsemöte
Möte med Hälso-, äldre och idrottsnämnden
Hälsodag för både hälsopersonal och
samer/samebyar boende inom Krokoms
kommun
Möte med politisk referensgrupp Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Plenum
Styrelsemöte
Möte med Hälso, äldre och idrottsnämnden
Arbetsmöte med Kunskapsnätverket för samisk
hälsa angående hälsopolitiskt
handlingsprogram
Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbete med
hälsopolitiskt program
Möte med landsbygdsministern som besökte
kansliet i Kiruna
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Ansvarsområde kulturfrågor, styrelseledamot Anders Kråik
Datum
22-24 jan

6 feb
6 feb
14 feb
17 feb
21 feb
28-29 mars

Ort

Kommentar

Giron
Jåhkkåmåhkke
Jåhkkåmåhkke
Giron
Orrestaare
Orrestaare
Karasjohka

Styrelsemöte
Arbetsmöte, styrelsen
Möte med Kultur- och Demokratiministern
Möte, Arbetsgrupp samiska teatern
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte
Möte, kommitten för samiska nationalsymboler

Såmccliggi
Såmedigge
Såmiediggic
Saemiedigkie

Bilagor:
1. Anförande vid lansering av OECD-rapporten, Per-Olof Nutti, 2019-03-27

2. Aktivitetsplan och aktivitetskalender, rovdjur
3. Anförande vid språkseminarium "Mija Giella", Lars Miguel Utsi, 2019-02-07
4. Anförande vid invigning av Orrestaare som samisk förvaltningskommun, Lars
Miguel Utsi, 2019-02-20
5. Anförande vid Future Mine and Mineral, Jan Rannerud, 2019-01-28--29
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Launch of the report Linldng the Indigenous Sam.i People with Regional
and Rural Development in Sweden

[Introduktion på samiska med hänvisning till United Nations Year of Indigenous LanguagesJ

My name is Per-OlofNutti and I am the President of the Sami Parliament in Sweden.
Firstly, I want to welcome you all to my/our homeland Sapmi. It is a great pleasure for me to
be here and participate in this launch of the report Linking the Indigenous Sami People with
Regional and Rural Development in Sweden. I would like to start off by congratulating us all to
have this report in our hands. And to thank all parties who were involved and contributed to
its content.
On behalf of the Sami Parliament I especially want to extend a warm thank you to the OECD
and the Swedish Government and Ministry for Innovation and Enterprise for inviting this
study to be conducted and for including us in the process. I also want to compliment the staff
of the OECD secretariat for its transparency, cultural sensitivity and responsiveness to our
views and perspectives.
We all know that historically indigenous peoples have not been allowed to sit at the table to
discuss and influence decisions that cancern our future. Step by step this is changing.
Jndigenous peoples are now represented within various UN procedures such as the work on
implementing the Sustainable Development Goals, protecting biodiversity and addressing
climate change. The international recognition of indigenous peoples' rights, cultures,
traditions and livelihoods is reinforcing and encouraging changes and improvements at a
national level. We strongly believe that in a Swedish context, the co1mtry case study can
facilitate such improvements further.
For the Sarni Parliament, the report and its recommendations are highly valuable. It supports
us in building our intemal capacity to address necessary measures and changes. It is also a
toolkit for the Regions on how to include the Sami and Sami perspectives in their polices and
frameworks. In addition, it can also function as a roadmap for the Govemment on what
actions/measures are required to create an enabling environment for Sami businesses and
livelihoods. ·
The Sami people are the only indigenous people in Sweden and Europe. As such, we welcome
a report where Sami perspectives are in the center. Where our right to self-deterrnination and
right to economic and cultural development have been the points of departure. Where our
understanding of existing gaps, challenges and opportunities have guided the
recommendations.
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The Sami possess unique and vital knowledge that we are willing to share in order to
contribute to a sustainable development and sustainable use of resources. The Sarni society,
Sarni culture and Sami livelihoods and trades and are necessary to rural development as well
as regional growth. Thls report is the first study ever made in Sweden to acknowledge this
and to show how current tools, efforts, frameworks and policies could be improved to ensure
our contributions.
The study applies a holistic approach where Sami culture and livelihoods/trades are
interlinked. The Sami possess unique and vital knowledge on sustainable use of resources It
shows how current opportunities to develop and diversify Sarni business/econornic life/trades
are dependent on accurate data, adequate funding and support, adapted policies and
programmes as well as acknowledgement of land tenure and other rights.
I would like to highlight a few recommendations we find especially crucial and that also
echoes some matters we have already brought to the government' s attention.
• Improving data collection and dissemination and enhancing the role and activities of
the Sami Parliament in statistics collection
• Inclusion of Sami perspectives and participation in shaping the regional development
prograrrunes. - I believe increased cooperation on matters such as local management,
infrastructure and capacity building is the road to success.
• Enhancing Sarni tourism and support the development of a branschorganization - this
in order to diversify Sarni businesses and interlink cultural values with econornic
prospects.
• Amend EU funding requirements to better match the needs of Sarni businesses. - This
in order to ensure better equality in the opportunities to receive funding and run
projects.
However, we would also like to stress that for us this report is not just about the
recommendations. During the OECD mission to Sweden it became clear that there is a
common goal and motivation shared by the Sarni Parliament, the County Administrative
Boards and Regions in strengthening Sarni inclusion in regional and rural development efforts.
It is our believe that this country case study can help translate this motivation into action. Not
the least through improving engagement with Sami society in the context of regional and rural
development; about annual dialogues, agreements and duty to consult.
As a first step in this direction I would like to armounce that the Sarni Parliament is inviting
all the Regions to a workshop on xxxx to be held xxx.
The Sarni Parliament has developed a strategy on how to make the best use of the report. We
expect the Government to do the same and to take its responsibility to actively work with the
report and its recommendations. We invite the government to carry out this work in close
partnershlp with the Sami Parliament and the Sami people.

Thank you for your attention!
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Aktivitetsplan och aktivitetskalender
2019-05-02

Aktivitetsplan och
aktivitetskalender
Denna aktivitetsplan gäller primärt för våren/sommaren 2019. Aktivitetsplanen innehåller de
aktiviteter som är prioriterade att utföras i syfte att uppnå långsiktiga resultat i enlighet med
målbilden.

Målbild
Rovdjurförluster stabiliseras under den beslutade toleransnivån
Reglering av toleransnivåer, förvaltningsverktyg, förebyggande anpassning av
rovdjursförvaltningen och åtgärder vid överskridande av toleransnivån införs i
författning
Acceptans av förvaltningsverktygets beräkningsunderlag bland myndigheter
Ersättningsnivåer för rovdjursskador höjs enligt Sametingets förslag
Acceptans från samebyarna gällande förvaltningsverktygets funktion,
rovdjursinventeringarnas kvalitet, nivån på rovdjursersättningarna och det aktiva
deltagandet i samråd med länsstyrelserna
Former för årlig uppföljning av förvaltningsverktyg och toleransnivåer fastställs

Prioriterade åtgärder våren 2019
Få till stånd författningsändringar i förordningar rörande förvaltning av stora rovdjur
och jakt
Utveckla ett samordnat budskap för extern kommunikation

Budskap och strategi
Budskapsplattfonn för extern kommunikation
OAS tar fram övergripande utkast. Marianne stödjer. 15 april skickas utkast till styrgrupp.
• Komplettering av statistik i grundläggande budskapsplattform
Rickard kompletterar

•

Förankring
Intern fdrankring av budskapsplattform och strategi.

Kommunikations- och mediestrategi
Tas fram av Olov-Anders när budskapsplattformen är Idar.

•

Debattartiklar
Producera debattartikel 3-5 juni med målet:
DN Debatt, SVD opinion, SVT opinion
Utkast: 3 maj. OAS med hjälp av Marianne

Cujuhus/adress
Box 90, 98122 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: förnamn.efternamn@sarnetinget.sc
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fåksa/telefax

0980 • 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980 · 780 31

www.sametinget.sc

Producera debattartikel 2-3 september med målet:
DN Debatt, SVD opinion, SVT opinion
Producera debattartikel tidningen Land 15 juli.
Undersök Dagens samhälle, OAS
Tas fram av Olov-Anders Silclcu när budskapsplattform och mediestrategi är klara.

•

Digital bilaga i DN samt kampanjsida om rovdjur
Tas fram i samarbete med Cross Media Communication. OAS ansvarar

•

Sociala medier-strategi
3-5 kortfilmer for spridning tas fram. Visning senast 12 april. OAS
Infographics 3-5 st. OAS och Rickard. Visning 25 maj.

Kontakter och fysiska möten
26 mars 2019 - möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson i Kiruna.
Genomfart

V åren 2019 - möte med landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg
Deltagande: Sametingets styrelseordförande (+styrelse?)
Lars-Ove Sjajn ansvarar för inbjudan. Olov-Anders Sikku bistår med underlag.

25 mars - möte med statssekreterare Miljödepartementet Gunvor G Ericson
Genomfart

3 april 2019 - Riksdagsseminarium
Genomfört

Våren 2019 - möte med Miljöpartiets grupp för samiska frågor.
Deltagande: Marita Stinnerbom

Våren 2019 - möte med Miljö- och jordbruksutskottet 26 augusti
Deltagande: Sametingets rennäringsnämnd
Sker preliminärt i samband med utskottets resa till Norrbotten under våren. Marita Stinnerbom
ansvarar for kontakt med utskottets ordfarande Kristina Yngwe (C).

Våren 2019 - etablerande av kontakt och inplanerande av möten med samtliga
riksdagsledamöter från Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
Ansvariga: Marita Stinnerbom och Marianne Gråik

Våren 2019 - möte med ansvariga tjänstemän vid Miljö- och energidepartementet
Lars-Ove Sjajn ansvarar för inbjudan.

Cujuhus/adress

Telefovdna/telefon

Faksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980- 780 31

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA

Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: förnamn.efternamn@samctinget.se
Org.nr.: 202100-4573

www.sametinget.se

Våren 2019 - Kontakt med landshövdingar och kommunalråd i Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Dalarnas län
Ansvarig: Marita Stinnerbom

Möte med SSR och Saminuorra om seminarie rovdjursföreningen
Ansvarig: Marita och Marianne

Löpande kontakter
Kontakt med tjänstemän vid Näringsdepartementet respektive Landsbygdsdepartementet
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn

Kontakt med Naturvårdsverket
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn

Kontakt med länsstyrelserna
Ansvarig: Lars-Ove Sjajn

Seminarier
4 april 2019 - Riksdagsseminarium
Lunchseminarium med Sametinget som värd. Genomfart

Ev. våren 2019 - seminarium med rovdjursföreningarna.
Marita ansvarar

Ev. juli 2019 -Almedalen
Marita och OAS deltar

Riksdagsledamöter konferens, september 2019
OAS ansvarig kontakta Tina

Träff med Sverige representant i EUs regionalutskott
OAS kollar

Delta på viltförvaltningsdelegationerna under vår
Rickard Doj deltar o presenterar produktionsberäkningar

Förvaltningsverktyget
Underlag till Viltförvaltuingsdelegationerna
Tas fram av Rickard Doj och Marianne Gråik.

Separata strategier för varje rovdjursart
Marianne Gråik och Marita Stinnerbom f6ljer upp
Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: förnamn.eftemamn@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fåksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980- 780 31

www.sametinget.se

Övrigt
EUs vägledning om Art & Habitatdirektiven
LOS bevakar

Intern kommunikation
Kommunicera budskap och aktiviteter till Sametingets politiker. Marita o LOS ansvarar

Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: fömamn.efternamn@samctinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fåksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980- 780 31

www.sametinget.se
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2019-02-07, Johkamohkki

Dearvvuodat Lars Miguel Utsis, Ruota Samedikkis, giellaseminara "Mija Giella"

Burest.
[Ubmi: Mon lean hui ilus go mii leat deike Johkamohkkai coahkkanan ja beassat rahpat
UNESCO riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi dappe Ruota bealde.]
Månna leäb dan avuone gåssie mijjah liehpie tjåhkkaname dehke Jåhkamåhkkaje jah ådtjuot
rahppat UNESCON r:ijkkagasskasadtje algguoålmagij giällajabieb dannie Sverjen bieliene.
[Oarjan: Munamma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruota Samedikki varre
stivrasagadoalli. Samedikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid badjel.
Mon lean maid giellalavdegotti sagadoalli.]
Mov nomme Lars Miguel Utsi jih manne leam Saemiedigkien ståvroen mubpie åvhteke,
Sveerjen hielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov diedte lea g'ieli- jih ööhpehdimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam g·ielemoenehtsen åejvie.
[Bihtan: Dat jahki sadda miellagiddevas jahki. Mis ja olles mailmmis lea dal stuora
berostupmi eamialbmogiid gielain.]
Dan jagkien sadda buorre jagkie gielaij. Mij ja olles vearalda ussudip dal ieamieälbmokgielaij
birra.
[Julev: Ja dat stuora berostupmi mearkasa ahte stahta rnaid ferte eanet dahkat gielaid
ovddas. Dat lea vurdon ahte Ruota rad:d:ehus bidja eanet navccaid giela ovddideapmai dan
jagi.]
Dat stuor berustibme mierkki vaj stahta viertti ienebut dahkat gielaj åvdås. Dat la
vuorddemus Svieriga raddidussaj biedjat ienep doarjjagijt giela åvddånibmaj dan jage.

Giellajahki bukta doaivaga ahte min gielaid dilli ovdanivccii bures dan jagis.
Ja dat min giellajahki, ii leat beare min samiid jahki. Mis leat oappat ja vielljat olles mailmmis
mat rnaid avvudit dan giellajagi ja geavahit dan ovddideapmai. Dat oktavuohta mii mis lea
buot gielaiguin lea dehalas. Okta dahpahus riikkaidgaskkasas rahpamis mii lei Parisas
ovddit vahku lea bahcan rnuitui. Aili Keskitalo, norgga samedikki presideantta ja arktalas
guovllu ovddasteaddji giellajagi barggus, doalai sartniiid Parisas. Eahketdoaluin mii
leimmet boradeamen ja hubmame go okta nuorra nissonolmmos Kanada eamialbmogis
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2019-02-07, Jåhkamåhkke

Hälsningsanförande Lars Miguel Utsis, Ruota Sametingets,
språkseminarium11Mija Giella11

Burest.

Nordsamiska: Mon lean hui ilus go mii leat deike Johkamohkkai coahkkanan ja beassat rahpat
UNESCO riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi dappe Ruota bealde.]
Umesamiska:Månna leäb dan avuone gåssie mzjjah liehpie tjåhkkaname dehke Jåhkamåhkkaje jah
ådtjuot rahppat UNESCON rijkkagasskasadtje algguoålmagij giällajabieb dannie Sverjen bieliene.
Det gläder mig stort att vi samlats här i Jåhkåmåhkke och att vi, här på svensk sida, kan
öppna UNESCO:s internationella år för urfolksspråk.
Jag heter Lars Miguel Utsi och är vice ordförande i det svenska Sametinget. Jag har ansvar
för språk och undervisning och är ordförande i språknämnden.

Sydsamiska: Mov nomme Lars Miguel Utsi jih manne leam Saemiedigkien ståvroen mubpie
åvhteke, Sveerjen hielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov diedte lea g"ieli- jih ööhpehdimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam gi:elemoenehtsen åejvie.
Detta år blir ett väldigt intressant år. För oss och hela världen finns idag ett stort intresse för
urfolksspråk.

Pitesamiska: Dan jagkien sadda buorre jaglde gielaij. Mij ja olles vearalda ussudip dal
ieamieälbmolcgielaij birra.
Detta stora intresse medför att staten måste göra mer för språken och vi förväntar oss att
Sveriges regering tillsätter mera resurser för utvecklingen av språken under detta år.

Nordsamiska: Ja dat stuora berostupmi mearkasa ahte stahta maid Jerte eanet dahkat gielaid ovddas.
Dat lea vurdon ahte Ruota raååehus bidja eanet navccaid giela ovddideapmai dan jagi.J
Pitesamiska: Dat stuor berustibme mierlclci vaj stahta viertti ienebut dahkat gielaj åvdås. Dat la
vuorddemus Svieriga raddidussaj biedjat ienep doarjjagijt giela åvddånibmaj dan jage.
Språkåret ·ger förhoppningar att våra språks situation förbättras under detta år.
Och detta vårt språk år är inte bara för oss samer. Vi har systrar och bröder i hela världen
som också firar detta språk år och använder det för att utveckla språk språken . Den kontakt
som vi har med andra språk är viktig. Jag kommer ihåg en händelse under det
internationella öppnandet av språkåret som hålls förra veckan i Paris. Aili Keskitalo, det
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boåii Aili lusa. Nissonolmrnos muitalii ahte son lei hui mihas go beasai buorastahttit Aili ja
laga.i ahte son lei nu buorre ovddasteaddji min ovddas. Su sartnit ja dat bargu man son
dahka movttiidahttit su, Aili lei ovdagovvan sutnje, ja dat lei duoåas nu ilus go Aili lea min,
ja su, ovddasteaddji.
Diet lei soma munnje oaidnit. Dat liekkasvuohta rnii mis lea, ii fal beare dappe sarniid
gaskka, muhto maid visat eamialbmogiid gaskka.
Danin mon maid alggahin dan silikavuoru geaveheame visat min sami gielaid mat leat
dappe Ruota bealde. Makkar riggodat mis lea, makkar giellavallji. Ii leat beare dat okta
gollegiela - mis leat vihta gollegiela! Oatjan-, ubmi-, bihtan-, julev- ja davvisamegiella.
Ja mon giitan Samedikki bargiid go leat veahkehan mu jorgalit alggu dan sartnis visat daid
gielaide. Ja giitan maid Katarina Barruka go son lea jorgalit ubmisamigiela oasi.
Dat jahki lea maid midjiide Samedikkis buorre muittuhus gielaid ovddas bargat. Mii leat
stivrras juste mearridan alggahit barggu rahkadit giellastrategija Samediggai. Mon haliidan
ahte samigiella galga leahkit guovddazis olles aiggi, dat galga leahkit lunddolas oassi min
argabeaivvis ja dat galga gullat ja oidnot miehta min servodagas. Samedikkis mii bargat
garrasit giela ovddas, muhto mon haliidan ahte mii bargat vel eanet ja vel cielgasit gielain.
Samediggi galga geavahit samigiela nu olu go sahtta - min gulahallamiin, min doaimmain,
min mearradusain galga ålat giella geavahuvvot ja valdojuvvot vuhtii. Samediggi lea dat
asahus mas lea stuorimus giellanavccat - jos soames galga nagodit dan dahkat, de eat mii. Ja
jos rnii eat daga dan, de lea vattis vuordit ahte earat galget dahkat dan.
Danin mii dal bargagohtet giellastrategijain mii galga giela loktet min doaimmain.
Muhto, mii darbbahit vuåolas rievdadusaid servodagas maid vai min gollegielat besset
ovdanit bures. Dat rnii darbbahuvvo vai giella galga eallit ja ovdanit, vuoåus, lea ahte samit
samastit. Min manat galget beassat oahppat samastit skuvllain, ii fal beare gullat ja ipmirdit
giela. Mii galgat beassat geavalut giela juohke sajis servodagas, ja giella galga oidnot
servodagas. Mii galgat beassat samastit eisevaldiiguin, buohcceviesus, boarrasiiddivssus,
gielddain, jna.
Dan mon ha.födan olahit. Ja mii bargat dan guvlui. Mii evttohlt ahte sami giellarievttit
sirdojuvvojit unnitlogu lagas iezas laga vuollai, gas albmaladje sahtta valdit vuhtii sami
eamialbmot rivttiid. Dat lea juoga mainna dal leat bargame ja man mii boahtit ovddidit
raååehussii go bargo valbmana.
Samediggi lea maid dal guorahallame movt sahttit nannet giellabarggu giellaguovddaziin.
Njul,camanu loahpas guorahallan valbmana ja geigejuvvo raddehussii. Cielggas lea goitge,
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norska Sametingets president och företrädare för det arktiska området när det gäller arbetet
med språkåret, höll ett tal i Paris. Under middagen då vi åt och samtalade kom en ung
kvinna från Kanadas urfolk till Aili hon berättade att hon var väldigt glad att få hälsa på
henne och sade att hon är en så bra företrädare för oss. Det Aili sade och det arbete hon
gjorde uppmuntrar mig, sade hon. Aili har blivit hennes förebild och hon var verkligen glad
att Aili är företrädare oss och henne. För mig vad detta trevligt att säga att den värmer finns,
inte bara här bland oss samer, men även bland urfolk runt om i världen.
Det är därför som jag använde mig av alla samiska språk här på svensk sida när jag inledde
detta mitt tal. Vilken skatt vi har, vilken språklig ril<edom! Vi har inte bara ett eller gyllene
språk, vi har fem gyllene språk! Syd-, ume-, pite- lule- och nordsamiska.
Jag tackar Sametingets personal som hjälpt mig att översätta inledningen av detta tal till alla
språk. Jag tackar och så Katarina Barruk då hon har översatt den umesamiska delen.
För oss i sametinget är detta år en bra påminnelse att vi skall arbeta för språken. I styrelsen
har vi nyligen beslutat att påbörja arbetet med en språkstrategi för Sametinget.
Jag vill att samiskan alltid ska vara central bland oss. Det skall vara en naturlig del i vår
vardag. Det skall höras och synas överallt i vårt samhälle. Inom sametinget arbetar vi hårt för
språket men jag vill att vi arbetar ännu hårdare och ännu tydligare med det. Sametinget skall
använda samiskan överallt där är möjligt. I vår kommunikation, vår verksamhet och i våra
beslut skall språket alltid användas och tas i beaktande.
Sametinget är den institution som har de största språkliga resurser. Och om någon ska kunna
mäkta med detta arbete så är det vi. Och om inte vi gör det är det svårt att förvänta sig att
andra skall göra detta.
Därför arbetar vi nu med en språkstrategi som ska lyfta språket inom vår verksamhet.
Men vi behöver grundläggande förändringar i samhället för att vårt gyllene språk ska kunna
leva och utvecklas. Det grundläggande för att språket skall leva och utvecklas är att samer
talar samiska. Våra barn skall få lära sig att tala samiska skolan, inte bara höra och förstå
språket. Vi skall kunna använda språket överallt i samhället och språket skall vara synligt i
samhället. Vi skall kunna använda samiskan i kontakter med myndigheter, i sjukvården och
åldringsvården, i kommunerna och så vidare.
Det är dit jag vill nå. Och vi arbetar för detta. Vi föreslår att de samiska språkrättigheterna
flyttas från minoritetslagen till en egen lag där man på ett ordentligt sätt kan ta tillvara
samiska folkets rättigheter. Detta arbetar vi med nu och vi kommer att framföra detta till
regeringen när arbetet är slutfört.
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ahte giellaguovddaziin leat buorit bohtosat gieal varas. Mon vuorddan ahte :min guorahallan
boahta cajehit dan seamme, ja ahte rad:d:ehussii sadda oba cielggas ahte mii darbbahit eanet
giellaguovddaziid. Dat lea maid juoga mainna mii boahtit bargat garrasit dan aigodagas.
Muhto aigomusat eai satta jos ii leat ruhtadoarja. Mii leat dan maid deattuhan garrasit
rad:dehussii ja vuordit ahte radd:ehus varre sierra buseahta sami giellaassiide. Dakkar
buseahta man mii sahttit stivret ieza dasa gos leat stuorimus darbbut. Mis vailu odne dakkar
vejolasvuohta, omd. juolludit mda stipeanddaide, dehe stivret mda dehalas
giellaproseavttaide dehe veahkehit giela ovddidit arbevirolas birrasiin, omd. boazodoalus
duojis.
Diet leat dal moaddit min bargguin Samedikkis. Loahpas haliidan avzzuhut olbmuid,
dakkar riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagis, geavahehpet giela!
Go humat ustibiiguin, go humat gavppis ja eisevaldiiguin, go humat manaiguin, go
gulahalat sosiala mediain ja go dearvvahat dakkariid mat leat oahppame giela. Geavat ja
avvut :min gollegiela, ja dainna la.gin mii ladjit saji dasa ovddidit giela.

Dainguin saniiguin mon sa.van Ruota Samedildd b ealis buohkaide buriid doaluid dappe
Johkamohkis. Mii alggahit dal riikkaidgaskkasas eamialbmogiid giellajagi, dahkot dan juo
buohkat!

Giitu mu ovddas.
Lars Miguel Utsi
V arre stivrasagadoalli
Samediggi
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Sametinget utreder också idag hur man kan stärka språkarbetet inom språkcentran.
Utredningen skall vara klar i slutet av mars och överlämnas till regeringen. Vad som är
tydligt dock är att språkcentran har gett bra resultat när det gäller språken. Jag förväntar mig
att vår utredning kommer att visa samma sak. Och att det blir helt klart för regeringen att vi
behöver fler språkcentra. Med denna fråga kommer vi att arbeta hårt inom den närmaste
tiden.
Men ambitioner blir det inte verklighet utan ekonomiskt stöd. Detta har vi tydligt tryckt på
till regeringen och vi förväntar oss att regeringen sätter en separat budget för samiska
språkfrågor. En budget som vi själva kan styra över och använda där behoven är störst. Idag
saknar vi den möjligheten, att exempelvis utdela stipendier eller att styra medel till viktiga
språkprojekt eller att hjälpa till att utveckla språken i traditionell miljö, exempelvis inom
renskötsel och slöjd.
Detta är några exempel på vårt arbete i sametinget. Slutligen vill jag uppmana människor att
under ett sånt här internationellt språkår för urfolk att använda sig av samiska. När ni talar
med era vänner, när ni talar i affärer eller med myndigheter, när ni talar med barn, när ni
kommunicerar i sociala media och när ni hälsar på människor som håller på att lära sig
språket. Gläd er över och använd er av vårt gyllene språk. På detta sätt vi bereder plats och
gör det möjlighet att utveckla språket.
Med dessa ord önskar jag, på det svenska sametingets vägnar, att ni får ett bra möte här i
Jåhkåmåhkke
För det är nu som vi inleder det internationella urfolksspråkrådet och jag vill att ni alla är
med på detta.
Tack för mig

Lars Miguel Utsi
Vice ordförande
Samediggi
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Hälsningsanförande från Lars Miguel Utsi, Sametinget, invigning av Orrestaare
som samisk förvaltningskommun
Buorak,
[Sydsamiska: Jag heter Lars Miguel Utsi och jag är vice styrelseord.förande i Sametinget. I
styrelsen har jag ansvar för språk- och utbildningsfrågor. Jag är även ordförande i
språknämnden.]
Mov nomme Lars Miguel Utsi jih manne leam Saemiedigkien ståvroen mubpie åvhteke,
Sveetjen b"ielesne. Saemiedigkien ståvrosne, mov d"iedte lea gi:eli- jih ööhpehdimmiej
gyjhtjelassi bijre. Manne leam g·ielemoenehtsen åejvie.

Jag vill på Sametingets vägnar tacka för inbjudan till detta evenemang.
Idag glädjer jag mig.
Vid årsskiftet stärktes rninoritetsspråklagen.
Det innebär bl. a krav p å kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt rninoritetspolitiska
arbete. (§5). Det är viktigt för kommuner att de har styrdokument som säkerställer bl. a.
samiska barns modersmålsundervisning enligt Skollagen. Att kommuner upprättar
handlingsplaner där kommunen redogör sitt kommande arbete inom kultur, förskola, skola
samt vård och omsorg, är en framgångsfaktor för god följsamhet av minoritetsspråklagen.
Det är också glädjande att det nu efter lagändringen blivit möjligt att åter utöka
förvaltningsområdena. Idag får vi fira att våra systrar och bröder i Orrestaare bland annat får
rätt till samhällsservice på samiska, att barn här får stärkta rättigheter till samisk förskola och
äldre får stärkta rättigheter till samisk äldreomsorg.
De samiska språken befinner sig i en pågående språkbytesprocess som vi vill bryta och
vända. Uppföljningen av minoritetslagstiftningen visar t.ex. att samer har fler möjligheter att
få sina rättigheter tillgodosedda enligt lag i en samisk förvaltningskommun.
Förskola och modersmålsundervisning är värdefulla verktyg för språkens fortlevnad. Men
d et behövs ytterligare verktyg. Här kan Sametinget genom samiskt språkcentrum bidra med
råd om metodutveckling för att främja revitalisering och användning av språken.
Uppföljningen av lagen h ar även visat att några av de viktigaste faktorerna för att arbetet ska
gå framåt är en tydlig samordnande funktion, aktiva rninoritetsrepresentanter och
samrådsgrupper samt politisk förankring och stöd från kommunledningen.
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Orrestaare kommun har goda möjligheter att bli en god förebild för arbetet med
minoritetslagen. En tydlig samordning där språket synliggörs, en aktiv sameförening och
politisk förankring i kommunledningen ser vi ju bevis på redan idag. Om några år, kanske
nästa gång vi har ett plenum här i stan, så har kommunen utbildat personalen om samerna
och urfolksrättigheter, samiska språken och kulturen. Då möts vi av skyltning på samiska,
samisk litteratur i biblioteket och satsningar på samisk kulturverksarnhet. Vi ser den samiska
flaggan hissas på samiska flaggdagar. Kommunen har en väl fungerande organisation för de
samiska frågorna och ett nära samråd med samerna i kommunen. Det skulle vara mycket
glädjande att se.
Härmed lyckönskar jag Orrestaare kommun och samerna i området för att ni nu ingår i det
samiska förvaltningsområdet.
Giitu.
Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Samediggi
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Thank-you for the invitation to this session.
My name is Jan Rannerud, member of both the Swedish Sam i Parliament as well as the board of the
Sami Parliaments authority responsible for Sami business and enterprise. I guess you could lightly say
that I am the Sam i Parliament's minister of commerce and enterprise. I am also a member of a
sameby, a reindeer herding and economic district, and own reindeer. Reindeer husbandry has always
been apart of my life, my primary occupation, apart from six years when I worked in the mining
industry while waiting to be accepted toa herding district. Life has had its dark periods, just kidding.
When I choose to no longer actively work with reindeer, I had been the chair for the herding district
for 15 years, so I have been able to gain at least a little experience with reindeer over the years. I
started joining the herders in 1967 whenever I had time over and still today join the different
activities whenever I can, so it is a way of living I guess you could say.
I am going to talk about apart that we consider rather contradictory in the Sweden, namely Agenda
2030, the UN document about global sustainability that is divided inta 17 goals.
This document stresses the importance ofthat Sweden follows and fulfills each goal.
It is there we must face the magnitude of adaption to the challenges created by the goals.
The goals span over a wide area, from fighting poverty to ecosystem services. This means we shall
have a sustained minerals industry while also protecting ecosystem services such as reindeer and
reindeer husbandry. This is where the paradox comes in -when the issue is about businesses based
and land area, who shall have priority?
lf society is to continue using meta Is, the mining industry must persist, but notat the cost of the
reindeer husbandry industry. This is the UN's primary requirement; no goal may be favored at the
cost of another goal.
This then leaves us all with adaption as one of the few alternatives. In this context, it is a good idea to
look at the Sam i Parliament's Live Environment Program, Eaflinbiras, that permeates all Sam i
activities down to the herding districts and individuals. I affirm that these ideas were barn long
before the founding of the Sam i Parliament, in our organizations such as SSR (National Association af
Swedish Sam i), even before the UN's ideas about sustainable development pertaining to the
environment. Sustainable reindeer grazing has been one of the guiding lights for as long as the
existence oftame reindeer herding.
What I would like you to remember is that reindeer husbandry constantly adapts to the conditions
that we, due to climate change and otherwise impacting industries, must face and that it is not by
any means reasonable that we alone shall adapt to all changes. Everyone that impacts the
environment must in same way adapt so that someone else does not have to tackle the emerging
environmental problems.
In the future, a mine will be facing increasing demands to adapt to reindeer husbandry since reindeer
husbandry's possibilities to adapt, that we know oftoday, have reached the point where we can
impact the changes ourselves. Therefore, it is important that the mining industry, as well as other
land-requiring industries such as forestry, are prepared to adapt to today's reindeer husbandry and
its needs. One example worth mentioning is Gallok, outside Jokkmokk in Sweden, where it is difficult
fora company to work the ground wherever they wish. Here the different parties must consider

extreme adaption measures to move forward. The tradition al way to dig where you are standing or
where the ore is, is probably not possible ifyou violate every indigenous peoples' rights and the UN's
environmental goals, in addition to becoming enemies for an unforeseeable time. l'm not saying that
there isn't a solution, but it requires a process where the participants are equal partners.
I said that there isa paradox in all this and yes, sitting on a snowmobile du ringa long day gives you
plenty of time for thinking. We are not in favor of mines but we, as well as the rest of the community
need scoters, phones and cars although we can survive without them. We also dislike shortcuts from
the Forrest industry but still need wood for houses. Not to forget toilet paper. We indeed have a
challenge to face.
I would like to round up with further emphasizing that climate change is our time's greatest
challenge and one cannot stress enough the importance of everything we do, whether it has to do
with mining, forestry, electrical power and yes, even the construction of railroads and roads or other
use of natura I resources. Slowly but surely, this will all reduce people's space al the price of
increasing prosperity. Same, or many, will stand to lose and then it is farto late to do anything about
it.

Gittu, thank you for listening!

