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Samernas Landsmöte Jokkmokk 2011

Ordförandekonferens
SSR höll sin årliga ordförandekonferens under två dagar i
Stockholm . På agendan fanns utbildning i ledarskap och
aktuella frågor. Samebyarna träffade också representanter
för landsbygds och miljödepartementen för att diskutera
rovdjursfrågor och framtidens samepolitik. Samebyarna
framförde till departementen att det är nödvändigt att
samebyarnas intressen tillvaratas och att arbetet med olika
processer inte får stanna utav. Under mötet framkom också
en önskan att konferensen nästa år utökas till en och en
halvdag istället för en lunch till lunch konferens. Något som
SSR tar med sig inför nästa års konferens.

SSR:s landsmöte hölls i år i Jokkmokk 14-16 juni. Vi höll till
i jättekåtor nedanför Hotell Jokkmokk, en lokal som av
många upplevdes som en kreativ miljö. Beslut och andra
nyheter från landsmötet hittar du i Landsmötesnytt som
sänts ut till medlemmar och samarbetspartners och som
också finns att läsa på SSR:s hemsida www.sapmi.se.

www.shopinsapmi.se
Vi påminner om portalsidan Shop in Sápmi som visar vägen
till samiska företagare. Shop in Sápmi lanserades under
landsmötet i Jokkmokk. Flera företag fanns på plats med
utställning och försäljning i anslutning till
landsmöteslokalen.
Är du samisk företagare och vill finnas med på Shop in
Sápmi så mejla till info@sapmi.se. Tipsa gärna de företagare
ni känner om hemsidan och sprid adressen i era nätverk.

Några av företagarna som finns med på Shop in Sápmi. Bilderna är tagna i
samband med Landsmötet i Jokkmokk.

Laponia
Den 22 augusti överlämnade Laponiadelegationen över
förvaltningen av Laponia till Laponiatjuottjudus. SSR ser
positivt på denna historiska händelse och gläds över att vi
nu ser en modell som utgår från att samebyarna i området
får ett reellt inflytande i förvaltningen. Det vi ser nu är
resultatet av ett långvarit och framgångsrikt samarbete
mellan olika parter, detta stärker oss i vårt fortsatta arbete.
SSR hoppas att Laponiaprocessen blir en föregångare inför
framtiden gällande samernas rätt till delaktighet och
självbestämmande.

Boazodiehtu temanummer om rovdjur
I samband med Dutkanbiegga – renforskarseminariet på
Samernas i juni så gav SSR i samarbete med Sametinget och
SLU ut ett temanummer av tidskriften Boazodiehtu som
handlade om rovdjur. Boazodiehtu har skickats ut till våra
medlemmar och finns även att beställa från kansliet
info@sapmi.se. Ni hittar den även på SSR:s hemsida
www.sapmi.se, klicka på Näringar & samhälle och sen på
Rovdjur. Där hittar du även presentationerna från
Dutkanbiegga.

SSR:s hederspris tilldelades samebyarna
Vapsten, Ran och Ubmeje Tjeälddie
De tre samebyarna Vapsten, Ran och Ubmeje Tjeälddie har
under närmare 14 år bedrivit en heroisk kamp som den 27
april i år fick sin upplösning - Högsta Domstolens dom i
Nordmalingmålet. Denna dom som kommer att få stor
betydelse i det fortsatta arbetet att skydda samiska
rättigheter i hela Sápmi hade inte varit möjlig utan det
uppoffrande arbete som de tre samebyarna bedrivit under så
många år.
Alla som har kunnat följa processen genom åren har kunnat
se vilken påfrestning som denna har inneburit för de tre
berörda samebyarna, vi är alla idag tacksamma för dessa
uppoffringar. Genom sitt arbete har samebyarna inte bara
företrätt sig själva utan har också genom sina uthålliga
insatser blivit ombud för alla svenska samebyar.
Vi gratulerar Vapsten, Ran och Ubmeje Tjeälddie till deras
historiska framgång men vi gratulerar också Sápmi. Med
Nordmalingdomen skapas nya positiva möjligheter för att
uppnå rättvisa och skyddade samiska rättigheter.

Bild från utdelningen av SSR:s hederspris 2011. Från vänster Per-Mikael
Jonsson, Anders Blom, Lars Melin, Marja-Kari Omma, Camilla Wikland och
Oleg Omma

Årets samiska näringsutövare
Årets pris tilldelades Nutti Sámi Siida. Nils Torbjörn och
Carina förenar i sin verksamhet den traditionella
rennäringen med en företagsinriktad förnyelse. Utifrån en
bakgrund inom rennäringen har Nils Torbjörn och Carina,
via sitt familjeföretag, skapat en positiv samisk
företagsutveckling i sin hemby Jukkasjärvi. Sedan i slutet av
1980-talet har renskötseln fått ett viktigt komplement
genom den egna turismverksamheten.
Nutti Sámi Siida har genom ett eget träget arbete skapat sig
en marknadsposition och en uppskattning som sträcker sig
långt utanför den egna hemmamarknaden, de demonstrerar
i sin dagliga gärning att en ansvarsfull samisk besöksnäring
kan bedrivas utan att respekten för rennäringen behöver
vika.

Nils Torbjörn och Carina är i många avseenden goda
förebilder som visar på vägar för att utveckla rennäringen
och de samiska näringarna mot nya möjligheter. Arbetet
med att utveckla det egna företagandet är genomsyrat av
entreprenörskap, ett entreprenörskap som också på ett
värdigt och konstruktivt sätt synliggör den samiska
kulturen.

Årets unga samiska näringsutövare
Årets ungdomsföretagspris gick till Sabina Jonsson som
driver konferens- och bokningsbyrån Bocamic.
Sabina är en ung entusiastisk företagare som med en
imponerande energi utvecklat ett nytänkande inom sitt
affärsområde; konferens- och mötesverksamhet. Med en
samisk värdegrund i bagaget arbetar Sabina målmedvetet
och fokuserat för att skapa utveckling i sitt eget företag.
Sabina förenar en uthållighet, likt fjällbjörkarna i hennes
hemby Ammarnäs, med otåligheten hos en ung entreprenör
som hellre ser affärsmöjligheter än svårigheter.
Sabina har sedan starten av sitt företag 2008 arbetat
strategiskt och långsiktigt för att positionera Sápmi som en
mötesdestination. Hennes arbete har lett till att hennes
företag Bocamic idag är ett lönsamt företag som också
skapar sysselsättning.

Renlyckacertifiering
Vid SSR:s landsmöte i
Jokkmokk certifierades
ytterligare två Renlyckaföretag som uppfyllt alla
de kvalitetskrav som
Renlycka ställer för att
producera renprodukter
av högsta kvalité: Renbiten
AB och Gellivare Ren AB.
Det är nu sju företag som
är certifierade. Under
Jokkmokks marknad
certifierades Stenbergs Viltflyg KB, Utsi Ren, Sápmi Ren och
Vilt AB, Blindh Ren AB och Renhornet
Fjällgrens Vilt HB. Läs mer på Renlyckas
hemsida www.renlycka.se.

Eldrimners mathantverksdag i
Hemavan 4 oktober
För dig som arbetar som mathantverkare eller har tankar
kring att starta inom denna bransch. Mathantverkets
framtid kommer att diskuteras. För mer information besök
www.eldrimner.com eller www.mathantverk.se.

Visningsresa med www.tweedguide.com från Skottland. Vi
diskuterar ett närmare samarbete. Skotskt laxfiske och
skotsk kultur lockar sportfiskare från hela världen så vill vi
se om samiskt sportfiske och samisk kultur kan locka
samma kunder. Så vi tog med laxguiden Bill Drew på fiske
till Ajvin Sijte, åt samisk lunch i rökkåtan på
Nulltjärnsgården och blev bjudna på fiske och middag hos
Daana Fjällberg i Sovvene. Samtidigt som Daana berättade
om renskötsel under ett år. Nu diskuterar vi hur vi ska börja
samarbeta kring samiskt fiske med Tweed Guides. Parallellt
gjorde vi ett fiskereportage om Anariset AB åt
Fiskejournalen.
Hemsidan blir alltmer komplett. Stor lansering kommer i
september.
Möte med SLU och Skogsstyrelsen har lett till att kunna ha
turistiska parametrar i Ren-gis.

Sápmi Experience
Beslutsgruppen i Sápmi Experience har gått igenom 4 nya
företag som sökt kvalitetsmärkningen. Beslut offentliggörs i
september. Ca 15 företag arbetar med ansökan. Vi får hela
tiden nya förfrågningar från intresserade företagare. Läs mer
på länken http://www.visitsapmi.com/sv/Sapmi-Experience/

och ring till Lennart Pittja eller Dan Jonasson. Vi håller en
öppen workshop i Kiruna den 3 oktober för de företag som
vill ha hjälp med att ansöka till Sápmi Experience. Under
denna dag sitter du och arbetar med din egen ansökan men
har möjlighet att få råd och hjälp från VisitSápmi som är på
plats.
Planering sker för marknadsföringssamarbete med
VisitSweden enligt den principöverenskommelse vi tecknat
om hur vi ska kunna lyfta samisk turism i den officiella
marknadsföringen av Sverige. Här kommer de företag som
blir godkända i Sápmi Experience att få en ännu bättre
exponering.

Projektens dag - Nordliga studier
Den 15-16 september hålls en konferens om arbetet inom
den starka forskningsmiljön ”Nordliga studier” i Umeå.
Aktuella forskningsprojekt kommer att presenteras.
Föredragen kommer bl.a. att handla om renbete och
klimatförändringar, samisk familjehistoria, urfolk och
åldrande samt turismutveckling i den nordliga periferin. För
mer information kontakta Cesam, Centrum för samisk
forskning, Umeå universitet på telefon 090-786 50 00.

Kulturvecka i Arjeplog
3-9 oktober hålls en samisk kulturvecka i Arjeplog. Detta i
anslutning till den årliga höstmarknaden. Under veckan
anordnas det workshops, föredrag, konserter, utställning
mm. Syftet är att synliggöra den samiska kulturen i
Arjeplog. De samiska arrangemangen riktar sig främst till
barn, ungdomar och äldre. Mer information finns på
www.arjeplog.se

SSR bildade för något år sen Svenska Samernas
Riksförbunds insamlingsstiftelse för att samla in medel för
att långsiktigt stödja utvecklingen och bevarandet av samisk
kultur, rennäring och andra samiska näringar samt samiska
rättigheter. Fonden används för att långsiktigt säkerställa
arbetet med att bevara samisk kultur, bevaka samiska
rättigheter och stödja utvecklingen av ett levande samiskt
näringsliv. Fonden tar emot gåvor från enskilda och företag
som vill skänka medel för att stödja samerna.
Insamlingsstiftelsens bankgiro är 449-4092 och det går
också att lämna gåvor via SSR:s hemsida, klicka på
insamlingsstiftelsen längst upp. Insamlingsstiftelsen utfärdar
också gåvobevis och minnesblad. Välkommen med din
gåva.

Möten som SSR deltar i under september
och början av oktober
7 sept
15-16 sept
19 sept
21 sept
22 sept
3-4 okt
4 okt
5-7 okt

Rovdjursutredningen, Stockholm
Projektens dag – Nordliga studier, Umeå
Universitet
SSR:s skogsgrupp, Umeå
Arbetsgruppen för livskraftig och hållbar
rennäring, Umeå
Styrelsemöte Renek, Umeå
Sametingets stormöte om rovdjur,
Storuman
Eldrimners mathantverksdag, Hemavan
Träff i Bedriftsutveckling i Sápmi, Alta,
Norge

Telefonnummer
Anders Blom
090-14 11 26
Ragnhild Svonni
090-14 11 86
Jenny Wik Karlsson
090-14 11 83
Helén Larsson
090-14 11 84
Ellacarin Blind
090-14 11 82
Stefan Johansson
090-14 11 85
Britt-Marie Barruk
090-14 11 81
Hans Liebetrau
090-14 00 92
Lena Fjällborg
090-14 11 88
Eva Wiklund
090-14 11 73
Ol-Johán Sikku
Lennart Pittja
Dan Jonasson
Pia Huuva
Björn Linder
Jörgen Jonsson (ordförande)

070-514 44 80
070-561 66 06
072-202 12 00
070-229 76 28
070-362 04 78
070-399 31 59
070-646 07 65
070-736 14 19
073-816 00 57
070-248 07 30
070-171 80 34
070-688 15 77
070-346 56 06
070-671 11 05
070-317 14 80
070-570 55 56

Besök gärna SSR:s hemsidor
www.sapmi.se
www.renlycka.se
www.visitsapmi.se
www.indigee.org
www.shopinsapmi.se
Eller besök oss på Facebook
www.facebook.com/sapmi.se
www.facebook.com/renlycka
www.facebook.com/visitsapmi

