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Enkät till samebyarna om psykosocial hälsa
Umeå universitet och Södra Lapplands Forskningsenhet i Vilhelmina utreder den
psykosociala hälsan bland befolkningen i Norrland och då även bland renskötande
samer. Två av personerna som jobbar med detta är Lars Jacobsson och Anette Edin
Liljegren. För att få veta mer om hur ni har det i samebyarna kommer en enkät att
skickas ut till de samebyar som är medlemmar i SSR. Det är betydelsefullt för oss att
få en tydligare bild av den psykosociala hälsan bland renskötare och dess husfolk.
Det är därför viktigt att enkäterna fylls i och skickas in. Vi vill således be er att sprida
informationen om detta i samebyarna. Varje ordförande kommer att bli kontaktad av
projektet och får då mer information om enkäten.

Njarke, renskötsel i tre årtusenden
Njarke sameby har tillsammans med arkeologer registrerat och daterat gamla
boplatser i samebyn. Projektet har delvis varit finansierat av EU-medel. De äldsta
dateringarna visar renskötsel redan för 1000-talet e.Kr. Nu finns en skrift som
beskriver arbetet och resultaten. Skriften visar hur samer kan arbeta för att
dokumentera sin egen historia. Kontakta Ewa Ljungdal på Gaaltije sydsamiskt
kulturcentrum om ni är intresserade, 063-55 67 55.

Vindkraftsseminariet
Vindkraftsseminariet har flyttats fram till den 28 till 29 augusti 2007. Vi kommer att
bjuda in samebyar, sameföreningar, vindkraftsbolag, myndigheter och andra
intresserade till seminariet. Boka alltså dessa dagar.

Politisk agenda för SSR
SSR:s styrelse håller på att ta fram en politisk agenda för hur vi vill att de fem
utredningar som nu ligger på regeringens bord ska hanteras. Regeringen har tillsatt
en grupp som inom ett år ska ta fram ett förslag till en framtida samepolitik. Det är
viktigt att vara med nu och påverka och det blir ett viktigt arbete för SSR det
närmaste året.
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Projekt om alkolås på skoter
Vägverket och ett antal andra intressenter planerar att genomföra ett projekt för att se
om det går att använda tekniska lösningar för alkolås på skoter. Det är ännu inte klart
om pengar kommer att beviljas. SSR stödjer projektet. Det behövs skotrar som används
mycket i hårt klimat. Vi undrar därför om det finns någon sameby som är villig att delta i
försöket. Ett antal skotrar kommer att ha alkolås som försök under nästa vinter. Det är
bäst om det blir en sameby i Norrbotten eftersom projektet drivs från Luleå. Kontakta
Helén Larsson om ni kan tänka er att delta i försöket.

Regionalt möte i Arvidsjaur
Skogssamebyarna kommer att ha sitt regionala möte i Arvidsjaur den 25 maj. En
särskild inbjudan kommer senare.
Enkäten till sameföreningarna
Vi vill påminna sameföreningarna om att skicka in den enkät som tidigare skickats ut om
medlemskapet i SSR. Vi tycker att det är viktigt att få veta vilka frågor ni arbetar med
och få era synpunkter om vad SSR kan arbeta med. Så glöm inte att skicka in enkäten!

Möte med Sametingets styrelse
SSR:s styrelse träffade Sametingets styrelse den 17 april. Vi framförde då vilka frågor
som är aktuella att arbeta med och synpunkter på Sametingets nya roll som ansvarig
myndighet för rennäringen.

Seminarium Förhandla med framgång
Kom ihåg att anmäla era samebyrepresentanter till seminariet Förhandla med framgång.
Anmälningsblanketten är skickad till varje samebys ordförande. Den kan även fås av
oss. Seminariet ges på fyra orter:
15-16 maj i Östersund, 21-22 maj i Jokkmokk, 30-31 maj i Kiruna samt 4-5 juni i
Lycksele. Det är endast 20 platser totalt per varje ort, så det är först till kvarn som
gäller. De samebyar som anmäler en kvinna och en man som deltagare prioriteras. Finns
ett stort intresse från samebyarna för fortsatta seminarier i ämnet kan eventuellt SSR
anordna detta framöver.
SSRs styrelse
PG Idivuoma (ordf) 070-651 81 76
Vaino Persson (södra Norrbotten) 0961-610 38 el 070-651 02 88
Peter Andersson (Jämtland) 070-550 77 90
Patrik Lundgren (skogsbyarna) 070-225 80 73
Kristina Hotti (norra Norrbotten) 0981-210 09, 073-021 58 58
Inger-Ann Omma (Västerbotten) 070-206 42 53
Victoria Gällman Harnesk (sameföreningarna) 070-223 56 10

2

MÅNADS B R E V

Cuoŋománnu z Vuoratjismánno z Voerhtje z April
Möten som SSR deltar på under maj månad
2 maj
Möte i Lycksele med referensgruppen i arbetsmiljö i renskötseln
2 maj
Möte med Delegationen för mänskliga rättigheter i Luleå
3 maj
Möte i Lycksele med Fastighetsverket
4 maj
Möte i Umeå med ALMI
5 maj
Föredrag om rennäringen på SLU
9 maj
Möte med arbetsgruppen Lienkie om samordning av samiska frågor vid
Västerbottens Museum
10 maj
Nationell konferens för ResursCentrum för kvinnor i Stockholm
14 maj
Studieresa till samebyarnas kansli i Jokkmokk för Arjeplogsbyarna
15 maj
Rovdjursutredningens expertgrupp
15-16 maj Landshövdingen i Norrbotten träffar samebyordförandena
15-16 maj Förhandla med framgång i Östersund
21-22 maj Förhandla med framgång i Jokkmokk
21 maj
Möte på Röda Korset i Umeå för informatörer i folkrätt
23 maj
Träff i Gällivare med Vägverket
23 maj
Möte med Jämställdhetsrådet i Stockholm
24 maj
Röda Korsets styrgrupp angående diskriminering
24 maj
Träff i Umeå med försäkringsbolagen angående renar som dödas i trafiken
30-31 maj Förhandla med framgång i Kiruna
4-5 juni
Förhandla med framgång i Lycksele

Rådgivning till samebyordföranden
I samband med samebyordförandekonferensen som hölls i Lycksele i vinter erbjöds
samtliga samebyordförande 60 min gratis rådgivning av ledarskapskonsulten Barbro
Esbjörnsdotter. Det är endast en (1) samebyordförande som hittills hört av sig till
Barbro. Erbjudandet kvarstår fortfarande, ni som var på ordförandekonferensen kan
fortfarande kontakta Barbro om ni vill få råd angående ledarskapsfrågor. Hon väntar på
samtal från er. Ring eller
maila henne. barbro@alfaomegaint.se
eller mobil 070 8480 405

Dokumentationskurs i det samiska
kulturlandskapet inom Malå sameby.
I samband med lapphelgen i Malå
arrangerar Västerbottens Museum
tillsammans med SSR en
dokumentationskurs inom Malå sameby
torsdag och fredag 16-17 augusti.
Kursledare är arkeolog Birgitta Fossum,
Västerbottens Museum. 090-17 18 35. En
mindre kursavgift kommer tas ut. Inga
förkunskaper krävs. Program kommer som
bilaga i nästa månadsbrev.
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