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Vår Framtid, våra rättigheter – statens skyldigheter 

-Vårt gemensamma ansvar, krav om ny framtida 

arbetsprocess 

Sámiid Riikkasearvi (SSR) som företrädare för våra medlemmar inbjuder härmed företrädare 

för Sveriges Riksdag till en process där vi gemensamt kan arbeta med de frågor som våra 

medlemmar beslutat om. Vi vill genom detta arbete skapa en plattform för statens 

företrädare. En plattform där vi gemensamt hanterar frågor som berör oss samer, vår 

renskötsel och våra rättigheter. 

Landsmötet konstaterar att det arbetssätt som regeringen använt och använder sig av 

gällande våra frågor inte längre fungerar, därför vänder vi oss nu till Riksdagen som högsta 

beslutande organ för staten Sverige. För att komma framåt i våra frågor måste vi aktivt leda 

diskussionen och arbetet med vår egen framtid– självbestämmande. SSR menar att det 

därför är nödvändigt med ett nytt sätt att arbeta på i alla frågor. Ett sådant arbete kräver mod 

och nytänkande, vilket vi tror att ni har. 

Rätten till självbestämmande är den mest centrala delen av alla mänskliga rättigheter och 

gäller även oss som urfolk i Sverige. 

Under lång tid har utredningar, förslag och beslut gällande samiska angelägenheter arbetats 

fram av statens företrädare utan några större resultat som gagnar vårt folk och vårt liv. Vi 

lever idag fortfarande i skuggan av den historiska normen där staten och dess företrädare 

fortsättningsvis använder samma arbetsmetoder och där vi samer får rollen som betraktare i 

våra egna frågor.  Ett arbetssätt som inte gynnar oss som folk utan gör att vi många gånger 

uppfattas som nejsägare då vi framför våra egna ställningstaganden i ärendena. 

Rätten som urfolk att själva bestämma över sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling 

och att för egna syften själva förfoga över sina naturresurser borde vara en självklarhet i 

Sverige. Någonting som idag inte är verklighet gällande samerna i Sverige, trots den kritik 

som FN:s övervakningskommittér samt andra internationella övervakningsorgan 

återkommande lyfter i sin kritik. 

Riksdagens ledamöter som företrädare för staten måste ta sitt ansvar i frågor om samers 

livsvillkor, renskötseln, samiska barn- och ungdomars framtid. Landsmötet uppmanar 

Riksdagen att omgående säkerställa att åtgärder vidtas genom att uppdra till regeringen att 

påbörja ett samarbete med samebyarna och sameföreningarna genom deras egen 

organisation SSR. 

 SSR vill tillsammans med av Riksdagen utsedda företrädare ta fram hur vår nya 

gemensamma arbetsprocess ska utformas och genomföras. 
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Utöver en ny arbetsprocess behövs skyndsamt ageras i antal frågor. 

Landsmötet kräver därför att Riksdagen uppdrar till regeringen att omgående påbörja och 

slutföra arbetet med:  

 

• Ändring av Naturvårdverkets beslut om vargföryngringar i renskötselområdet i 

enlighet med SSR:s rovdjurspolicy 

• Att riksdagens uttalande om toleransnivå får genomslag, att rennäringen inte ska 

förorsakas mer än max 5 % förlust till rovdjur. Att detta arbetas in en förordning. 

• Att Muonio skogsameby även erkänns som sameby av staten och att; 

o Att Sveaskog återupptar sina samråd med Muonio Sameby 

o Att skogsamebyarnas rättsliga ställning likställs med fjällrenskötseln 

o Att Skogsbruket efterlever de krav som ställs i SSR:s skogspolicy 

• Att ekonomiska resurser tilldelas SSR  

• Att respektera samebyarnas egendomsrätter fullt ut  

• Säkerställa att samer får tillgång till sitt språk såväl innanför som utanför det samiska 

kärnområdet. 

• Att funktionella samband för renskötseln skyddas och att myndigheterna verkställer 

att så sker 

• Att örn oavsett art omfattas av ersättningsystemen 

Ovanstående måste säkerställas för att våra unga idag och framtida renskötare ska kunna 

bedriva en livskraftig och hållbar naturbetesbaserad renskötsel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sámiid Riikkasearvi är en organisation för samebyar och sameföreningar 
SSR är en politisk obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och 

samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja samernas ekonomiska, sociala, 

rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess 

fortbestånd och sunda utveckling. SSR representerar samer anslutna till samebyar eller 

sameföreningar. 

Ett av SSR:s övergripande mål är att verka för en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö, för våra. Vi 

avser att forma våra livsvillkor själva och bjuder in företrädare för riksdagen till detta arbete. 


