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Hemställan om stöd till samisk kultur och idrott
Coronapandemin innebär stora konsekvenser för samisk kultur och idrott. Det
samiska civilsamhällets organisationer och samisk idrott har små resurser att
klara en långvarig påverkan av pandemin. Av den anledningen vill Sametinget
uppmärksamma att även samiska verksamheter är i stort behov av de utlovade
medlen i prop. 2019/20:146 om en miljard kr till kultur och idrott.

Sametingets uppdrag
Sametinget är samernas högsta representativa organ med uppgifter som regleras i
Sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska verka för en levande samisk kultur, ta initiativ
till verksamheter och förslå åtgärder som främjar samisk kultur. Sametinget fördelar även
bidrag till samisk kultur och samiska organisationer ur anslag 1:2, ap 5 och ur Samefonden.

Sametingets kulturpolitik och fördelning av medel
Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt- och mångfaldigt konst- och kulturliv,
synliggöra en levande samisk kultur i det offentliga rummet och skapa hållbara ekonomiska
förutsättningar för en stabil infrastruktur för det samiska civilsamhället. Bidrag till samisk
kulturverksamhet gör det möjligt för det samiska civilsamhället att förmedla och uttrycka
sitt språk, sin identitet och sitt kulturarv. Samisk kulturutövning skapar tillhörighet och
livskvalitet och arbetsplatser med samisk kultur som grund. I budgetpropositionen för 2019
anges att samisk kultur under lång tid har varit utsatt för yttre påfrestningar som begränsat
möjligheten att uttrycka och skapa en levande samisk kultur och regeringens bedömning är
att samiska kulturbärande verksamheter spelar en stor roll för att synliggöra och förmedla
samisk kultur samt skapa mötesplatser för den samiska befolkningen.1 Sametinget fördelar
bidrag till det samiska civilsamhällets organisationer, kulturinstitutioner, företag inom
kulturella och kreativa näringar samt till samisk idrott.

Behov av stöd till samisk kultur och idrott
Samiska kulturella verksamheter har små resurser att klara de ekonomiska konsekvenserna
av coronapandemin, vilket medför minskade och uteblivna intäkter. Samiska organisationer
och samisk idrott finansieras till viss del av Sametingets verksamhetsbidrag men för att
kunna bedriva meningsfull verksamhet för samer på både lokal och regional nivå bedrivs
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olika aktiviteter och verksamheter för att få in intäkter. Dessa aktiviteter och verksamheter är
exempelvis uthyrning av lokaler, servering av mat, försäljning av samisk duodji (slöjd) och
konsthantverk, utställningsverksamhet, kurser, publika arrangemang som
teaterföreställningar, konserter, festivaler, kyrkohelger, idrottsevenemang och olika
kulturprojekt. Pandemin medför att sådana aktiviteter ställs in och verksamheter avstannar.
Konsekvensen av minskade och uteblivna intäkter är ökad risk för långsiktigt ekonomiskt
obestånd.
Aktörer verksamma inom samisk kultur finns till stor del i glesbygdskommuner.
Verksamheterna stärker samisk identitet och samhörighet men bidrar också till
lokalsamhället som bidragsgivare och besöksmål. Många samiska organisationer bedriver
gränsöverskridande verksamhet och har medlemmar i hela Sápmi. Med rådande pandemi
ändras förutsättningarna för samiska kulturbärande verksamheter och medför att
premisserna avsevärt försvåras för Sametingets måluppfyllelse av kulturmålet ”En levande
samisk kultur med starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv”.2

Sametingets bedömning
Samiska kulturverksamheter, institutioner, organisationer och enskilda kulturföretagare
bidrar alla till att vi har ett starkt och mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv. Sametinget
bedömer därför att det finns ett stort behov av medel till samisk kultur och idrott för att
täcka förlusterna av intäkter orsakade av pandemin.
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