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För alla samers lika
rätt och värde!

Partiets Huvudfråga
Vi jobbar för att alla samer ska omfattas av en tillfredsställande
rättighetssituation i egenskap av Sveriges urfolk!
Regeringens utredning om ny rennäringslag och omfattningen av hur jakt- och
fiskeförvaltningen ska göras tillgänglig för samer som inte är medlem i en sameby är en
central fråga som för lång tid framöver kommer att påverka samernas rättighetssituation.
Vi som urfolk ska självfallet ha en rättslig särställning till våra egna områden och inneha en
bred representation och påverkan i en utredning som rör våra rättigheter.
En given utgångspunkt är att alla samebyar ska omfattas av Högsta domstolens dom i det så
kallade Girjasmålet. Rätten att förvalta jakt och fiske skall dock regleras till att omfatta alla
samer som kan härleda sitt ursprung till respektive sameby/område. Då skapas ett långsiktigt
legitimt förvaltningssystem som bygger på en samisk förvaltning inom ramen för samebyn.

Partiets vision
Ledord för partiets politik är: Jämlikhet - Rättvisa – Solidaritet.
Alla samers lika värde oavsett kön, yrke eller social status.
Partiet består av samer från alla delar av Sápmi med ett gemensamt mål att verka för ett
demokratiskt samhällsbygge där vi vill skapa och utveckla en bärande gemenskap och en
legitim rättsgrund för att kunna verka inom de områden där vi har våra rötter.
Hur vi agerar i dag betyder allt för kommande generationers möjligheter att leva, verka och
bo och för att fortsatt kunna bibehålla vår kultur och vårt språk.

Vår ideologiska grund
Vår ideologi bygger på att alla samer ska omfattas av lika grundläggande rättigheter.
Där ska vi samer själva inneha makten att förvalta och fördela rättigheter och ansvar 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.
Ett folks rättigheter ska tillkomma folket!
I dag omfattas samerna av en minoritetslag, men samerna är Sveriges ursprungsfolk och har
en annat förhållande till land och vattenrättigheter i förhållande till övriga minoriteter. Vi
vill se en sammanhållen övergripande lagstiftning för det samiska folket med utgångspunkt i
urminnes hävd och utifrån erkännandet av att samerna är Sveriges urfolk!
Vi anser att rennäringslagen ska reglera renskötseln och tjäna som den speciallag den är
avsedd att vara. Renskötseln är en viktig kulturbaserad näring som regleras genom
särskilda regelverk för ekonomiska och skattemässiga frågor.

Vi jobbar mot:
Rasism, diskriminering och förtryck.
Exploateringar som förstör våra marker.

Det här jobbar vi med:
• en språklag för att stärka de samiska
språken
• utbildning i samiska språk, pedagogiska
- och ekonomiska resurser
• språkcentra inrättas på Pite, Ume, Lule
och nordsamiskt område.
• en samisk sanningskommission ska
realiseras skyndsamt
• kulturfrågor, bla inrättande av en
samisk nationalscen
• rennäringsfrågor – en bärande del av
det samiska samhället

• slöjd/duodji
• hälsofrågor
• utbildningsfrågor
• rättighetsfrågor – rättvisa för det
samiska folket
• internationella urfolksfrågor
– tillsammans med andra blir vi starka
• markfrågor för en hållbar rennäring
och vårt eget livsutrymme
• renskötselkonventionen
• repatrieringsfrågor

En framsynt politik som även
ska hålla för våra barn och barnbarn
Vi har en skyldighet att förvalta och skydda vårt arv till gagn för nästkommande generation.
Därför är det viktigt att vi kan bibehålla och utveckla våra egna institutioner, näringar och
kultur. Men framför allt att jobba för att våra marker får ett skydd så de inte exploateras
sönder av kortsiktiga vinstprojekt och hänsynslösa marknadsprofitörer.

Jakt och fiske inom samebyområdena ska
förvaltas av samerna själva och alla samebyar
ska omfattas av en egen förvaltning

En viktig del för ett urfolk är förhållandet till marken. Att inneha möjlighet att bedriva
renskötsel, jaga, fiska, bygga och bo samt att tillgodogöra sig naturens resurser är en
grundbult i den samiska kulturen. På det sättet kan kunskap överföras mellan generationer
och upprätthålla traditionella göromål, främja språk, bibehålla namn på platser osv.
Normer och värderingar skapar samhörighet och är ett arv som bara kan hållas vid liv genom
att bruka land och vatten. Dessa faktorer är starkt förknippade med att behålla en samisk
identitet och kultur baserad på traditionellt nyttjande.

Dessa frågor sätter partiet särskilt fokus
på inför den kommande mandatperioden.
1. Statens utredning av
rennäringslagen samt hur
– jakt och fiskeförvaltningen
ska utformas
2. Statens rovdjurspolitik
”Hälften så mycket rovdjur och dubbelt
så hög ersättning”.
Rovdjursstammarna måste ner till
den nivå om högst tio procent förlust
av renar till rovdjuren som riksdagen
beslutat. Ersättningsnivåerna måste
också räknas upp så att de motsvarar
det verkliga värdet på förlorad egendom.

3. Ny lag
Vi anser att det samiska folkets behov
och rättsliga standard i egenskap av
Sveriges urfolk ska regleras i en särskild
lagstiftning. Nuvarande minoritetslag
befäster vissa rättigheter men täcker
långt ifrån samernas behov som mera
är kulturellt knutet till bruket av land
och vatten. Man kan inte prata om att
främja det samiska folkets kulturella
rättigheter om man samtidigt förhindrar
det kulturella utövandet.

4. Klimatförändringen

Den pågående klimatförändringen har
stor påverkan på vårt sätt att leva.
Väderleken skiftar så snabbt att det
medför dramatiska förändringar som är
svåra att både förutse och parera. Här
måste åtgärder vidtas för att våra naturbaserade näringar och levnadssätt i
övrigt inte ska gå förlorade. Det handlar
i första hand om en omställning för
hur vi ska klara de oförutsägbara
skiftningarna i väderleken.

5. Självbestämmande
Ett viktigt steg för ett folk är självbestämmande i våra egna frågor. I dag
är det staten som i många avgörande
frågor för oss samer ska bestämma om
både stort som smått. Förståelsen är
inte den bästa för vilka betingelser vi
lever under och viktiga beslut förhalas
eller blir inte av. De samiska frågorna
blir i statsapparaten nedprioriterade i
segdragna diskussioner som borde vara
upp till oss samer att själva besluta om.

6. Ilo - Konventionen 169
Kravet på att Sverige ska ratificera
Ilo - konventionen kvarstår som en av de
allra viktigaste stegen för att samerna i
Sverige ska omfattas av ett internationellt folkrättsligt skydd för sin kultur och
näringsliv. Vi kräver att Sverige omgående
och speciellt mot bakgrund av Högsta
domstolens dom om jakt och fiskeförvaltning, ska ratificera konventionen.

7. Näringsfrågorna
Det samiska näringslivet är mångfacetterat
med rennäring, förädling, mathantverk,
duodji, besöksnäringar, entreprenörskap
osv. De bedrivs i harmoni med de lokala
förutsättningarna och är en viktig del för
utveckling av ett samiskt näringsfång. Vi
vill arbeta för att de samiska näringarna
ska få egna nationella program för finansiering och medfinansiering inom ramen
för EU:s program. Det skulle utgöra en
betydande ekonomisk skillnad för möjligheten att utveckla samiskt näringsliv.

Partiet Samernas Lista 1
1. Anders Kråik, Handöl
2. Marianna Marainen, Karesuando, Kuttainen
3. Mikael Jakobsson, Lycksele
4. Moa Marakatt, Gränna
5. Börje Allas, Kiruna
6. Elisabeth Kråik, Vemdalen
7. Mattias Kristoffersson, Borgafjäll
8. Ellen Marit Labba, Vittangi
9. Jon Henrik Fjällgren, Mittådalen
10. Anna-Karin Åsèn Afridi, Burträsk
11. Per Johannes Labba, Övre Soppero
12. Tina Andersson, Funäsdalen
13. Hampus Dorra, Funäsdalen
14. Per-Erik Stenberg, Kiruna
15. Robert Lindwall, Malå
16. Bente Stinnerbom, Tännäs
17. Johannes Labba, Övre Soppero
18. Ingegerd Stenvall, Östersund
19. Tommy Åsèn, Gällivare
20. Jannie Lindberget, Funäsdalen

Partiet Samernas Lista 2
1. Moa Marakatt, Gränna
2. Anders Kråik, Handöl
3. Marianna Marainen, Karesuando/ Kuttainen
4. Lars Erik Kuhmunen, Rensjön
5. Eva Forsgren, Uppsala
6. Thomas Dorra, Tännäs
7. Emelie Lindgren Åsèn, Skellefteå
8. Simon Wetterlund, Uppsala
9. Michael Grahn, Umeå
10. Anta Hilje, Krokom
11. Lena Fjällgren, Funäsdalen
12. Ailo Dorra, Sveg
13. Andreas Dyröy, Funäsdalen
14. Liz-Marie Rogenfjell, Tännäs
15. Ulf Andersson, Hede
16. Kerstin Åsèn, Skellefteå
17. Margareta Marakatt, Älta
18. Ida Åsèn, Gällivare
19. Jonas Andersson, Hede
20. Aina Cecilia Larsdotter Dyröy, Trondheim

Några av
de valbara
kandidaterna
till Sametinget

Anders Kråik
Partiledare. Varit verksam i
Sametinget sedan 2005.
De samiska rättighetsfrågorna
och att alla samer värderas lika
är grunden för mitt politiska
engagemang. Våra gemensamma
och olika intressen måste gå att
förena om vi ska vara en kraft
mot statens kolonisering och
utarmningspolitik.

Anna-Karin Åsèn Afridi
Partisekreterare
Hjärtefråga;
Motverka diskriminering
av samer.

Ellen Marit Labba
Brinner för frågor
som rör barn, unga,
språk, renskötel &
scenkonst.

Simon Wetterlund
En viktig utgångspunkt
är att samiska angelägenheter ska bestämmas
av samerna själva.

Moa-Sara Marakatt
Kommunalpolitiker
Brinner för att motverka exploateringar
av samisk mark.

Marianna Marainen
Språk & ungdomsfrågor
är två viktiga frågor att
jobba med.

Jon Henrik Fjällgren
Renskötare, artist &
politiker, vill främja
jämlikhet & jämställdhet.

Elisabeth Kråik
Thomas Dorra
Hållbara betesmarker är Hjärtefråga: Vill verka
grunden för renskötseln. för en stark och levande
demokrati.

Mikael Jakobsson
Verkar som ledamot i
kommunfullmäktige.
Sakkunnig inom
repatriering &
etiska frågor.

Börje Allas
Klimatförändringarna
är en fråga som håller
på att förändra vårt traditionella levnadssätt.
Vi måste agera.

Eva Forsgren
Utbildningsfrågorna är
grunden för att bibehålla & utveckla vårt
språk, kultur & eget
samhällsliv.

Mathias Kristoffersson
Ansvarig för rovdjursfrågor. Rovdjurspolitiken
är en ödesfråga för
rennäringen.

Michael Grahn
Språklärare, språket
är viktigt eftersom det
sammanbinder
identitet & kulturtillhörighet till det
samiska.

Till dig som väljare

En röst på partiet samerna är en röst för en genomtänkt samepolitik som slår
vakt om de samiska rättigheterna, för bevarande och utveckling av vår gemensamma
kultur. En politik som omfattar alla och inte bara ett intresse.
Ditt val påverkar och vi hoppas att vi är ditt val.

För alla samers rätt till sitt kulturarv!
Dags för Sverige att inrätta en lag för det samiska folket som bygger
på demokrati, rättvisa och erkända urfolksrättigheter.

Ratificera Ilo konvention 169 nu!

Med fyra års garanti
Vi är inte längre bort än ett klick: Partiet finns på Facebook och Instagram.
Hemsida: www.samerna.se

