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 Projektet Renlycka 

Finansieringen för projektet Renlycka är klar. SSR har nu 
anställt Anita Boström och Olov Johan Sikku som 
projektledare. Olof Johan kommer också att hantera andra 
frågor inom projektet. Vi kommer inom kort att skicka ut 
mer information om hur projektet ska gå vidare. 
 

Styrelsemöte 
Under SSR:s styrelsemöte i Umeå diskuterades bl.a. följande 
frågor: 

‐ Mötet med Sametinget om deras handläggningstider 
m.m. 

‐ Strategi för rovdjursarbetet 
‐ Strategi för skogsfrågorna 
‐ Strategi för exploateringar inom Sápmi 
‐ Upplåtelser enligt rennäringslagen 
‐ SSR:s olika projekt 
‐ Frågor från regionerna och från sameföreningarna 

Nästa styrelsemöte hålls den 19 och 20 januari i Umeå. 
Kontakta er representant om ni vill att några frågor ska lyftas 
upp på dagordningen. 
 

Industriprojekt inom Sápmi 
Inom SSR arbetar vi just nu mycket med att bygga upp en 
gemensam strategi för olika industriprojekt inom Sápmi. Det 
är viktigt att ni i samebyarna kontaktar oss så tidigt som 
möjligt i en sådan process. Om det har gått tid så är det 
svårare att hjälpa till. Kontakta oss därför gärna för en 
diskussion i ett tidigt skede. Helst när ni har fått den första 
kontakten. Vi kommer också att diskutera hur andra samer 
kan föra fram sina åsikter vid industrietableringar. 

 

 

NOR:s 15e Nordiska konferens om ren och 
renskötselforskning 
Den 26 - 29 januari hålls konferensen som har temat 
Rennäringen och omvärlden. Konferensen vänder sig till 
forskare och alla andra som är engagerade eller intresserade 
av rennäringen.  
För ytterligare information angående konferensen besök 
http://nor2009sve.wordpress.com/  
 

 

MR-dagarna 13-14 november 
Mänskliga rättigheter i en globaliserad värld är temat då 
MR-dagarna anordnas för sjunde gången, denna gång i 
Luleå. I år finns det ett speciellt tema som är Urfolk och 
minoriteter. Malin Brännström kommer att delta i några 
av seminarierna.  
Läs mer på www.mrdagarna.se . 
 

SAMDOK håller höstmöte 
Den 20-21 november håller SAMDOK höstmöte på 
Nordiska museet, Stockholm. Temat är ”Inspiration och 
reflektion - projekt under luppen”. Victoria Gällman-
Harnesk deltar för SSR. SAMDOK är de svenska 
kulturmuseernas sammanslutning för samtidsinriktad 
insamling, dokumentation och forskning. Inom SAMDOK 
finns ett antal arbetsgrupper eller pooler. SSR deltar i 
arbetsgruppen ”Samiskt liv”. För ytterligare information 
hänvisas till www.nordiskamuseet.se. 
 

CONNECT Sápmi 
Den 3 nov träffas deltagarna i CONNECT Sápmi på 
Samegården i Kiruna för att finslipa detaljerna inför sin 
examen. Examen äger rum den 11 nov i Vardagsrummet, 
Restaurang Rex i Umeå. Vill du vara med och lyssna finns 
det fortfarande platser kvar. Anmälan görs till kansliet på 
telefon 090-14 11 80 eller e-post info@sapmi.se  
Uppdaterat program  
10.00 - 10.10 Välkomna, Om CONNECT Sápmi  
10.10 - 10.50 Petra Marainen/Madeleine Wetterström  
10.50 - 11.30 Lena Sandberg-Johansson  
11.30 - 12.10 SSR:s visioner inför framtiden, Anders Blom  
12.10 - 13.00 Lunch, REX  
13.00 - 13.40 Inger Hellman  
13.40 - 14.20 Anna-Marja Kaddik/Sophia Renfjell  
14.20 - 14.40 Kaffe, ringpaus  
14.40 - 15.20 Helena Länta  
15.20 - 16.00 Katarina Rimpi  
16.00 - 16.20 Avslutning  
Mer information finns på vår hemsida www.sapmi.se.  
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Boktips Stulet land av Lennart Lundmark 

 

Historikern Lennart Lundmark har ägnat decennier åt 
forskning om den svenska statens politik gentemot samerna 
från 1500-talet till allra senaste tid. Han har grävt djupt i 
arkiven och avslöjar hur övergreppen mot samerna 
egentligen gick till. Den svenska samepolitiken bär på ett 
skuldtyngt historiskt arv. Liksom många andra ursprungsfolk 
har samerna blivit en minoritet på de marker som en gång var 
deras. I Sverige är de flesta politiker passiva. De i norr vet att 
de riskerar röstförluster om de stöder den samiska 
minoriteten. I domstolarna gäller lagar som stiftades under 
rasismens tid i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Men trycket utifrån ökar. FN:s kommitté mot 
rasdiskriminering och Europarådets kommission för 
mänskliga rättigheter är skarpa i sin kritik av Sveriges 
behandling av samerna. I andra demokratiska länder får 
ursprungsbefolkningarna starkare rättigheter på sina gamla 
områden. Men i Sverige fortsätter samerna att förlora allt 
mer. Lundmarks nya bok Stulet Land är en bok för alla som 
är intresserade av att förstå vad konflikten mellan staten och 
samerna egentligen handlar om. 
 

 
 

För mer information om boken besök 
www.lennartlundmark.se  
 

 
 
 

Några av de möten SSR deltar i under 
november 

 

3 nov Träff i CONNECT Sápmi, Kiruna 
3-7 nov FSC: s internationella möte i Sydafrika 
11 nov Examen CONNECT Sápmi 
12 nov Möte med Västerbottens landshövding 

Chris Heister 
13 nov Möte med Banverket i Luleå 
13-14 nov MR-dagarna i Luleå 
17 nov Gällivare-projektet 
20 nov                 Möte i Kiruna om rovdjur i Norge 
20-21 nov Möte SAMDOK, Nordiska museet, 

Stockholm 
25 nov Sista anmälningsdag för starta-eget-

dagarna i Östersund 2-3 december. 
25 nov                 Möte om lokal foderproduktion 
26 nov Möte i Jämställdhetsrådet, Stockholm 
27 nov                 Möte med Samernas Utbildningscentrum 

och Harstads Högskola 
 

 
 
Telefonnummer 
Anders Blom 090-14 11 26 070-514 44 80 
Malin Brännström 090-14 11 83 070-649 29 84 
Helén Larsson 090-14 11 84 070-229 76 28 
Ellacarin Blind 090-14 11 82 070-362 04 78 
Stefan Johansson 090-14 11 85 
Björn Linder 090-14 11 80 070-336 26 16 
Britt-Marie Barruk 090-14 11 81 
Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer 
information. 
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