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”Vi vill arbeta för att utveckla det samiska samhället
till att omfatta alla samers rättsliga, ekonomiska, språkliga

och sociala situation. Vårt budskap till regeringen: 

”Ge tillbaka det ni berövat oss!”
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Vår ideologi bygger på att alla samer ska omfattas av lika grundläggande
rättigheter. Där ska vi samer själva inneha makten att förvalta och

fördela ansvar, skyldigheter och rättigheter över våra egna landområden.
Kort sagt: ett självbestämmande som bygger på respekt och hänsyn till skydd

för det befintliga inom vår kultur, men också på mångfald och utveckling.

Vår ideologiska grund

Samernas traditionella brukande 
av land och vatten måste skyddas

Ett urfolk har ett särskilt förhållande till sina landområden.
Att inneha möjlighet att nyttja mark och vatten för våra behov är därför helt
avgörande för att upprätthålla den samiska kulturen, språket, rennäringen,

samiskt näringsliv och våra traditionella sedvänjor.

Partiet Samerna sätter därför 
särskilt fokus på rättighetsfrågorna 

och för skyddet av land och vatten

”Vi vill att Sametinget ska 
arbeta mera offensivt mot staten 

i de Samiska frågorna. 
Det är där lösningarna finns!”

Partiets Ungdomssektion. Simon Kråik, Emelie Åsén och Ailo Dorra

• Rätten till att ta tillbaka, bibehålla och utveckla vårt språk

• Rätten att utöva vår kultur med dess förbundna sedvänjor

• Rätten till utveckling av våra skolor och lärosäten

• Rätten till finansiering för att bibehålla våra kulturinstitutioner

• Rätten att själva bestämma i våra egna frågor

• Rätten för enskilda samer att bruka land och vatten
   utifrån våra egna behov

• Rätten att freda vår egendom mot rovdjur

• Rätten att skydda våra marker mot intrång och exploateringar

• Rätten att självständigt inneha möjlighet att utveckla vårt
   eget samhällsliv

I våra små lokala samhällen ska hänsyn och
acceptans till varandras behov vara vägledande
i förslag på lösningar till reformer.
Vi vill behålla det bärande traditionella i
samiskt kultur och näringsliv. Men vi vill också
möjliggöra att samer ska ha en grundläggande
rättighetssituation som baseras på traditionell
samisk förvaltning, dvs husbehovsrätt som 
omfattar vårt sätt att leva i harmoni med
varandra och med våra naturresurser.

Vi vill verka för en enhetlig sammanhållen
lagstiftning som omsluter vårt folks rättig-
heter. Övriga lagar, såsom rennäringslagen, 
som reglerar rennäringen bör  fortsättningsvis  
vara separat.
Lagen behöver ses över, särskilt för att åstad-
komma ett förstärkt skydd i markanvändning-
en för att rennäringens betesarealer och våra
egna livsmiljöer inte ska ödeläggas av stor-
skalig exploatering av utomstående profitörer.

Reformer och lagar behöver ses över



Vi anser att samerna i kraft av ett urfolk ska
inneha ensamrätt att förvalta jakt och fiske-
rättigheterna inom sina egna landområden.
Det skulle leda till en mer öppen, transpa-
rent och hänsynstagande lokal förvaltning
till gagn för det samiska nyttjandet – de 
lokala intressena – den lokala ekonomin
– lokala arbetstillfällen – och för ett lokalt
hållbart nyttjande av fisket och viltet.
Frågan om jakt- och fiskeförvaltningen är just
nu underställd en prövning i domstol mellan
staten och samerna. Den får betecknas som
helt avgörande i fråga om det är staten eller
samerna som innehar förvaltningsrätten. Av
den  orsaken  kan   inga   relevanta   politiska   förslag
föregå ett klarläggande i frågan. Sametings-
partiet står inte över landets domstolar.

Frågan om –Jakt och 
Fiskeförvaltningen

Det samiska 
lokalsamhället

Vi vill stärka det samiska lokalsamhället.
Samebyn utgör i dag definitionen av de om- 
råden i Sápmi som anses inrymma det samiska
lokala samhället. Samebyn blir i det samman- 
hanget per definition både ett geografiskt  
område och ett verksa hetsområde för  samerna.

Vi vill verka för en utveckling som möjliggör
att fler samer parallellt med rennäringen
ska kunna verka, leva och bo kvar inom våra
traditionella områden med nya innovativa
näringar som kan utvecklas med hänsyn till
den traditionella rennäringen.

• Ett stark levande samiskt samhälle där    
   alla ges samma möjligheter att utvecklas 
   och vara en viktig del i ett samhällsbygge.   
   Vi samer har själva kompetens, kraft och  
   insikt att organisera en samhällsordning  
   som både bygger på hänsyn till det befint- 
   liga och utveckling 

• För alla samers grundläggande rättig-  
   heter att vara en del i vårt samhällsbygge  

”Det är det här frågorna vi arbetar för”
• Traditionell kunskap är en viktig del i  
   bruket av våra resurser för ett hållbart    
   Sápmi 
• Ett miljöarbete som sätter fokus på 
   hur miljöförändringarna påverkar våra 
   traditionella näringar och vilka åtgärder   
  som behöver vidtas för att hantera detta

Alla samiska näringar ska främjas och ges 
förutsättningar att utvecklas för att vår 
kultur och möjligheten att bo kvar inom 
våra traditionella områden ska möjliggöras. 

• Särskilda insatser för bevarandet av 
   vårt språk
• Objektivitet och rättvisa villkor för 
   alla samer
• Ett starkt samiskt samhälle, med 
   utveckling av våra näringar och kulturliv
• Vi jobbar mot kolonialism och mot 
   naturförstörande exploateringar av 
   våra marker och livsmiljöer
• Utvecklingsfrågor som främjar samer att   
   leva, verka och bo kvar i de traditionella   
   samiska områdena

• En stark och mångfaldig samisk kultur
• Alla samers lika värde • Psykisk ohälsa
• Bra skol- och utbildningspolitik för barnen

• Bra arbetsmiljöer för våra anställda inom  
   våra institutioner
• Jämställt samiskt samhälle, för kvinnors  
   lika villkor
• Ungdomsfrågor • Slöjdfrågor

• En stark levande rennäring med anslu- 
   tande näringar • Miljöpolitik
• Krav på regeringen att ratificera FN:s
   ILO-konvention 169 för att en gemensam
   rättsgrund ska omfatta hela det samiska
   folket.

• En formell konsultationsordning
   upprättas mellan staten och Sametinget

Marianna Marainen, språkpolitisk tales-
person: ”Det är viktigt att stärka samiskan. 
Främst bör språklagen utvärderas. Att 
språkcentra etableras också inom nord- och 
lulesamiskt område – och att särskilda språk- 
insatser görs för att enskilda samer ska ges 
ökad möjlighet att återta sitt modersmål. 

Elisabeth Kråik, talesperson för demokrati- 
frågor: ”Demokrati blir stark när många 
röstar. Använd din demokratiska rätt att 
påverka!”

Simon Wetterlund, har sina rötter från 
Talma sameby. Han härstammar från släk-
ten Allas, men har tagit sin frus efternamn.
En majoritet av hans släkt är aktiva inom 
renskötseln.
Simon har ett stort samhällsengagemang i
de samiska frågorna, allt ifrån ungdoms-
idrott till uppstart av Uppsala sameförening.
Simon har studerat vid Uppsala universitet
där han bland annat tagit en universitets-  
examen  inom beteendevetenskap, med huvud- 
ämne pedagogik för vuxet lärande. Simon 
har också samepolitisk erfarenhet. 1997-2000 
var han suppleant i Sametinget och ledamot 
i sameskolstyrelsen. Åren däremellan har 
han varit fackligt aktiv på central nivå. Han 
gick åter in i politiken 2010 där han sedan
dess suttit som ledamot i partistyrelsen.
    Simon bor idag med familjen i Uppsala.



Rättsfrågorna med 
konventioner

Konventioner och deklarationer bekräftar 
rättigheter för det samiska folket. De har inte 
tillkommit utan en långvarig kamp av tidigare 
samepolitiska pionjärer. Om vi inte är upp-
märksamma och för den kampen vidare kan 
våra rättigheter snabbt gå förlorade.
Det är därför viktigt att kampen om våra 
rättigheter fortsätter och utvecklas till att 
omfatta alla samers rättsliga, sociala, kultu-
rella och ekonomiska situation för att befästa 
vår rättsställning gentemot det omgivande 
samhället.

Partiet Samerna kommer att jobba
 för att  rättighetsfrågorna ska vara en 
integrerad och oundgänglig del i vårt 

politiska arbete.

Staten bedriver en medveten 
ekonomisk ruinpolitik mot rennäringen 

genom rovdjursförvaltningen!
Det är ingen tvekan om att statens rovdjurs-
politik håller på att ruinera en viktig näring
för samerna. Genom ett statligt underbetalt
ersättningssystem för rovdjursdödade renar
samtidigt som rovdjursstammarna tillåts växa
med enorma kostnader till följd, slår det sönder 
produktion och lönsamhet. Inte bara för ren- 
näringen utan också för de enskilda anslutan-
de verksamheterna i alla led som är beroende 
av råvaruproduktion. Detta leder till en eko-
nomisk ohållbar situation för hela branschen.

• I arbetet med renskötselkonventionen har
  vi genom vårt arbete gjort avtryck för att
  renskötselrätten byggd på urminneshävd
    och gammal sedvana nu erkänns och respek-
   teras av staten som den egendomsrätt den är.

• Vi tar striden för de rättighetsmässigt
   svaga grupperna, men vi ger även stöd till
   rättighetskamper som främjar rennäring,
        egen förvaltning, de enskildas rättigheter och
   skyddet för våra marker.

Anita Olofsson: ”Vi arbetar 
med många viktiga frågor för 
att kvinnor och män ska ha 
samma förutsättningar.”

Bente Stinnerbom: ”En stark 
och modern samhällsordning 
bygger på lika villkor mellan 
män och kvinnor.”

Tina Andersson: ”Vi jobbar för 
dig med att möjliggöra likvär-
diga levnadsvillkor. Jämställd-
het berör såväl det samiska 
som det svenska samhället.”

Partiet Samernas kvinnosektionPartiet Samerna 
har en pålitlig 

politik i näring och 
rennäringsfrågor

Anders Kråik, Närings- och rennärings- 
politisk talesperson: : ”Vi går mot en tid där
kombinationsnäringarna blir allt viktigare
för att få utkomst i vår del av glesbygden. Jag
vill verka för en småskalig samisk närings-
utveckling inom olika branscher som tar hän- 
syn till det befintliga. Inom rennäringen ser 
jag den förda rovdjurspolitiken, förstörelsen
av betesmarkerna och klimatfrågans påver-
kan på betet som de tre viktigaste frågorna 
att jobba med.”

  Vi vill arbeta för att ställa staten till ansvar 
i rovdjursfrågan, nationellt och internationellt.

Detta kan inte längre få fortgå!
Vi har gjort skillnad i vissa frågor  –  Men vi är inte nöjda!

Eva Forsgren, Skol & utbildningspolitisk 
talesperson: ”Skolan är våra barns viktigaste
institution för att utveckla/bibehålla det 
samiska språket, men också för att stär-
ka barnens samiska identitet. Våra same- 
skolor ska ha bra miljö, vara trivsamma, och 
ha en bra pedagogik. Det ställer krav på att 
vi politiskt kan ta ansvar för att ge bra förut-
sättningar för både elever och personal.”  


