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Ordförande har ordet
Våren har nu övergått till
sommar och en av årets
höjdpunkter står för dörren,
kalvmärkningen. En tid att
samla kraft inför höstens alla utmaningar både för mig själv
men också för alla på kansliet. Landsmötet är nyligen avslutat
och återigen så kan jag konstatera att det finns en enorm kraft
och engagemang hos våra medlemmar. Vi har tagit många
viktiga steg på vägen och nu är det dags för att ta fler nya steg.
Jag inser mer och mer hur viktigt det är att vi själva definierar
och äger de begrepp och ord vi väljer att använda. Ingen
annan kan någonsin ha den rätten.
När vi nu formellt stängt verksamhetsåret för 2015 känner jag
mig nöjd över hur vi arbetar med våra frågor utifrån den
ekonomi vi har och har haft under de senaste åren. Även om
SSR de senaste åren redovisat ett positivt resultat så innebär
det inte att vi ska vara nöjda. Tvärtom så är en av våra
viktigaste frågor att skapa ytterligare resurser till
organisationen så vi kan förstärka vårt arbete för våra
medlemmars bästa.

Författaren, konstnären Maj-Lis Skaltje tilldelades SSR:s
hederspris 2016 för sina insatser för att synliggöra jojken. Priset
består av ett diplom och en yllefilt med samiskt mönster på

Jag vill passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar och
hoppas få se många av er till hösten igen.
Jörgen Jonsson

Kansliet håller stängt
Under sommaren är kansliet stängt under perioden 4 juli tom
31 juli. Har du något akut ärende kan du kontakta ordförande
Jörgen Jonsson eller verksamhetschef Jenny Wik Karlsson.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan och i slutet av
månadsbrevet.

Landsmötet i Kiruna 2016
Årets Landsmöte är precis avslutat och planeringen inför
nästa är igång. SSR vill tacka alla som deltog och bidrog till ett
konstruktivt och lärorikt möte. Bifogat månadsbrevet finns
Landsmötesnytt där du kan läsa mer om mötet.

Under Landsmötet bjöd giron sámi teahter till ett
informationsmöte. På bilden syns från vänster Lars Erik Åhrén,
Lena Kroik, Monica Harr-Sandström, Åsa Skum, Irene
Kuhmunen

Chronic wasting diseace (CWD)
Sjukdomen CWD har för första gången påvisats på vildren
och älg i Norge, med anledning av detta har Jordbruksverket
och Livsmedelsverket gått ut med information till de som kan
beröras. Informationen har också skickats ut från SSR till
samebyarna, om du vill veta mer om CWD kan du kontakta
Jordbruksverket.
Den 6 juli kommer en arbetsgrupp att träffas som leds av
Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket för att diskutera
handlingsplaner. SSR ingår i denna grupp och kommer
meddela kontinuerligt om vad som är på gång.

Konkurrerande markanvändning
Projekt Laver
Nyligen presenterades en rapport om MKB processen och
dess innehåll. Rapporten är framtagen av SEI (Stockholm
Environment Institute) och Stockholms universitet
tillsammans med Semisjaur Njarg sameby och SSR.
Rapporten belyser bland annat de stora skillnaderna mellan
gruvbolagets uppfattning och samebyns uppfattning om
konsekvenser på renskötseln i området. Vill du läsa rapporten
i sin helhet kontakta kansliet.
Nytt projekt om vindkraft
SSR fortsätter att arbeta med frågor kopplade till vindkraften
och dess påverkan på renskötseln. Vi har fått medel till ett
projekt som pågår fram till 31 december. Projektet kommer
att genomföra flertalet seminarier för samebyarna. Projektet
startar upp den 1 juli, ytterligare information kommer under
hösten.

Klimat
SSR kommer inom kort att skicka ut en enkät till samebyarna
gällande klimatfrågan kopplat till renskötseln. Detta är en
första informationsinhämtning och syftar till att
sammanställa ett översiktligt underlag att jobba vidare med.
Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på
frågorna.
Frågan om klimatförändringarna och dess påverkan på
renskötseln har varit uppe på flertalet Landsmöten och är ett
av de områden som prioriterats av styrelsen och kansliet.
Renskötseln står inför stora utmaningar och frågor kopplade
till klimatet är en av de största och kommer att kräva olika
typer av omställningsåtgärder. Ett första steg är att samla in
översiktlig information från er för att få kunskap om era
upplevelser av klimat. Underlaget skall utgöra grunden för ett
fördjupat arbete inom SSR. Vår förhoppning och

utgångspunkt är att ni deltar i SSR:s arbete då era insatser
är nödvändiga och bidrar till att organisationen kan ta
tillvara era intressen på ett bättre sätt.
SSR vill också informera om att detta arbete sker i tid
samtidigt som Sametingets liknande studie. SSR:s studie
fokuserar helt på renskötselns förutsättningar kopplade till
klimatet, Sametingets studie skall fokusera på den samiska
kulturen. Sametinget har valt att lägga ut uppdraget att
genomföra studien på Sweco, här skall nämnas att SSR
lämnade anbud på uppdraget. Sametingets studie grundar
sig på en projektansökan som tagits fram av
SSR/Länsstyrelsen Jämtland där tanken var att renskötselns
organisationer skulle genomföra och sammanställa
resultaten och Sametinget vara projektägare.
Då såväl inriktningen som genomförandet förändrats
utifrån utgångsläget kan SSR inte delta i Sametingets arbete
med uppdraget, detta mot bakgrund av hur uppdraget
hanterats samt utformats, vidare kommer den slutliga
rapporten att granskas och beslutas av den politiska
ledningen i Sametinget. Även Renägarförbundet har valt
att inte sitta med i styrgruppen.
Det står naturligtvis varje sameby fritt att själv välja om de
vill ingå i Sametingets arbete.

Almedalen
Styrelsen har tidigare beslutat SSR skall finnas med under
Almedalsveckan. SSR kommer att finnas på plats under
hela veckan och representeras av Jörgen Jonsson, Niila
Inga och Jenny Wik Karlsson. SSR kommer utöver att
aktivt informera och bevaka våra frågor på plats att delta i
två paneldebatter gällande skogliga frågor och
framtidsforskning på inbjudan av Future Forest. Jenny
Wik Karlsson deltar i debatterna.

Jakt/fiskeprocessen
Staten lämnade in sitt kompletterande i slutet av maj.
Samebyn ska nu besvara överklagan och lämna in sina
synpunkter under hösten.
Lite kort om statens överklagande
• Staten har lagt större fokus på den juridiska
argumentationen än tidigare
• Staten menar att Urminnes hävd ej kan utgöra grund
för rättigheten till jakt och fiske och att samebyns yrkande
därför ej kan bifallas

• Staten menar att Kollektiva rättigheter inte kan utgöra en
rätt till jakt och fiske, samebyn som kollektiv kan alltså inte
ha den rätten
• Staten menar Individuella rättigheter ligger till grund för
jakt och fiske och att det inte går att härleda sådana
individuella rättigheter i aktuellt område

Sameföreningen i Stockholm
Sameföreningen i Stockholm bildades 1947 och har ca 470
medlemmar. Det innebär att föreningen är en de största
sameföreningarna inom SSR. Sara Leoni är
sameföreningens nyvalda ordförande. Hon är sydsame och
har rötterna i Västerbotten.

• Områdets storlek – enskilda individer kan ej upprätthålla
rätten under så lång tid då området är så stort enligt staten
Även om juridiken är tydligare från staten, vilket är bra för
oss, så finns det fortfarande en del ”yviga” påståenden som är
mer av det politiska slaget vilket gör att det fortfarande är lite
svårt att förstå vad staten menar i alla sammanhang.

Inbjudan till SSR:s årliga
samebyordförandekonferens
SSR:s årliga samebykonferens kommer i år förläggas till
Stockholm på Scandic Klara den 15-17 augusti. Konferensen
har i år förlängts med en dag efter önskemål från
ordförandena vid fjolårets möte.

Styrelsen

Årets konferens kommer även att innehålla en utbildning i
media/kommunikation genom SSR:s projekt Ovttas. Det är
därför viktigt att anmäla sig till konferensen så snart som
möjligt för att utbildningen skall kunna planeras.

Sameföreningen har två olika former av medlemskap, ett
för samer och ett stödjande medlemskap för ickesamer. Det är ett fåtal personer som är stödjande
medlemmar i sameföreningen. De har ingen rösträtt och
kan inte heller väljas in i styrelsen.

Övriga frågor som kommer att lyftas är bland annat hur vi
kan förvalta våra resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt
för framtiden.

Prof. emerita Louise Bäckman var med och grundade
sameföreningen och hon är också
föreningens enda hedersmedlem.

Vi hoppas att få träffa så många av er som möjligt i augusti.

– I Stockholm finns det många samer med olika behov och
levnadssätt och vi skulle önska ett synliggörande från SSR
av den icke-traditionella bilden av samerna. Detta
synliggörande skulle öka acceptansen även inom Sápmi för
de samer som inte lever på traditionellt samiskt vis, med t
ex. renskötsel. Detta synliggörande skulle fungera som ett
kitt som kan vara en del av enandet av samerna, säger Sara
Leoni.

Program (ett mer detaljerat kommer att skickas ut inom
kort):
15 augusti 10:00 - 17:00 Interna diskussioner, presentation av
pågående forskning. (deltagande forskare från projekten)
16 augusti 08:30 - 17:00 Medieutbildning
17 augusti 08:30 - 15:00 Förvaltning mm (eventuellt
deltagande av Camilla Sandström)
Har du frågor och funderingar? Kontakta kansliet för
ytterligare information.

En av de viktigaste frågorna sameföreningen driver just nu
är att Stockholm ska bli en samisk
förvaltningskommun. Under 2017 kommer föreningen att
fira den samiska nationaldagen den 6 feb och den
internationella kvinnodagen den 8 mars.
Sameföreningen i Stockholm är en aktiv förening med
många olika aktiviteter. Medlemmarna driver en
egen poesigrupp under ledning av en kvinna med rötterna
i Spanien, Antolina Gutiérrez del Castro.

Rådgivning
SSR erbjuder sina medlemmar rådgivning och stöd vid
olika typer av ärenden till självkostnadspris. Kontakta
kansliet för mer information.

Kalendarium
27 juni

Arbetsgruppsmöte Nationella
Skogsprogrammet
28 juni
Möte med internationella FSC
3-7 juli
Almedalsveckan
6 juli
Möte om CWD med Jordbruksverket
4-31 juli
Kansliet stängt
10-12 augusti Styrelsemöte SSR
15-17 augusti Samebyordförandekonferens, Stockholm

Gruppförsäkring för medlemmar

Sameföreningen i Stockholm har en poesigrupp. Bilden är tagen från
sameföreningens årliga vårfest där gruppen läste upp samisk poesi.
Från vänster Margareta Marakatt, Sölvi Runmo, Eva Jönsson, ledare
Antolina Antoliba, Katarina Eira-Olsen, Laila Sunna, Lena Ullman

Sameföreningen driver en
sydsamisk
språkcirkel. Leif Albinsson,
sameföreningens kassör
sedan fem år tillbaka har
varit en av kursdeltagarna
på studiecirkeln.
– Ibland har vi varit fyra
generationer på
språkcirkeln, det har varit
väldigt
trevligt. Sameföreningen
driver även syjunta där medlemmarna träffas för att slöjda
tillsammans.
Sameföreningen brukar varje år delta på Landsmötet. I år var
det Anja-Maria Eriksson som sitter i styrelsen och även är
föreningens webbredaktör som representerade
sameföreningen på Landsmötet i Kiruna.
Sameföreningen vill starta barn- och ungdomsaktiviteter och
letar efter eldsjälar som vill driva dessa aktiviteter. – Är du
intresserad, hör av dig, avslutar Sara Leoni.
www.sameforeningen-stockholm.se

Vi vill påminna om att SSR förhandlat fram en försäkring
till våra medlemmar. Läs mer på SSR:s hemsida
www.sapmi.se, klicka på Medlemmar så hittar du
information.

Telefonnummer
Jenny Wik Karlsson
090-14 11 83
Fredrik Juuso
090-14 11 84
Ellacarin Blind
090-14 11 82
Britt-Marie Barruk
090-14 11 81
Hans Liebetrau
090-14 11 85
Totte Nordahl
090-14 11 86
Anna-Marja Kaddik
Moa Lango
Jörgen Jonsson (ordförande)

072-202 12 00
070-229 76 28
070-362 04 78
070-646 07 65
070-736 14 19
076-126 42 42
070-367 66 56
073-806 29 06
070-570 55 56

Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer
information.
Gilla oss på Facebook facebook.sapmi.se

Telefontider på kansliet
Ni kan ringa tidigare men då får ni ringa på direktnumren.
09.00 – 10.30 och 15.00 – 16.00
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på
direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer
finns på www.sapmi.se under kontakter.

