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Västerbottensnytt fällda i
granskningsnämnden för Radio och TV
Den 17 november 2010 påbörjade Västerbottensnytt en
reportageserie om illegal älgjakt i fjällvärlden. Ett första
nyhetsinslag sändes under kvällen i Västerbottensnytts
kvällssändning kl19:15. Det första inslaget följdes upp av flera
inslag i efterföljande dagar i Västerbottensnytts
kvällssändningar.
SSR och Per Henning Utsi, Vapstens Sameby, anmälde
Västerbottensnytts reportageserie om älgjakt i Vapstens
Sameby till granskningsnämnden för Radio och Tv.
Västerbottensnytt fälldes av granskningsnämnden för sin
reportageserie om älgjakten i Vapstens sameby.
Granskningsnämnden meddelade i sitt beslut att reportaget
stred mot kravet på opartiskhet.
Medias bild av renskötseln och samerna är allt för ofta
vinklad, vilket naturligtvis bidrar till hur omvärlden uppfattar
oss. Därför menar vi att det är otroligt viktigt med reportage
som är både sakliga och opartiska för att inte bidra till att
skapa en generaliserande bild av oss.

Utbildning av björnekipage
I syfte att ge intresserade renskötare tillgång till
träningsmetodik samt diskutera hundars möjligheter och
begränsningar inom arbetet med att förebygga
rovdjursskador på ren så bjuder Viltskadecenter och SSR
in intresserade renskötare att delta vid en träff i Nausta by
(väster om Kåbdalis) den 5-6 augusti (kl 12:00 5 augusti 15:00 6 augusti) 2011. Inbjudan är utsänd till samebyarna
och finns även på SSRs hemsida www.sapmi.se i högra
spalten under På gång.

Dialogmöte om rovdjur
SSR och Sametinget håller dialogmöte om rovdjur för de
samiska representanterna i viltförvaltningsdelegationerna,
SSR:s rovdjursgrupp och personal som arbetar med
rovdjursfrågor på SSR och Sametinget. Mötet hålls i Umeå
8-9 augusti. Inbjudan har sänts ut och finns även på SSR:s
hemsida www.sapmi.se i högra spalten under På gång.

Att SVT fälldes av granskningsnämnden är en viktig seger
och en markering till media.

Varg
SSR träffar Europeiska kommissionen i juli för att lyfta fram
de problem som vargens närvaro orsakar rennäringen samt
poängtera vikten av att inga revir tillåts inom
renskötselområdet. Kommissionen syfte med mötet är att
diskutera den omdebatterade vargjakten som Sverige anmälts
för. Förutom SSR kommer kommissionen att träffa andra
intresseorganisationer och representanter från
miljödepartementet.

Ordförandekonferens 29-30 augusti
SSR håller ordförandekonferens för samebyordföranden den
29 -30 augusti på Hotell Oden i Stockholm. Under
konferensen tas aktuella frågor upp och även ett studiebesök
på Landsbygdsdepartementet är inplanerat.

Shop in Sápmi
I samband med SSRs landsmöte i Jokkmokk lanserades
Shop in Sápmi, portalsidan för samiska företagare.
www.shopinsapmi.se . Shop in Sápmi visar vägen till
samiska företagare och SSR hoppas att det ska leda till fler
affärer för företagarna. Vill du som samisk företagare
finnas med på Shop in Sápmi så skicka ett mail till
info@sapmi.se.

Semesterstängt
Kansliet håller semesterstängt 4 – 29 juli och öppnar åter
den 1 augusti. För anmälningar och andra akuta ärenden
skicka e-post till info@sapmi.se

Några av de möten som SSR
deltar i under augusti
5-6 augusti
8-9 augusti
29-30 augusti
Indigee
Nästa Indigee konferens blir i Naryan-Mar 27-20 september.
Läs mer på www.indigee.org

Uppföljning av avvikelser från FSC
standarden
Den nya FSC standarden trädde i kraft 1 juni 2010. Den har
inneburit avsevärda förbättringar av princip 3 som gäller
ursprungsfolkens rättigheter. För att standarden ska fungera
och förbättras krävs att samebyarna använder sig av systemet
och aktivt följer upp och anmäler eventuella avvikelser.
Utmaningen vi nu står inför är att vi få till ett fungerande
rapporteringssystem.
Under 2010 hölls fyra utbildningstillfällen i den nya FSC
standarden. Utbildningen har därmed lagt grund för
tillämpningen av FSC standarden i Sápmi. Vi konstaterar att
skogsbolagen är på efterkälken i tillämpningen av systemet
och det är nu viktigt att använda FSC systemet aktivt och
använda det kunskapsförsprång vi har skaffat oss.
Vad vi i SSR vill göra är:
• föra statistik över avvikelser
• stötta byarna att skriva avvikelseanmälningar
• vara behjälplig vid samråd och följa upp samråd
• utföra stickprovskontroller ute i fält för att se hur
utfallet av samråden uppfylls
• implementera ett forum för att diskutera utfallet
av samråd mellan byarna och
• stärka det internationella samarbetet inom FSC
med andra urbefolkningar
För att detta skall vara möjligt behöver vi er hjälp och att ni
tar kontakt med oss när avvikelser har skett så att vi kan föra
ärendet vidare. Kontaktperson för dessa ärenden är Helén
Larsson; helen@sapmi.se, 090-14 11 84 eller 070-229 76 28.

Stockholm

Utbildning i björnekipage
Dialogmöte om rovdjur, Umeå
Samebyarnas ordförandekonferens,

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

Ny styrelse vald vid landsmötet
Ordförande
Jörgen Jonsson
Norrbotten Norra
Gudrun Kuhmunen (ordinarie), Aslat Simma (suppleant)
Norrbotten Södra
Brita Stina Sjaggo (ordinarie), Nils Johan Utsi (suppleant)
Västerbotten
Åsa Baer (ordinarie), Marja Skum (suppleant)
Jämtland
Mattias Åhrén (ordinarie), Jeanette Kråik (suppleant)
Skogsbyarna
Patrik Lundgren (ordinarie), Lars Thomas Persson (suppl.)
Sameföreningarna
Victoria Gällman Harnesk (ordinarie), Maj-Britt Öhman
(suppleant)

