
 

Till medlemmar i Landspartiet Svenska Samer  

Jag hälsar välkommen till våra medlemmar och sympatisörer! Nu är det dags för 

årsmöte i Ubmeje/Umeå lördag den 23 mars. Se separat inbjudan. 

Sedan förra årsmötet har året främst präglats av riksdagsvalet och regeringsbildningen. 

Detta har påverkat oss som parti men framförallt Sametinget genom att Sametinget och 

samepolitiken är beroende av vilka penningmedel som regeringen avsätter. Landspartiet 

Svenska Samer är, som ni vet, under denna mandatperiod i oppositionsblocket. Det 

betyder att våra möjligheter att påverka bl.a. Sametingets budget och budgetfördelning 

är begränsade. 

Den begränsningen, eller utmaningen som jag ser det som, gör att vi driver partiets 

frågor men måste vara beredda att inte få gehör för allt i vår politik. Istället blir 

utmaningen att fokusera på de frågor där det finns en möjlighet att få igenom så mycket 

som möjligt av vår politik genom förhandling och kompromisser. Våra hjärtefrågor är så 

viktiga att vi inte har tid och möjlighet att vänta in nästa mandatperiod utan vi fortsätter 

att kämpa i opposition.  

De tre absolut viktigaste frågorna som vi vill få genomförda är för det första att 

Sametinget ska fortsätta att driva frågan om en sanningskommission. Det arbetet 

påbörjades under förra mandatperioden då vi i Landspartiet Svenska Samer var starkt 

drivande. En sanningskommission kommer att kunna lyfta de övergrepp som skett 

historiskt och förhoppningsvis vara en hjälp till att ena vårt folk genom en ökad 

förståelse för vad som faktiskt skett under de senaste århundradena och vilken roll 

staten och kyrkan spelat för att splittra oss. 

För det andra ser vi att regeringen så snart som möjligt genomdriver en 

konsultationsordning med Sametinget. En sådan skulle tvinga myndigheter att 

konsultera med Sametinget i frågor som särskilt berör oss. Jag föreställer mig att 

myndigheter, bara med vetskapen om att de måste konsultera med Sametinget, kommer 

bli bättre på att inkludera oss samer i beslutsprocesser och att det ger bättre inflytande 

över exploateringar i svenska Saepmie. 

För det tredje vill vi driva på för att Sverige skyndsamt ska anta en Nordisk 

Samekonvention för att därmed bilda en plattform för alla samers rätt och skydd oavsett 

nationsgränser i Sverige, Norge och Finland. Jag tror också att en sådan konvention 

skulle fungera enande för oss samer som folk. 

Dessa tre frågor var nästan i mål, under slutet på förra mandatperioden i Sametinget och 

vi ser nu att majoriteten i Sametinget har misslyckats med att få igenom viktiga reformer 

som detta faktiskt skulle innebära för oss samer. Vi i Landspartiet Svenska Samer 

kommer fortsatt att driva dessa frågor stenhårt. 



 

 

 

 

 

 

Utöver dessa tre frågor finns de givetvis många viktiga frågor som vi kommer att lyfta 

upp och fortsätta driva. Vårt partiprogram är vår ledstjärna och vi har stor tilltro att vi 

kommer att kunna få till fler förändringar i för oss viktiga frågor. För att nämna några, 

så ser jag att arbetet mot psykisk ohälsa och arbetet för ökad jämställdhet är oerhört 

viktiga. 

Slutligen vill jag nämna att partiets ordförande en tid efter årsskiftet 2018/19 avträdde 

sin post. Jag, i egenskap av vice ordförande, tillsammans med övriga i styrelsen, leder 

Landspartiet Svenska Samer fram till vårt årsmöte den 23 mars 2019. Landspartiet 

Svenska Samer fortsätter arbeta i enlighet med vår ideologi och partiprogram. 

Jag ser nu att vi tillsammans och med samlad kraft hjälps åt att sprida partiets politiska 

mål och visioner och att vi under återstående tid av denna mandatperiod ökar intresset 

att vilja delta och påverka politiskt.  

Med dessa ord så önskar jag er varmt välkomna till Landspartiet Svenska Samers 

årsmöte i Umeå den 23 mars. 

Buerie båeteme!  Bures boahtin!  Buoris boahtem! 

 

 

Torkel Stångberg  

Tf. Ordförande i Landspartiet Svenska Samer 


