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Till Sametingets styrelse 

Till Sametingets presidium 

 

Förfrågan digital möteslösning för Sametingets plenum 

För oss i Landspartiet Svenska Samer sätter vi hälsan först och vi värnar även det 

demokratiska arbetet. Nu har det gått så lång tid sedan covid-19 började sprida sig i 

Saepmie och Sverige att Sametinget bör ha haft tillräckligt med tid att undersöka 

hur man ska kunna tillgodose behovet av att genomföra digitala plenumsmöten.  

Det har nu gått en rätt lång tid sedan coronaviruset (covid-19) började sprida sig och 

påverka livet i hela landet och Saepmie. I februari 2020 hölls ett fysiskt plenum i Ubmeje, 

därefter ställdes många fysiska möten och även Sametingets plenum in på grund av 

smittspridningen och covid-19.  

Efter förfrågan från vårt parti under partiledarmöten våren 2020 att se över digitala 

lösningar – gjordes det i juni/juli 2020 en enkätundersökning bland ledamöterna för att ta 

reda på vilka tekniska förutsättningar ledamöterna hade att delta vid digitala 

plenumsmöten. I september 2020 genomfördes ett digitalt testplenum då Sametinget 

fattade beslut angående Gïelegaaltije/Giellagáldu. Plenum genomfördes digitalt med 

tolkning för ledamöterna.  

Under hösten 2020 förvärrades coronaläget och hårdare restriktioner infördes i hela landet. 

Trots det valde Sametinget att genomföra ett fysiskt plenum i Árviesjávrrie. Detta trots att 

ledamöter från flera partier meddelat att man inte kunde närvara på grund av det rådande 

läget och skärpta restriktioner i hela landet.  

Nu planeras för ännu ett fysiskt plenum. Denna gång i Sjädtavaellie/Sundsvall. Fortfarande 

står Sametinget utan viss teknik och en lösning att genomföra digitalt plenum. Rådande 

pandemiläge och smittspridning är fortfarande oerhört allvarlig. Nu ser vi dessutom en 

muterad virusvariant börjat sprida sig. 

På en fråga från vårt parti vid partiledarmöte med presidiet i januari 2021 om hur det går 

med en digital lösning gavs svaret att ledamöterna saknade teknik att delta vid digitala 

möten. Detta är inget tillfredsställande svar – att Sametinget tydligen inte arbetar vidare 

med att möta de behov som finns bland ledamöterna för att kunna genomföra digitala 

plenumsmöten med ett röstningsförfarande som kan nyttjas under extraordinära tider. 

Sametinget bör kunna finansiera en lösning för digitala plenumsmöten då man under året 

sparat medel på grund av inställda fysiska möten.   
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Sametinget bör ta sitt ledarskap på allvar under rådande pandemi. Just nu har viktiga 

vaccinationer inletts och Sametinget bör inte bidra till smittspridning, uppmuntra till 

fysiska möten och de resor som ett fysiskt plenum innebär.  

Från Landspartiet Svenska Samer ser vi även att det blir demokratiskt problem när alla 

Sametingets ledamöter inte kan delta i det demokratiska arbetet och inte ges samma 

förutsättningar till att kunna delta i det politiska samtalet. Det finns ledamöter som tillhör 

riskgrupp samt ledamöter som har personer tillhörande riskgrupp i sin närhet och därför 

inte kan delta vid fysiskt plenum. Situationen blir diskriminerande mot t.ex. äldre 

ledamöter som inte kan delta. Det politiska samtalet tappar röster och mångfald. 

Ledamöter missar även det interndemokratiska arbetet och kan inte delta på lika villkor. 

Det blir även en sårbarhet för Sametinget som folkvalt organ och för demokratin att inte ha 

en fungerande lösning för Sametingets ledamöter att kunna genomföra digitala 

plenumsmöten.   

Sametingets plenum ska inte vara förbehållet enbart vissa ledamöter. Det är inte heller alla 

ledamöter som har möjlighet att sätta sig i karantän före och efter ett fysiskt plenum.  

Sametinget bör som folkvald församling bidra till att stävja covid-19. Förutom att 

deltagande ledamöter utsätts för smittorisk genom att resa till fysiska plenum så utsätts 

allmänheten för smittorisker från ledamöter och andra deltagare som reser från hela landet 

för att delta vid plenum.  

Vi är väl medvetna om att det samepolitiska arbetet inte har råd att stanna av. Därför är det 

frustrerande att Sametinget ännu inte har fungerande teknik att genomföra digitala 

plenumsmöten trots att vi levt med den här situationen i snart ett års tid och när det finns 

system som fungerar för andra folkvalda församlingar.  

När har Sametinget tänkt ha en digital lösning för plenum på plats, och vad gör ni i 

Sametingets styrelse och presidium för att se till att detta sker? 

 

Saepmie 10 februari 2021 

Enligt uppdrag för Landspartiet Svenska Samers styrelse 

 

 

Marie Persson Njajta  

Partiledare  

 

 


