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Sameskolstyrelsen sviker samiska barns rätt till språket!
Partiet SAMERNAs ageranden i styrningen av Sameskolstyrelsen, tillsammans med
Samelandspartiet och Skogssamerna, är den största skandalen hittills inom samiska skoloch utbildningsfrågor!
Efter att ha drivit ett lyckosamt arbete med att etablera fjärrundervisning i samiska, emot nästan
160 elever runt om i Sverige, hade Sameskolstyrelsen ett gynnsamt underlag att presentera för
utbildningsminister Fridolin och Utbildningsdepartementet. De hade en redovisad kostnad på
1.366 mkr.
De hade ett väl genomarbetat underlag att föra fram till regeringen, som visade att detta var något
som borde utvecklas vidare, för att samiska barn runt om i Sverige skulle få läsa sitt språk i
skolorna. Det fanns utbildade pedagoger som kunde anställas, upp emot 7 heltidstjänster i timmar
räknat, samt kompetens inom alla varieteter förutom umesamiska.
Regeringen gav klartecken att statsstödet för utbildning av minoritetsspråklärare skulle
fortsätta att finnas kvar, samt gav SAMS 4.8 mkr, att användas till utvecklingen av
fjärrundervisning, samt stärkandet av ekonomiadministrerande kompetens inom SAMS under
2017.
Alla jublade och såg en samisk språkundervisning i utveckling, som för första gången var värdig
samiska barn, på orter där språklärare i dag saknas! Men vad hände?
Av medlen från departementet, har SAMS valt att endast budgetera 135 tkr att gå till
fjärrundervisningen. Det är inte ens 3 % av vad medlen avsågs användas till!
Det finns inte möjlighet till kompetensutveckling för lärare, eller att utveckla verksamheten.
Vem vill eller vågar sätta sig i skolbänken för att utbilda sig till lärare? Finns det jobb att få? När
inte ens SAMS tycks värdera samiska språklärare eller elever?
I en intervju med SAMS vice ordförande Mathias Kristoffersson (som kandiderar för partiet
SAMERNA) kommer det fram att dessa medel gått åt till att lösa ut och betala alla kostnader
som de själva orsakat genom att sparka förre skolchefen och till att betala hyror för det de
påstår är ”undermåliga lokaler”.
Kostnader med skadestånd till rektorer och kostnaden för den nya tf skolchefen kanske också
ligger där? I alla fall är ett säkert, att SAMS styrelse, utan tvekan, är de som orsakat allt detta.

Alla är de delaktiga i denna skandal. För skandal är det. Det är ett svek mot alla samiska elever.
Det är ett hån mot samiska föräldrar som har barn i sameskolor, där ekonomin anges som skäl för
brister i undervisning och hot om nedläggningar. Att det hänvisas till bristande elevunderlag inom
sameskolorna och bristande ekonomi, är inte konstigt, när ledningen lägger all tid på att avskeda
anställda, istället för att lägga resurserna på att undervisningen och skolorna ska fungera
tillfredsställande.
Dearnan Saemieskuvle och Naestie förskola, är idag en skola som fått signaler om att riskera
nedläggning. I det här fallet håller inte argumentet om ”undermåliga lokaler”, då dessa är bra och
miljön är anpassad efter sameskolans verksamhet. Kanske finns det fler sameskolor som hänger på
fallrepet om SAMS fortsätter misskötas?
Undrar om det var så här utbildningsministern avsåg att pengarna skulle användas?
Börje Allas, ordförande i SAMS, avsattes efter ett riktat misstroende vid Sametingets plenum i
Gällivare förra året. Tre månader senare röstades han åter in igen, efter en febril
övertalningskampanj från Anders Kråik, tidigare partiledare i SAMERNA. En splittrad skara där
Guovssonásti och Samelandspartiet lade ner sina röster, resulterade i att Allas åter skulle få bli
ordförande i SAMS.
Vårt parti LPSS, var helt emot att Allas skulle återfå förtroendet som SAMS ordförande, men vi
kördes över totalt tillsammans med Mijjen Gaejnoe. Hade de partier som tillsatt sina ledamöter i
SAMS, haft ryggrad och självinsikt, så hade situationen som idag råder, aldrig uppstått.
Simon Wetterlund, partiledare för SAMERNA, säger vid valdebatterna att SAMS har skött sig
klanderfritt. Att de fått AA i betyg av staten i sin hantering av ekonomin. Att SAMERNAS
ledamöter gör ett fantastiskt och klanderfritt jobb. Det vill han att väljarna ska luras att tro.
Wetterlund och hans parti mörkar i skolfrågorna och ljuger i sitt partiprogram väljarna rakt i
ansiktet!
SAMERNA säger i sitt partiprogram att de arbetar för: "Särskilda insatser för ett bevarande av vårt
språk", "Bra skol- och utbildningspolitik för barnen" samt "Bra arbetsmiljöer för våra anställda
inom våra institutioner". Detta är magstarkt, om man vet hur SAMS ledamöter agerat och
prioriterat i sina beslut, under ledning av partiet SAMERNA.
Landspartiet Svenska Samer kommer arbeta för att få in skol- och utbildningsfrågorna under
Sametingets myndighet. Det är den enda rätta vägen för att lyckas med en bra skol- och
utbildningspolitik. Att samiska frågor ligger under olika myndigheter, har medfört att situationer
som den inom SAMS har fått uppstå. Det hade aldrig tillåtits att ske under Sametingets ledning.
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