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Pressmeddelande 2019-06-27 

Landspartiet Svenska Samer motsätter sig Sams beslut 

att nedmontera den enda sameskolan på sydsamiskt 

område – Dearnan saemieskuvle  

Under FN:s urfolksspråkår beslutar Samelandspartiet och Guovssonásti genom 

sin majoritet i nämnden för Sameskolstyrelsen (Sams) att nedmontera den enda 

sameskolan på sydsamiskt område, Dearnan saemieskuvle med Naestie 

förskola och fritids. Detta genom att säga upp hyreskontraktet för en av skolans 

byggnader samt nästan hela skolans utemiljö som bl.a. rymmer lekplatser, 

idrottsplats och en torvkåta. Byggnaden innehåller sameskolans slöjdsalar för 

hård- och mjukslöjd samt skolans större samlingslokal som används för musik, 

dans, rörelse, utställningar, gïelebiesie/språkbadsverksamhet och 

gränsöverskridande samarbeten. Sameskolan har genom tiderna alltid varit en 

viktig språkarena och mötesplats i Dearna/Tärnaby. 

‒ Landspartiet Svenska Samer motsätter sig Sams beslut att nedmontera den enda 

sameskolan på sydsamiskt område – Dearnan saemieskuvle. Samelandspartiets 

och Guovssonástis beslut i Sams riskerar få allvarliga konsekvenser under lång tid 

framöver för hela södra Saepmie. Det är ett principiellt viktigt beslut då detta är 

den enda sameskolan på sydsamiskt område. Detta är en av de sameskolor som 

håller sin budget. För oss är det helt obegripligt att samer själva väljer att inte se 

värdet av en fungerande verksamhet och en viktig sameskola och språkarena. 

Nämndens beslut vingklipper språklig och kulturell revitalisering i området vilket 

drabbar barn, familjer och personal men även hela det sydsamiska området och 

Sams egna elever i integreringskommunerna. Beslutet är dessutom fattat i all hast 

med bristfälliga underlag. Ingen dialog har förts med föräldragruppen och 

beslutet kommer precis innan skolornas sommarlov. Det är mycket illa hanterat av 

Sameskolstyrelsens nämnd som är högst ansvarig, säger Marie Persson Njajta, en 

av två partiledare för Landspartiet Svenska Samer och ledamot i nämnden för 

Sameskolstyrelsen. 

‒ Vi i Landspartiet Svenska Samer anser att Sams ska värna alla sameskolor och stå 

på barnens sida. Vi ser istället möjligheter att satsa på utveckling av de samiska 

språken, på språklig och kulturell revitalisering, samisk pedagogik och barnens 
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hälsa. I Dearna finns redan en fungerande verksamhet och en miljö som idag även 

används för gïelebiesie/språkbad och gränsöverskridande samarbeten. Nu vill 

Sams istället kapa förutsättningarna för alla verksamheter i Dearna och såga av 

grenen man sitter på. Det är dessutom svårt att backa när en byggnad och utemiljö 

väl sagts upp. Sams borde göra allt för att värna de fem sameskolor som finns i 

Sverige idag och kräva resurser av staten att utveckla verksamheterna. Här har 

man inte gjort tillräckligt, fortsätter Marie Persson Njajta. 

‒ Vi i Landspartiet Svenska Samer stödjer föräldrarnas alla skrivelser, bl.a. till 

Europarådet och regeringen, angående Dearnan saemieskuvle och Naestie 

förskola, där de redogör för de allvarliga konsekvenser sameskolan står inför. 

Sametinget anordnade nyligen samrådsmöte angående minoritetspolitiken. Det 

här beslutet går stick i stäv med strävan efter en språkrevitalisering och barnens 

lagstadgade rättigheter och urfolksrättigheter. Det är anmärkningsvärt att partier 

som säger sig arbeta för språket under FN:s urfolksspråkår väljer att nedmontera 

och slå sönder samisk pedagogik och samarbeten på sydsamiskt område, säger 

Naadja Östergren, en av två partiledare för Landspartiet Svenska Samer. 
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