
Din röst är den viktigaste!

Same ska få vara same

förändring 
Dags för en 



Landspartiet Svenska Samer har långsiktiga mål för framtiden.  
Vi kommer att arbeta för dessa mål de närmaste fyra åren och  
din röst är viktig!

Även om sametinget än så länge inte har särskilt stor makt har ändå vi 
samer makt. Vi har möjlighet att förändra. Sametinget är ett folkvalt 
organ och genom det har vi möjlighet att göra vår röst hörd. Vi måste 
ta de chanser som finns idag att inom de befintliga maktstrukturerna 
påverka och hävda vår rätt. Vi kan inte längre låta oss begränsas av det 
svenska samhällets synsätt. 

Det kommer alltid att finnas hjärtefrågor som delar uppfattningarna 
inom det samiska folket. Det kommer alltid att finnas personer som 
är rädda för att förändringar ska leda till att man förlorar det man har. 
Men det vi har i dag är inte hållbart i längden. I det långa loppet kom-
mer vi alltid att förlora så länge vi tillåter oss att definieras av andra. 
Vi kan inte längre vänta på att det svenska samhället självmant ska 
tillgodose alla samers rätt att få vara same. 

Det är dags att synliggöra att det samiska samhället inte är begränsat 
på det sätt som den svenska kolonialmakten har bestämt. Vi måste 
visa att det finns ingen same som är bättre eller sämre än någon annan 
same. De samiska rättigheterna ska tillhöra varje same utan åtskill-
nad. Det är dags för en förändring i den svenska samepolitiken.

Tillsammans kan vi med en gemensam stark röst kräva ett slut på 
dagens orättvisor. Vi i Landspartiet Svenska Samer kan och vill  
vara den rösten. 

Gör din röst hörd den 17 maj!

Valprogram 2009



Landspartiet Svenska Samer 

för dig som
•  tycker att vi behöver en ny samisk politik
•  inte längre orkar vänta på en förändrad syn

på vilka vi samer är
•  vill få en ökad förståelse för hela det 

samiska folkets situation
•  anser att ursprungsrätt grundad på urminnes 

hävd är en rätt för varje enskild same
•  är för utvecklandet av en samisk närings-

politik som är ekonomiskt bärkraftig
•  vill se en långsiktig hållbar utveckling av  

det samiska samhället
•  vill ha ett samiskt samhälle där alla  

ska känna sig delaktiga



Kultur, språk och kyrka
Den samiska kulturen måste bevaras och utvecklas. Det ska vara en 
självklarhet att alla samer ska kunna tillgodogöra sig det samiska 
språket och det är viktigt att bevara mångfalden i språket för att inte 
kulturellt utarma oss som folk. Vi vill även vara ett stöd för en aktiv 
samisk kyrkopolitik där man tar hänsyn till regionala skillnader.

Utbildning, barn och äldre
Barnen är vår framtid och vi måste därför satsa på skola, utbildning 
och barnomsorg. Vi vill ha ett samiskt samhälle i utveckling där möj-
ligheter till en bred utbildning ska vara en självklarhet för att kunna 
möta framtida utmaningar och möjligheter. Vi kommer även att arbeta 
för en bättre äldreomsorg. Det är viktigt att tillföra relevant kultur-
kompetens i alla slags former av omsorg och omvårdnad.

Identitet, jämlikhet och jämställdhet
Landspartiet Svenska Samer vill se ett samhälle där alla samer har rätt 
till sin samiska identitet. Vi kommer att arbeta för att få ett jämlikt 
samiskt samhälle där alla samer ska ha rätt att hävda sina ursprungsrät-
tigheter. I ett sådant samhälle ser vi en ny och i grunden reformerad 
sameby med ansvar för hela det samiska samhället inom området. Det 
ska vara självklart att män och kvinnor är likställda och därför kommer 
vi inte bara att arbeta för att förändra gällande attityder utan att rikta 
in oss på de strukturella hinder som kan försvåra ett jämställt samhälle.

Långsiktig hållbar utveckling
Vi vill se ett starkare och ekonomiskt bärkraftigt samiskt närings-
liv med ett framtidsperspektiv som möjliggör en långsiktigt hållbar 
utveckling. Samtidigt måste vi försäkra att vi har något att lämna över 
till framtida generationer och säkerställa ett hållbart brukande av de 
samiska markerna.

När vi står en och en kan vi föga eller 
intet uträtta. Gemensamt har vi dock ett 
intresse, och detta intresse måste förenas 
och bli en makt”  Elsa Laula, 1904

”
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Lars-Erik Fjellström
ordförande

Ursprungsrätt grundad på urminnes hävd  
– en rätt för varje enskild same

•  alla samers rätt till sin samiska identitet
•  ett jämlikt samiskt samhälle
•  det samiska språkets överlevnad och mångfald
•  ett bevarande och utvecklande av den samiska kulturen
•  ett starkare och ekonomiskt bärkraftigt samiskt näringsliv med ett

framtidsperspektiv som möjliggör en långsiktigt hållbar utveckling
•  ett hållbart brukande av de samiska markerna
•  ett jämställt samiskt samhälle
•  ett samiskt samhälle i utveckling
•  vårt framtida samiska samhälle
•  en aktiv samisk kyrkopolitik
•  en bättre omsorg och omvårdnad

Välkommen att kontakta oss  
för mer information!

Telefon:  070 - 773 36 35 
E-post:   larserikf@hotmail.com
 
www.landspartietsvenskasamer.com


