Till medlemmar i Landspartiet Svenska Samer
Årsstämma i Storuman 21 maj m.m.
Hej, nu är det dags för LPSS årsstämma i Storuman 21 maj. Se separat inbjudan.
Det är nu ett nytt år och vi ser gärna att Ni vill fortsätta att stödja vårt partipolitiska
arbete. 2016 kommer förhoppningsvis att bli ett händelserikt samepolitiskt år. Vi har
som ett av de ledande partierna i Sametingets styrelse, lyckats bidra med att Sametinget
återfått sin trovärdighet gentemot såväl regering som departement och övriga
myndigheter. Vi har fört fram viktiga delmål och förslag om åtgärder till regeringen, och
vi tror att vi är på väg att lyckas få ett genombrott för samepolitiken som vårt parti står
för. Med våra tre mandat, har vi lyckats få ett bra inflytande i Sametinget. Lpss har
aldrig tidigare haft den positionen som vi nu står inför. Men som parti behöver vi stödet
från medlemmarna. Det är för våra väljare vi arbetar. Den ideologi och de löften vi gick
till val på, har vi till stor del lyckats rätt bra med. Politikens kvarn mal långsamt, men
det går ändå framåt trots att våra politiska motståndare gör sitt yttersta för att kasta grus
i maskineriet.
Girjasdomen är ett exempel på grus i kvarnen om den används på fel sätt. Domen ger
samebyn som sådan i praktiken ensamrätt till att förvalta samiskt nyttjande av land och
vatten. Lpss ser dock att domskälen i Girjasdomen stärker de argument Lpss alltid fört
fram – att urminneshävd är en väldigt stark rätt, samt att urminneshävd är starkare än
rennäringslagen. Det som vårt parti vill värna om, är rätten för oss som ett folk enligt
urfolksrätten. Att ingen i det lokala samiska samhället ska hållas utanför. Att rätten till
land och vatten ska bygga på urminneshävd och förvaltas av oss som folk, inte av
samebyarnas nuvarande konstruktion. En konstruktion som bygger på att den som äger
flest renar, också har störst inflytande i alla frågor. Jag ser Girjasdomen som ett allvarligt
olycksfall i arbetet med att uppnå våra samepolitiska framtida mål, ifall den kommer
användas för att splittra det samiska folket ytterligare och fortsätta stänga ute andra
samer och samer utanför samebyarna från sina hävdvunna rättigheter. Lpss ser därför
att vårt arbete framöver kommer bli ännu viktigare – att se till att utvecklingen går åt
rätt håll och följer internationell urfolksrätt där alla samers hävdvunna rättigheter stärks.
____________________________________________________________________________
I samband med Girjasdomen har uttalanden kommit från bl.a. Christina Allard, specialiserad på samiska
rättigheter vid LTU och Tromsö universitet: – Regeringen har inte tagit till sig den rättsutveckling som skett
både i Sverige och internationellt. Den borde tillsätta en utredning och se över alla rättighetsfrågor inklusive
samer utanför samebyar, och det bör även utmynna i en ny rennäringslag, säger hon.
Även Eivind Torp, lektor i juridik vid Mittuniversitetet har uttalat sig: – Oavsett detta har den svenska
riksdagen inte förmått modernisera lagstiftningen, och jag tror att domen gör det uppenbart att något måste
göras. Det måste också innebära åtgärder i förhållande till icke renskötande samer, säger han.
Även Civil Rights Defenders har uttalat sig där de uppmanar domstolar och myndigheter att inte tolka
beslutet på ett sätt som begränsar rätten till jakt och fiske för samer i lokalsamhället som står utanför
samebyn, eftersom markrättigheter enligt urfolksrätten tillfaller alla medlemmar i ett urfolk.

____________________________________________________________________________

Landspartiet Svenska Samer har som mål att vi som folk förvaltar rätten, har
medinflytande vid prospekteringar och möjlighet att säga nej som sakägare. Att vi i
framtiden äger rätt till procentuell avkastning av de resurser som utvinns ifrån Sápmi.
Att vi inte ska hindras av lagstiftningen att fritt utöva våra traditionella näringar, kultur
och sedvanor som samer. Att vi inte längre ska fråntas arvsrätten från våra förfäder som
idag. Att vi ska ha rätten att föra arvet vidare, reglerat i en ny lagstiftning. Detta är vad
vi vill uppnå i det som kallas ”Framtida samepolitik”.
Framtida samepolitik, är ett arbete som vi initierat till från Sametingets sida. Det ska
utmynna i en utredning med förslag på hur vi samer vill ha vår framtid. Vi har bl.a. från
vårt parti, varit noga med att den ska bygga på de beslut som plenum, via motioner,
antagit angående rättighetsdelen. Detta ogillas skarpt av våra politiska motståndare. Jag
anser att den nuvarande styrelsen med Lpss, JoF samt MG har ett bra arbetsklimat. Med
stödet från partiet Samerna och Albmut, har vi majoritet i plenum. Vi har anställt Eivind
Torp som utredare. Utredningen kommer sedan granskas av en expertgrupp.
Förhoppningen är att vi kan ta ett beslut om fortsättningen inför valet våren 2017.
Vi har den samiska rättighetskartläggningen som vi vill komma igång med. Vi har äskat
anslag från regeringen.
Vi arbetar med att få till stånd en sanningskommission tillsammans med DO. Detta är en
fråga som väckt stort intresse och som Lpss arbetat hårt med. För Lpss är detta en av de
viktigaste frågorna och som vi aktivt lobbar för i olika sammanhang.
Sametingets styrelse kommer snart att träffa Naturvårdsverket för att arbeta vidare med
rovdjursproblematiken där Lpss har en mycket stark uppfattning om att inga vargar ska
finnas i renskötselområdet. Sverige ska följa beslutet som riksdagen tagit om
toleransnivåer.
Sametingets styrelse har begärt träff med Trafikverkets generaldirektör angående
renpåkörningarna längs järnvägar och landsvägar. Något som engagerat Lpss starkt.
Vi vill inrätta ett etiskt råd inför repatrieringsfrågan. Om hur samiska kvarlevor på
museer och institutioner, ska behandlas och återbegravas.
Vi fortsätter även driva våra andra hjärtefrågor angående psykisk hälsa/ohälsa, identitet
och gruvfrågor. Vi har även arbetat med jämställdhetsfrågor.
Vi arbetar vidare med konsultationsordningen gentemot regeringen. Att Sametinget kan
ha kontakt och dialog med regeringen under en fastslagen återkommande ordning, är av
yttersta betydelse för att komma någon vart. Vi är på väg att skapa den plattformen.
Vi har även fler frågor på vår agenda i styrelsen och Lpss är med på att forma en
framtida politik för våra väljare. Det är för ER vi jobbar, men för att lyckas behöver vi
ditt stöd. Stöd oss som medlem via medlemsavgift á 50 kr till bg 707-3885.
Med förhoppning om ett intressant och givande samepolitiskt 2016.
Väl mött i Storuman den 21 maj! Buerie båeteme! Bures boahtin! Buoris boahtem!
Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer

