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Turist projekt

Promemorian Vissa samepolitiska frågor

SSR har beviljats ekonomiskt stöd från EG:s strukturfonder
för ett större tre årigt projekt som kommer att stödja
utvecklingen av Samisk turism. Genom beslutet tillförs SSR
drygt fem miljoner kronor. Tillsammans med övriga
medfinansiärer från Sametinget, Västerbottens
regionförbund, Norrbottens Länsstyrelse och Norrbottens
Läns Landsting så kan nu SSR satsa över tio miljoner i
projektet.

SSR har avgett sitt remissvar på regeringens promemoria Vissa samepolitiska frågor Ds 2009:40. SSR förkastar, i
likhet med många andra samiska organisationer, förslaget i
sin helhet. SSR anser att promemorians innehåll är
anmärkningsvärt undermåligt och bristfälligt. SSR har
också starka invändningar mot den bristfälliga process som
föregått promemorian.

Projektet kommer att arbeta med flera uppgifter. Bland dessa
uppgifter finns marknadsföring, produktutveckling,
införande av ett kvalitets- och ursprungssigill samt bildandet
av en samisk turistorganisation.
Genom projektet skaps nu helt nya möjligheter att ta till vara
den stora ekonomiska potential som den samiska turismen
innebär. Genom att samerna själva genom det nya projektet
kommer att få ett större inflytande på hur turism med
samiska förtecken skall utvecklas så ligger i detta också en
garanti för att inte rennäringen skall hotas av en stundtals
okontrollerad turism.

Den promemoria som lagts fram av regeringen visar att
Sverige nu helt misslyckats med att skapa en försvarbar
och ansvarsfull samepolitik. Promemorians brister är så
allvarliga att det saknas anledning att över huvud taget
fortsätta beredningen av Ds 2009:40. SSR anser att arbetet
med att utforma en proposition på grundval av
promemorian nu måste stoppas.

Rovdjur
Vid rovdjursgruppens möte den 11 december deltog
naturvårdsverket via telefon. Vid mötet framkom att
naturvårdsverket tar SSR:s rapporter om den höga
rovdjurspopulationen på stort allvar. Rovdjursgruppen
upplevde mötet med naturvårdsverket som positivt och
känner en försiktig optimism inför framtiden, bland annat
kommer vi tillsammans med naturvårdsverket att träffa
länsstyrelserna för en dialog kring den nya
rovdjursförvaltningen efter årsskiftet.

SSR har träffat
Diskrimineringsombudsmannen
Do framförde vid mötet att de avser precis som SSR att
förkasta regeringens promemoria -vissa samepolitiska
frågor , de har också för avsikt att lyfta frågan i en
debattartikel i Svenska Dagbladet.
DO avser också att under våren bereda den
diskrimineringsansökan angående rovdjurersättningen
som SSR genom Jörgen Jonsson lämnat in.
DO och SSR kommer att under nästa år att träffas för en
fortsatt dialog.

Patrik Lanttos böcker
Avhandlingen Tiden börjar på nytt: En analys av samernas
etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950 pris 100 kr, och
boken Att göra sin stämma hörd: Svenska Samernas
Riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950-1962
pris 150 kr. Om folk är intresserade av att köpa dem kan de
kontakta mig på e-mail: Patrik.Lantto@cesam.umu.se

Britta Marakatt Labba
Fram till den 17 januari 2010 pågår Britta Marakatt-Labbas
konstutställning ”Genom snö och is” på Kulturens Hus i
Luleå. I samband med utställningen håller Britta MarakattLabba en konstföreläsning på Kulturens Hus måndag den 4
januari kl. 18.00. Biljettpris 60 kr.

Några av de möten SSR deltar i
under januari
13 jan
13 jan
19 jan
20 jan
21-22 jan
28 jan

Möte med Naturvårdsverket
Möte med Sveaskog
Sametingets statistikgrupp
Cesams styrelsemöte
Styrelsemöte SSR, Umeå
Utbildningsdag om rennäring för
vindkraftprojektörer, Stockholm

Telefonnummer
Anders Blom
Jenny Wik Karlsson
Helén Larsson
Ellacarin Blind
Stefan Johansson
Britt-Marie Barruk
Hans Liebetrau
Eva Wiklund
Ol-Johán Sikku
Ragnhild Svonni
Dan Abrahamsson
Mirja Lindberget
Lennart Pittja
Jörgen Jonsson

090-14 11 26
090-14 11 83
090-14 11 84
090-14 11 82
090-14 11 85
090-14 11 81
090-14 11 73

070-514 44 80
072-202 12 00
070-229 76 28
070-362 04 78
070-646 07 65
070-736 14 19
070-248 07 30
070-171 80 34
070-561 66 06
070-554 90 00
073-656 61 68
070-668 15 77
070-570 55 56

Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer information.

Året som gott har varit ett innehållsrikt år.
Under detta år har vi bl.a. debatterat
samepolitik och gränskonventioner. Vi har
arbetat med utvecklingsfrågor med fokus på
kvinnor och renkött. Under slutet av året har
även männen fått sin beskärda del av
erbjudanden om affärsutveckling. Inom
kulturområdet har vi med den samiska
kulturen som en murbräcka hjälpt Umeå att
bli en kulturhuvudstad med samiska
förtecken. Skyddet för den samiska
markanvändningen har även den krävt sina
insatser i form av projekt och förhandlingar
runt t.ex. vindkraftens etableringar i
renbetesområdet. Allt detta arbete skulle inte
ha blivit av om inte ni som medlemmar hade
givit ert stöd. Tack för att vi får företräda er.

God Jul och Gott Nytt År
önskar all personal

Branschorganisation för renköttsnäringen bildad!
Fredagen den 18 december bildades renköttsbranschens
ekonomiska förening där alla renköttsproducerande företag i
Sverige kan vara medlemmar. Vid bildandemötet fanns elva
av intressenterna representerade. Alla övriga, både stora och
små renköttsföretag har ställt sig positiva till bli medlemmar.
Föreningen är även öppen för alla som kan ha ett intresse i
dessa frågor oavsett om man har ett köttförädlingsföretag
eller inte.
De uppgifter som branschorganisationen kommer att arbeta
med är branschövergripande frågor som berör alla företag,
t ex:
 Bevakning av lagar och regelverk inom livsmedelsområdet
 Teknisk utveckling ang. individregistreringssystem vid
slakt samt redovisning
 Bevakning av omvärldsförändringar som påverkar
branschen
 Vara en informationskanal både internt och externt
 Branschgemensam utveckling inom t.ex. produkt-,
produktionsfrågor m.m.
 Anordna branschdagar med olika teman
Styrelsen består av följande: Jörgen Jonsson, Samernas
Riksförbund, ordförande samt ledamöterna Fredrik Eklund.
Grundnäs Kött AB, Anders Blom, Samernas Riksförbund,
Andreas Renberg, Svantes Vilt och Bär, Harads, Helena
Länta, Samernas Riksförbund/Sàpmi Ren och Vilt AB.
Jokkmokk.
- Det är viktigt att vi i hela renköttsbranschen får till ett
organiserat samarbete för att bevaka branschens position på
marknaden, säger den nyvalde ordföranden Jörgen Jonsson.

