
Varför är det viktigt att rösta?

”Din röst gör skillnad säger Anders Kråik, styrelseordförande i Partiet Samerna.”

Att rösta är att välja, men också att vilja något.
Sametinget finns som en naturlig fortsättning på
de samiska pionjärernas politiska kamp, men
Sametinget behöver utvecklas vidare för att vi skall
nå ett reellt samiskt självbestämmande. 

Sametinget är vår viktigaste politiska arena för att
åstadkomma förändring och för Sametingets tro-
värdighet, kraft och demokratiska legitimitet är
högt valdeltagande en förutsättning. 

Vi tror på ett Sameting med verklighetsförankrade
politiker som ser möjligheterna i det samiska och

SAMETINGSVALET 
19 MAJ 2013

svenska samhället. Vi vill ha ett Sameting som for-
mar ett samiskt samhälle, där vi själva har ansvar
och kan bestämma över utvecklingen av vår kultur
och våra näringar. 

Historik
Partiet Samerna är det enda parti som sedan
Sametingets inrättande 1993 har ökat sitt väljar-
stöd vid varje Sametingsval och är det enda parti
som i skriftlig form skapar förslag på reformer för
det samiska samhället!

Sametinget fyller 20 år och 

passerar tonårsstadiet lagom till det nya

Sametingets öppnande i augusti 2013.

Under de här åren har det hänt en hel del.

Sametinget har genom åren varit en av de 

snabbast växande myndigheterna i

Sverige och som folkvalt organ har

Sametinget blivit den självklara 

företrädaren för det samiska folket. 

I det arbetet har partiet Samerna 

varit en aktivt drivande kraft.
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Din röst gör skillnad!



Ett ansvarsfullt politiskt arbete med omtanke
om helheten.

Reformförslaget, Äntligen – en sameby för 
alla samer! Partiets förslag till en ny samepolitik
som grundar sig på alla samers rätt till delaktig-
het av land och vattenresurserna med stöd av
folkrättens stadga och FN:s konventioner.
Bygger på en regelstyrd förvaltning av natur-
resurserna - utifrån samverkan, hänsyn och
respekt till varandras olika behov. Dags att
samerna själva ges möjlighet att rättsligt utveckla
sina egna kulturella och näringsmässiga livs-
betingelser för att främja möjligheterna för
samerna att leva, verka och bo i Sàpmi. 

Enad front mot exploateringarna i Sàpmi som
tar bäring på ett långsiktigt hållbart nyttjande
av naturresurserna. 

Utvecklingsarbete för ett modernt och demokra-
tiskt Sameting

Ett fortsatt utvecklingsarbete för att stärka de
samiska språken. Verka för att inrätta språk-
centra även på nordsamiskt område. 

Utbildningsfrågorna i fokus! Uppdatering av den
egna läromedelsförsörjningen och ny satsning
på digitala läromedel.

Skapa förutsättningar för en stark levande ren-
näring med anslutande näringar.

Färdigställande av renskötselkonventionen för
det gränsöverskridande renskötseln med beak-
tande av de privaträttsliga förhållandena.

Rovdjurspolitiken måste anpassas till ren-
näringen: Hälften så mycket rovdjur – dubbelt
så hög ersättning! 

Ekonomiskt stöd till samebyarnas ökade admi-
nistrativa arbete.

Rättighetsfrågorna för alla samer till land och
vatten.

Mera resurser för att utveckla Kultur frågorna,
sameföreningsverksamhet mm.

Mera resurser till Slöjd och övrig näringslivs-
utveckling.

Ungdomsfrågorna. Ungdomars rätt till vårt 
kulturella arv – Vår plikt att möjliggöra näst-
kommande generationers livsutrymme!

Utöka resurserna för våra unga och gamla, vård,
skola och omsorg.

Hälso och idrottsfrågor

Ett tydligt avståndstagande till den statliga 
segregationspolitiken mellan samer!

Ökat självbestämmande genom Sametinget
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Den 19 maj avgör väljarna färdriktningen 

för den svenska samepolitiken.
Partiet Samerna går till val med följande huvudfrågor med

fokus på ett framtidsorienterat samiskt samhälle.
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Partiet slår vakt om ett solidariskt ansvar byggd på trygga 
rättighetsförhållanden där människor värderas lika.

www.samerna.se

Samepolitik i förändring!
Samepolitiken idag är fortfarande röstsvag gente-
mot majoritetssamhället. Det samiska samhället
disponerar inte över egna resurser. Vi är hänvisade
till statens välvilja och finansiering från statsbud-
geten. Det här innebär att samepolitik inte bara är
att vilja utan också att få andra att förstå behovet
av förändringar. 

Sametinget idag är i huvudsak en statlig myndighet
som är regelstyrd av Sveriges regering och riksdag.
Vi vill att Sametingets folkvalda politiker ska ha ett
tydligare mandat att leda våra egna myndigheter
och själva besluta om hur det statliga anslaget ska
prioriteras och användas.

Självbestämmande! 
Det råder inget tvivel om att samerna, enligt folk-
rätten, har rätt till självbestämmande. Det har
även erkänts i den nyligen reviderade svenska
grundlagen. 

För oss samepolitiker är det viktigt att se helheten
och möjligheterna. Enda vägen till självbestäm-
mande är genom ett folkvalt organ, därför är en

utveckling av Sametinget en förutsättning för ökat
demokratiskt självstyre. Självbestämmande är att
leda och styra utvecklingen av det samiska sam-
hällsbygget, där mark- och resursanvändning,
näringar, utbildning, språk, kultur och omsorgsfrå-
gor är viktiga förvaltningsområden. 

Näringsfrågor och 
utveckling av kansliet!

Näringspolitiken i Sápmi är i dag ett resultat av
prioriteringar och insatser som beslutas av stat,
länsstyrelser och kommuner. Det samiska inflytande
är fortfarande begränsat. Ett steg mot en aktivare
samisk näringspolitik är etableringen av närings-
och rennäringsnämnderna. En mer aktiv politik
förutsätter också att vi måste förstärka
Sametingets kansli med ekonomiska resurser och
fler anställda som kan arbeta aktivt med utveck-
ling av samiska näringslivs- och arbetsmarknads-
frågor utifrån det samiska folkets behov. Det samiska
samhället och de samiska näringarna bildar till-
sammans med majoritetssamhället en helhet som
har stora möjligheter att bli en kraft i utvecklingen
av glesbygden.



Politisk utveckling 
med inrättade nämnder!

Vi vill stärka det politiska arbetet i Sametinget.
Den allt snabbare takten i förändringsarbetet krä-
ver både en kompetent förvaltning och ett starkt
politiskt ledarskap. De samepolitiska partierna
måste få ökade resurser för att kunna arbeta poli-
tiskt i mellanvalsperioden. 

Politik är att ha idéer om hur vi gemensamt ska
forma morgondagens samiska samhälle. Det är
också handlingskraft och förmåga att genomföra
förändringar som leder i den riktning vi har fått
väljarnas förtroende för.  Därför är det viktigt för
oss att vara med i Sametingets politiska ledning
och arbeta för att få igenom det vi tror på.

Under den här mandatperioden har vi tagit viktiga
steg på vägen och vi ämnar gå vidare med att
utveckla demokartin. Politiskt inflytande är någon-
ting som man måste göra sig förtjänt av. Det räcker

inte med att vara högröstad och försöka välja ut de
för dagen mest populära samefrågorna. 

För oss i partiet Samerna är det viktigt att demo-
kratin, genom de folkvalda politikerna, är väl 
förankrad. Därför är inrättandet av språk-, närings-
och rennäringsnämnderna av stor betydelse för
kommande mandatperioder. 

Renskötselkonventionen!
Vi har tagit strid för en översyn av renskötsel
konventionen för det gränsöverskridande renbetet.
En översyn som bygger på Svenska samernas uråld-
riga rätt att bedriva gränsöverskridande renskötsel i
Norge. Detta ska respekteras utifrån den av staterna
Sverige och Norge gemensamt antagna gränstraktatet
som befästs genom lappekodecillen av 1751.
Tvångsförfoganden av andras betesområden (en på
civilrättslig grund antagen rätt) ska inte kunna ske
utan samtycke från rättighetsinnehavarna. 

Rovdjurspolitiken!
Rovdjurspolitiken är en annan viktig fråga som i
grund och botten handlar om rennäringens över-
levnad. Vår uppgift som samepolitiker är att skapa
så goda förutsättningar som möjligt; politiskt, eko-
nomiskt och administrativt. En trovärdig rovdjurs-
förvaltning, med lokalt inflytande, som tar hänsyn
till rennäringen är en viktig förutsättning och arbetet
med toleransnivåer är ett steg i rätt riktning. 

Nordisk samekonvention 
och folkrätten!

För oss är det självklart att alla samer omfattas av
samiska medborgerliga och politiska rättigheter,
som ingår i folkrätten. Det gäller exempelvis rätten
att tillhöra en sameby, rösträtt i Sametinget, rätt
att bevara och utveckla sitt samiska språk och
näringar, rätt till samiska välfärdstjänster som
skola och omsorg.  Samtidigt står vi upp för ren-
näringens speciella villkor och krav på tryggade
betesmarker. Rätten till land och vatten bygger på
ett gemensamt nyttjande av naturresurserna i det
samiska lokalsamhället. Därför har vi drivit frågan
för att Sametinget ska få medel för att fördjupa sig
i arbetet med artikel 3 och 4 rörande land och vatten-
rättigheter som är centrala i förslaget till Nordisk
samekonvention.



Vidgat synfält och dialog,
en av mandatperiodens 

viktigaste frågor!
Sametingets arbete har haft mycket fokus på interna
frågor. Vi vill vidga synfältet och satsa resurser på
de grundläggande konstitutionella byggstenarna.
För Sverige är nu alla bitar på plats för att ratificera
Ilo -konventionen 169 och Nordisk samekonvention
Vi vill därigenom också vidga synfältet och satsa
resurser på att stärka grunden för hela det samiska
folket. 

Sametinget är vårt samiska parlament, som enligt
sametingslagen ska medverka i samhällsplaneringen
och bevaka att samiska behov beaktas. Sametinget
måste därför ”bygga upp” ett samiskt parlament
som samerna och det omgivande samhället har för-
troende för. Det ställer krav på samverkan och en
förtroendefull dialog med samiska intressen, kom-
muner, länsstyrelser, andra sektorsmyndigheter
och regeringen. Om inte Sametinget tas på allvar
så har det ingen betydelse hur bra och angelägen
vår politik är.

I samverkan med andra Sametingspartier vill vi
under kommande mandatperiod medverka till ett
ökat självbestämmande genom Sametinget och ett
klarläggande av samernas rätt till land och vatten.
Det kan bara realiseras genom direkta förhandlingar
med regeringen och i det mödosamma arbetet har
Sametinget en avgörande roll. 

Vi arbetar för en
förändrad samepolitik!

Genom vår kultur, näringar och språk ger vi en
påminnelse om att vi samer är ett folk, förenat
genom vår gemensamma historia. I det samman-
hanget vill vi framhäva att land och vattenrättigheter
är för oss en omistlig del av vårt kulturella arv och
sätt att leva. 

Vi kan konstatera att nuvarande lagstiftning inte
lever upp till den folkrättsliga standarden för ett

folk, men att vår strävan har stöd i internationella
konventioner och deklarationer. 

För oss i partiet Samerna är det en grundläggande
fråga att Sverige förändrar sina lagar så att vi ges
möjlighet att upprätthålla vår kulturella särart,
näringar och språk och att inga samer ställs utan-
för en lagstiftning. 

Därför har vi utarbetat ett eget förslag på en för-
ändrad samepolitik. Förslaget går under arbets-
namnet ”Äntligen - en sameby för alla samer”. och
är inlämnad som motion till Sametinget. Vi hoppas
att sametinget antar inriktningen för en ny same-
politik baserad på de folkrättsliga aspekterna och
att sametinget får en förändrad status med större
inflytande.

De samiska språken!
Det samiska språkarbetet är nu viktigt att fortsätt-
ningsvis utveckla i alla regioner. Vi vill sätta igång
ett utvärderingsarbete av minoritetsspråklagens
effekter för att kunna effektivisera språkinsatserna. 

Vi vill också inrätta språkcentra på nordsamiskt
område och kommer att aktivt verka för detta i
samband med ett pågående utvärderingsarbete. 
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