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Regeringen drar tillbaka departementspromemorian Vissa
samepolitiska frågor på grund av den massiva kritik som
framkommit i lämnade remissyttranden. Det har varit en
enig kritik från det samiska samhället, vilket visar att när vi
står tillsammans kan vi påverka.
SSR vill tacka alla våra medlemmar för det engagemang ni
haft i frågan genom deltagande på möten och inlämnade
yttranden. Komihåg att tillsammans har vi möjlighet att
påverka vår egen framtid

Seminarium i Jokkmokk om Samepolitiken
I samband med Jokkmokks marknad arrangerar SSR ett
seminarium fredag den 5 feb kl 13 – 16 i Jokkmokks
kommunhus. På mötet deltar bl a Magnus Kindbom från
Jordbruksdepartementet, Jörgen Jonsson, SSRs ordförande
och Sara Larsson, Sametingets styrelseordförande.

Rovdjur
SSR kommer i början av februari träffa Naturvårdsverket och
länsstyrelserna för att diskutera den kommande lojakten. På
mötet kommer berörda tjänstemän från kansliet att delta
samt två personer från SSR:s rovdjursgrupp. Detta möte är
det första av flera planerade möten under våren, där vi har
som mål att skapa bättre förutsättningar för den framtida
förvaltningen. Det första mötet kommer dock att fokusera på
att vårens lojakt blir så effektiv som möjligt och att den ger
samma resultat som vi eftersträvade i vår ansökan om
reducering av rovdjur.
SSR har under beredningen av förslagen gällande ny regional
rovdjursförvaltning slagits för att renskötseln skall vara väl
representerade i de regionala viltförvaltningsdelegationerna.
Vi har haft framgång i denna fråga och de berörda
länsstyrelserna har nu begärt att SSR skall nominera
ledamöter i dessa delegationer. Detta arbete pågår nu, vi
kommer att föreslå renskötare som är väl insatta i
rovdjursfrågor.

Hundspann
SSR har i januari tillskrivit Jordbruksdepartementet,
länsstyrelserna samt rennäringsdelegationerna att de skall
göra en översyn av regleringen kring organiserad
hundspannsverksamhet. SSR anser att det finns ett behov av

att reglera denna typ av verksamhet och hoppas att berörda
myndigheter initierar en översyn av regelverket kring
denna typ av verksamhet.

28 § jaktförordningen
Ett enklare informationsmaterial angående den enskildes
rätt till skydd gentemot angripande rovdjur finns på SSR:s
hemsida under Näringar & samhälle, Rennäring, i högra
spalten under Dokument. Materialet ger en enkel
information om paragrafen samt hur den tillämpas och
vad du som enskild skall tänka på om du tvingas använda
dig av nödvärnsrätten. Har du eventuella frågor så
kontakta kansliet.

Styrelsemöte
Under veckan som gått harr SSR haft ett ordinarie
styrelsemöte. Bland de frågor som återfanns på dagordning
kan nämnas:
• Avrapportering från de regionala ombuden och
sameföreningarna
• Rovdjursfrågor; Styrelsen tog beslut om strategin för
rovdjursarbetet för 2010
• Renbeteskonventionen; Den senaste informationen
som vi har i denna fråga är att en remiss kommer ut
under mars månad. Detta innebär att vi kan avhandla
vårt remissvar på det ordinarie landsmötet i juni.
• Visionsarbete; styrelsen påbörjar nu ett visionsarbete
som skall presenteras på årets landsmöte
• Beslut gällande årets landsmöte som kommer att äga
rum i Hemmavan under tiden 15 – 17 juni
• Beslut om stimulansbidrag till sameföreningar

Samisk Turismutveckling
Arbetet med att utveckla den samiska turismen har nu
kommit igång på allvar. Rekrytering av två projektledare
har nu slutförts. De projektledare som under tre år
kommer att arbeta med projektet heter Lennart Pittja och
Dan Jonasson. Lennart har redan tidigare arbetat åt SSR
med en förplanering av projektet. Även Dan är bekant för
många samiska turistföretagare då han tidigare har varit
Generalsekreterare för ekoturismföreningen och dess
kvalitetssigill ”Naturens bästa”. Mer information kommer
så snart som den nya personalen är på plats.

Vindren
Arbetet i projektet Vindren har påskyndats. Ursprungligen så
avsåg vi att arbeta med detta projekt under tre år, med tanke
på den snabba utveckling som nu sker inom
vindkraftsområdet så har vi nu beslutat att slutföra hela
projektet under 2010. Under veckan som gick har vi inom
ramarna för detta projekt träffat ett 40-tal representanter för
vindindustrin för att hålla föredrag om samiska rättigheter
och andra frågor som är väsentliga för samebyarna i samband
med etablering av vindkraft inom byarna

VindRen seminarium 1 Samråd
Inom VindRen-projektet hålls ett seminarium i Umeå 18 – 19
februari. Program och inbjudan bifogas detta månadsbrev. Vi
vill understryka vikten av att så många som möjligt från
rennäringen deltar då vi nu samlar projektörerna och
myndigheterna till detta seminarium. Anmäl dig så fort som
möjligt.

i-Renslakt
Arbetet med att utveckla ett nytt IT stöd för hantering av
slakt börjar nu närma sig slutet, innan februari månad är slut
räknar vi med att den nya produkten skall vara klar för att
kunna lanseras på marknaden. Med hjälp av det nya
datastödet så kommer hanteringen av slakt, slaktdata och
rapportering till Sametinget för att erhålla slaktstöd att
underlättas och effektiviseras.

Jakt- och fiskemålet
Staten har fått anstånd med att inkomma med svaromålet i
jakt- och fiskemålet till sista februari.

Provsmakning på Jokkmokks marknad
I samband med Jokkmokks marknad 2010 anordnar projektet
Renlycka tre tillfällen med provsmakning av renprodukter,
ost, bröd, öl och vin.
Det kommer bl.a. att bjudas på renkött, renkorv och
rentunga.
Lokal: Biblioteket på Ájtte
Tider: torsdag 4 feb; fredag 5 feb och lördag 6 feb, kl. 17.0018.00
Vid provsmakningen deltar en expertpanel med
specialkunskap om de olika produkterna. Aktiviteterna
kommer att ledas av Renlyckas projektledare Ol-Johán Sikku.
Kostnad för deltagande i provsmakningen är 100 kr/person
och antalet platser är begränsat. Köp biljetter via Samiskt
informationscentrum på Ájttes bibliotek.

Inspiration och rådgivning
Under februari och mars kommer SSRs projekt Renlycka och
Samisk turismutveckling att åka runt i Sápmi och hålla

inspirationsträffar för samiska företagare inom
köttförädling eller samisk turism. Hela programmet finns
på sidan 4

Kartläggning av klimatförändringar
Maria Furberg ST-läkare på Norrlands universitetssjukhus
i Umeå är doktorand i ett forskningsprojekt som ska
kartlägga erfarenheter av klimatförändringar hos
renskötare och andra i naturen verksamma
yrkeskategorier, men med tyngdpunkt på renskötare.
Svaren kommer ligga till grund för en enkätstudie i ämnet.
För mer information om projektet kontakta
maria.furberg@climi.umu.se, 070-646 22 45

Kurs om Info-stickan Diehtosággi
Lördag 13 mars arrangerar SSR tillsammans med Samiskt
Informationscentrum, Studieförbundet Vuxenskolan och
Samernas Utbildningscentrum den första kursen i hur
infostickan ska användas . Kursen kommer hållas under
Ubmejen Biejvieh, Samisk veckan 2010. Kursen riktar sig i
första hand till sameföreningsmedlemmar och kommer
innehålla en kort introduktion till samisk historia,
pedagogiska tips och hur USB-minnet kan användas. En
inbjudan bifogas detta månadsbrev.

Videokonferens via internet för
sameföreningarna
Välkomna till årets första videokonferens med
sameföreningarna onsdag den 10 feb. kl. 19.00-20.00.
Under videokonferensen kommer vi bl.a. informera om
den juridiska rådgivning som SSR erbjuder
sameföreningarna mot en billig penning, t.ex. hjälp med
att skriva nya stadgar. Dessutom vill vi gärna ha förslag
vilka teman vi ska ta upp på kommande videokonferenser.
Det enda ni behöver för att delta i mötet är en dator med
internetuppkoppling och högtalare. Det går till så att man
går in på SSRs hemsida www.sapmi.se och klickar på en
lank och kommer då direkt in till konferensen. Frågor
ställer man i chatt-funktionen längst ner. Det betyder att ni
skriver ner frågor som ni har och vi svarar på frågorna
löpande. Vi finns på plats från kl 17.30 och är det några
problem med att komma in så ring till SSR 090-14 11 80 så
hjälper vi till.

Exploateringar – hot eller möjlighet?
Under Ubmejen Bejvieh, Samiska veckan 2010 kommer
SSRs jurist Jenny Wik-Karlsson att prata
om exploateringar - hot eller möjlighet på Bio Abelli,
Västebottens museum, torsdag den 11 mars kl. 13.00.
Direkt efter berättar Udtja-Lasse om sitt uppdrag som

regeringens förhandlare vid de känsliga
gränsdragningsförhandlingarna om renbete med Norge och
därefter presenterar Sametinget livsmiljöprogrammet
Eallinbiras.

Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier vid Umeå
universitet, 090-7866326
hanna.outakoski[a]samiska.umu.se.

Samernas nationaldag 6 februari

2 feb
SSRs skogsgrupp, Umeå
4-5-6 feb Smakverkstad, Jokkmokks marknad
4 feb
Styrelsemöte Branschorganisationen för renkött,
Jokkmokk
5 feb
Framtidens samepolitik, Jokkmokk
9 feb
Inspiration och rådgivning, Dorotea
10 feb
Inspiration och rådgivning, Östersund
10 feb
SSRs rovdjursgrupp, Umeå
11 feb
Inspiration och rådgivning, Funäsdalen
18-19 feb VindRen seminarium Samråd, Umeå
23 feb
Inspiration och rådgivning, Jokkmokk
23 feb
Konferens om samisk hälsa, Vilhelmina
24 feb
Inspiration och rådgivning, Arvidsjaur
25 feb
Inspiration och rådgivning, Lycksele
26 feb
Möte med kvalitetsgruppen Renlycka, Umeå

Nationaldagen firas runt om i Sápmi och här kommer några
exempel:
Samer i Syd kommer att fira Samernas Nationaldag lördag
den 6 februari i Lunds Domkyrka kl. 12.oo. Ur programmet:
Andakt med samernas kaplan, prästen Ann Lidgren m.fl.
Urfolket Aboriginer med didjerido och Samisk sång, eftersits
med öppet hus i den vackra gamla byggnaden ”Magasinet”
intill domkyrkan. Sametingets representeras av Helena
Morén. Hon berättar om Sametinget och om Canadas Urfolk,
skånsk ”kokekaffe”, smakupplevelser bjuds från den samiska
matkulturen. Kl.14.oo förevisar Konstnären och
Sameslöjdaren Lars Levi Sunna ett konstverk i masurbjörk
och horn i Domkyrkan ”Om samisk tro från naturreligionen
till kristendomen. Arrangör: Lunds stift Domkyrkoförsamling och Samer i Syd.
För första gången firar Vindelns kommun den Samiska
nationaldagen den 6/2 kl 12.00 – 15.30, på Torget i
Renforsskolan, Vindeln. Utanför kåtan: Träffa Sophias
Rehnfjells renar, Pröva på att kasta lasso, Köp varm dryck. Vi
avslutar med att tända skolbarnens ljuslyktor. Inne i kåtan:
Fika och Utställningen ”Samernas åtta årstider”.
Kl 13.00: Renägaren Aina Jonsson, Rans sameby visar och
berättar om filmen ”Hjordeliv”. Samiskt berättarcafé. Arr:
Vindelns kommunbibliotek och Svenska Samernas
Riksförbund – SSR (S:t Mikaels kapell kl. 18.00: ”Kvällsmässa
på samiska och svenska”).

Sommarkurser i Jokkmokk
Umeå universitet erbjuder tre parallella sommarkurser på
distans i Jokkmokk: 'Praktisk nordsamiska' eller 'Praktisk
lulesamiska' (7,5 hp): Vad heter en björk på samiska? Hur
säger jag 'god dag' på samiska? Det är några frågor som tas
upp på kursen. Dessutom kommer du som student att lära
dig grundläggande nordsamisk/lulesamisk grammatik och
några av de vanligaste orden och fraserna.
'Traditional indigenous knowledge (7,5 hp)': What do the
terms traditional knowledge and practical skills mean when
traditional knowledge meets the modern way of living? This
is one of the questions we seek to answer during this course.
Focus lies on the circumpolar world and the indigenous
people living in the arctic regions. Kurserna går av stapeln
måndag 9.6 - torsdag 17.6. Ansökan till kurserna på
www.studera.nu från måndag 22.2 till måndag 15.3.
Sommar-kurserna arrangeras i samarbete med Samernas
utbildningscenter I Jokkmokk. Ytterligare information:

Några av de möten SSR deltar i februari

Telefonnummer
Anders Blom
Jenny Wik Karlsson
Björn Linde
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
070-336 26 16
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

