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Rättsfrågan – en fråga för alla samer
Den samiska rätten som vilar på urminnes hävd omfattar samerna både individuellt 
och som ett folk. Internationellt ser vi en stärkt urfolksrätt. Detta måste få genomslag 
i Sverige. Rättighetsfrågan för alla samer måste lösas. Många samer idag lever och 
verkar i sina marker men under diskriminerande former. Alla försök till lösningar har 
begravts i utredningar. Vårt parti har rötterna i den samiska rättighetskampen. Samer 
och samisk kultur går under då samiska rättigheter osynliggörs och inte respekter-
as. Stärkta samiska rättigheter innebär starkare skydd för våra marker och samiska 
livsföringar. Vi är redo att sätta oss och ned och finna lösningar på denna ödesfråga. 
Koloniala och rättsliga övergrepp gör att många samer mår väldigt dåligt. Vissa delar, 
t.ex. skogssamisk och sydsamisk kultur har blivit särskilt utsatta. Vi har inte råd att 
förlora en enda same till.

Vi kommer arbeta för
- att Sverige ska efterleva alla internationella konventioner och deklarationer.  
- att ställa krav på översynen av rennäringslagstiftningen att omfatta alla samer.
- att en lagstiftning ska utgå från oss samer som ett folk och omfatta alla samers rättigheter till  
  mark och vatten. Som gör det möjligt att tillhöra den sameby man har anknytning till. 
- att Samefondens medel som består av intrångsersättningar ska komma alla samer till godo.  
- att ingen same ska behöva betala intrångsersättningar för att jaga och fiska på sina  
  traditionella marker.  
- att verka för att renmärken, enligt arvsrätten, säkras så att de ges möjlighet att  
  kvarstanna i släkten, opåverkat om de används eller ej.  
- att rättighetskränkningar, rasism och hatbrott motarbetas.
- att konsultationsordningen och Nordisk Samekonvention antas.

För våra rättigheter och hela det samiska folket 
Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt 
samhälle och för alla samers lika värde. Vi arbetar inkluderande. Vi vill 
få samer att känna trygghet, stolthet och styrka, oavsett var man bor 
och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar 
plats. För oss är alla delarna viktiga: renskötsel, jakt, fiske, kombinations-
näringar, markerna, hälsa, språk, identitet, duodji, ungdomar, äldre och 
kulturarvsfrågor. Vi värnar mångfalden inom det samiska samhället med 
mindre polarisering där vi ser varandra. Där vi får en starkare röst gente-
mot stat, myndighet och exploatörer. 

Landspartiet kommer nästa mandatperiod arbeta för
- att översyn av rennäringslagstiftningen ska omfatta alla samer
- ett tryggt sanningskommissionsarbete, upprättelse och gottgörelse för det samiska folket
- jämställdhet, jämlikhet och ett samiskt samhälle där alla räknas
- minskat rovdjurstryck och minskade renpåkörningar
- ett starkare Sameting med större självbestämmande
- att samiska hälsofrågor prioriteras 
- mer resurser till språk och starka utbildningsmodeller i samiska
- konsultationsordningen och Nordisk samekonvention
- en starkare röst för våra samiska marker.

Vi har fortsatt jobba hårt för våra frågor under de senaste fyra åren. Våra insatser har bl.a. 
möjliggjort att arbetet med en sanningskommission som omfattar hela det samiska folk-
et gått vidare. De senaste fyra åren har tydligt visat att Sametinget behöver en ledning 
som tar hänsyn till hela det samiska folket, och inte endast en del av det, särskilt då flera 
tunga frågor går in i avgörande skeenden nästa mandatperiod, bl.a. sanningskommis-
sionen, översyn av rennäringslagstiftningen, konsultationsordningen m.m.

Rennäringen
Renskötseln är en viktig grundpelare i samisk kultur och samhälle. Den är viktig för de 
samiska rättigheterna och för att skydda våra samiska marker. Renskötseln behöver 
skyddas från yttre hot, rovdjur, exploateringar, fragmentering av marker och klimatför-
ändringar för att skapa bärkraftighet. Arbetet för att skydda och främja renskötseln är 
en av de viktigaste uppgifterna som Sametinget har.

Vi kommer arbeta för
- öka allmänhetens förståelse för renskötselns förutsättningar och viktiga betydelse lokalt,  
  regional och nationellt. 
- att minska rovdjurstrycket. Nolltolerans mot varg inom renskötselområdet.  
- att rovdjursersättningen ska höjas till verklig täckning av förluster.  
- att rovdjursersättningen ska komma den enskilde renägaren till del.
- att ersättningen för björn och örn ska höjas och fördelas efter verklig skadebild och förekomst.  
  Inte som i dag där fördelningen är orättvis gentemot framförallt skogssamebyarna.       
- att aktivt arbeta med att minska renpåkörningar i trafiken och längs järnvägarna. 
- att skogssamiska åretruntmarker jämställs med fjällsamebyarnas åretruntmarker.
- att det ska byggas fler ekodukter.
- att prisstöd på renkött ska höjas och hålla en stabil nivå.
- minskade markexploateringar.

Näringspolitik
Länge har vi samer varit beroende av kombinationsnäringar. Ibland är det svårt att 
separera kulturutövning från näringsutövning då det kan vara nära sammankopplat. 
Det är viktigt att stöd finns som passar den enskilde kultur- och näringsutövaren.  
Sametinget ska främja och ge ekonomisk stöttning till samisk näringslivsutveckling 
och projekt som kan leda till etablering av samiska företag samt bygger upp en  
samisk infrastruktur för kultur och näring. 

Landspartiet Svenska Samer är ett parti med starka anor. Partiets ursprung är från tiden innan  
Sametingets bildande. Den första sammanslutningen bildades på 60-talet som en reaktion på  
den statliga diskrimineringen av enskilda samer och av samiska rättigheter. Besök oss på  
www.landspartietsvenskasamer.com

Alla samers lika värde är och 
har varit Landspartiet Svenska 
Samers kärnfråga. Vi fortsätter 
kämpa emot markexploateringar 
och kolonisation av oss som folk, 
samtidigt som vi arbetar för en 
kunskapshöjning om den  
verklighet vi samer har. 

Marie Persson Njajta 
Naadja Östergren 

Partiledare  
Landspartiet Svenska Samer



Marker – exploateringar och klimatförändringar
Vi samer är beroende av mark och vatten för våra livsföringar och vår kultur. Marker-
na bär vår historia och våra barns framtid. Tar man bort markerna, tar man bort oss. 
Kampen pågår ständigt för att skydda markerna som behövs för renbete, fiske, jakt, 
kombinationsnäringar, samiskt gårdsbruk, slöjd, mat, hälsa, andlighet m.m. Nu ser 
vi en grön kolonialism växa fram där omställning används för att driva på ytterligare 
exploateringar. Exploateringarna kränker våra urfolksrättigheter och hotar vår framtid. 
Sverige och exploatörer ska följa internationella konventioner, deklarationer och lagar 
som respekterar våra rättigheter som ett folk och urfolk, bl.a. principen om FPIC och 
rätten till inflytande i alla frågor som berör oss. Kampen för vår framtid innefattar kam-
pen mot klimatförändringar. Här sitter vi som urfolk på många lösningar för att behålla 
biologisk mångfald och förvalta markerna då vi i generationer brukat utan att förbruka 
mark och vatten. Vi kommer fortsätta vara en stark röst för våra marker, traditionella 
näringar och hela vår kultur. Vi fortsätter driva dessa frågor på alla nivåer och för hela 
folket, och i solidaritet med andra urfolk.

Vi kommer arbeta för
- minskad fragmentering och exploatering av marker och vatten.
- att stärka det samiska självbestämmandet.
- att stärka Sametingets resurser och juridiska inflytande inom exploaterings- och klimatfrågor.
- att alla berörda samer, oavsett näring eller livsföringar, ska betraktas som sakägare i ett  
  exploateringsområde. 
- att den traditionella samiska mångfalden i markanvändning lyfts fram.

Språket
Statlig koloniseringspolitik har lett till en situation där det samiska folket till stora delar 
är analfabeter i sitt eget språk. Alla samer ska ha rätt att återta och utveckla språket. 
Här krävs insatser på alla nivåer. Vi vill se kraftiga språksatsningar som sträcker sig 
över tid. Vi tänker oss att det skulle behövas ca 100 miljoner per år under 10-15 år 
för att vända språkutvecklingen, utöver andra resurser till samisk kultur och näring. 
Staten tjänar stora pengar på statliga bolag, t.ex. Vattenfall, LKAB och Sveaskog som 
etablerats på samiska marker, så detta har Sverige råd med. Att öka det språkliga 
självbestämmandet är en nödvändighet. De mål för språkarbetet som Sametinget 
beslutar ska ha status som nationella mål. Sametinget har föreslagit ett nationellt 
handlingsprogram för de samiska språken till regeringen. Detta måste skyndsamt 
realiseras för en möjlighet till en stärkt position för det samiska språket. Ett levande 
språk talas av barn. Allt lärande i samiska förskolor och sameskolor ska utgå från 
starka utbildningsmodeller, samt att man parallellt satsar på samiska föräldrar. Det har 
visat ge mycket goda resultat t.ex. för andra urfolksspråk.

Vi kommer arbeta för
- kraftiga och långsiktiga språksatsningar,  
  ca 100 milj kr/år under en 10-15 års period.
- satsningar på starka undervisningsmodeller,  
  s.k. full-immersionsmetodik/ 
  språkbadsmetodik.
- ekonomiskt stöd till den som läser samiska.
- utbildning av lärare och pedagoger samt  
  utveckling av läromedel.  
- ökade möjligheter att ta in språkresurser i  
  förskola och skola.  
- rejäl ökning av samiskspråkiga sändningar i  
  public service radio/TV och annan media på  
  alla samiska språk – dagliga sändningar för  
  barn och vuxna.
- samiskspråkig litteratur.  
- stärkt samnordiskt språkarbete.
- fler språkarenor.

Hälsa och ohälsa 
För oss i Landspartiet Svenska Samer är hälsofrågorna avgörande. Många samer mår 
idag dåligt. De trauman vi samer lever med förs vidare från generation till generation. 
Vi har deltagit i hälsonämndens arbete. Vårt parti har även lagt fram en viktig motion 
om årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik som antagits av 
Sametinget. En kolonial hantering av oss som folk, kampen för våra marker, livsfö-
ringar och rättigheter gör att barn, unga och äldre lever med ökad risk att drabbas av 
olika former av ohälsa, beroendeproblematik, övergrepp och våld. Mycket är dock 
osynliggjort. Vi arbetar för att bryta tystnaden och dessa mönster.

Vi fortsätter arbeta för
- att ett hälsocentrum på svensk sida Sápmi inrättas.   
- att Sametinget säkrar egna medel till att arbeta kunskapshöjande med hälsofrågor.  
- att Sametinget arbetar vidare med och bidrar till årliga temadagar för hälsa.  
- att samarbeten ska ske med de som har expertis inom området, t.ex. SANKS, kunskapsnätver- 
  ket för samisk hälsa samt de som arbetar med psykisk ohälsa, beroende-/anhörigproblematik,  
  våld m.m.  
- att hälsofrågor och hälsoåtgärder ska vara inkluderande och välkomna alla samer.  
- att mer kvalitativ forskning ska bedrivas på området.

Sanningskommission 
För oss är sanningskommission en av de viktigaste frågorna. Vårt parti har suttit med 
i arbetsgrupp, referensgrupp och styrgrupp. Vi har varit drivande i frågan och hela 
tiden strävat efter inkludering samt sett till att arbetet inte ska haverera. Statens 
kolonisationspolitik har påverkat oss som ett folk och påverkar vår hälsa och våra 
livsvillkor än idag. Sverige måste göra upp med sin historia, förbättra samers situa-
tion och respektera urfolksrättigheter, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Vi 
tror att en kommission för hela det samiska folket skulle öka förståelsen såväl inom 
som utanför Sápmi. Vi kommer fortsätta vara en stark röst för en upprättelse för det 
samiska folket.

Duodji/Vätnoe/Slöjden 
Sameslöjden som traditionsbärare måste stärkas. Sametinget har som mål att bli för-
valtningsmyndighet för traditionell kunskap. Vi ser att slöjden skulle ges höjd status 
och bättre skydd om den inkluderas och lyfts fram under Sametingets ansvar. Slöjden 
som näring och kulturform måste ges samma status och skydd som språket och ren-
näringen. Det innebär att Sametinget bättre ska kunna stötta och bistå de behov som 
slöjden och slöjdorganisationer har.

Vi fortsätter arbeta för
- att ansvaret för sameslöjdens bevarande och  
  utveckling ska föras in under Sametinget.   
- att sameslöjdsfrågorna ska ingå under en av  
  Sametinget utsedd nämnds ansvarsområde. 
- att Sameslöjdscentrum inrättas. 

LANDSPARTIET SVENSKA SAMER



Skol- och utbildningsfrågor
Det behövs fler lärare, fler universitetskurser och stöd för den som vill återta sitt språk. 
Varje dag som går utan att barn får rätten till sitt språk och utbildning är en förlust. 
Satsningar måste prioriteras på barn på tidig nivå (förskolenivå). Sameskolstyrelsens 
(Sams) verksamhet är oerhört viktig. Myndigheten saknar dock tillräckliga anslag 
vilket har drabbat barn, personal och verksamheterna. Vi tror att om Sametinget tar 
över ansvaret skulle det stärka Sams verksamhet och öka möjligheterna till finan-
siering och utveckling. Det behövs upprustning, investeringar och utveckling av alla 
verksamheter samt språkrevitalisering. Det behövs fler samiska förskolor. Vi har sett 
att små sameskolor och språkarenor motarbetas och drabbas dubbelt. T.ex. har  
sameskolan i Dearna tagits till Europarådets expertkommitté då Sams börjat nedmon-
tera oersättlig verksamhet i ett område hårt drabbat av statlig koloniseringspolitik. 
Krav till regeringen måste bli tydligare. Det är en fortsatt kolonialpraktik från regering-
ens sida att inte tillsätta tillräckliga resurser.

Vi kommer arbeta för
- mer resurser för samisk utbildning och skolor. Ingen av våra fem sameskolor ska läggas ned.
- att befintliga lärare ges möjligheten att utbilda sig vid behov.  
- en samisk utbildningsväg från förskola till universitet. Fler universitetsutbildningar t.ex. vid  
  Umeå universitet, för att säkerställa fler utbildningsmöjligheter. 
- alla samiska barns rätt att läsa och använda samiska i för-, grundskola och gymnasium.  
- att alla samiska barn ska ha rätt till minst tre lektionstimmar/vecka i samiska, samt rätt till  
  språkbad. 
- att Sametinget ska ha utökat myndighetsansvar i frågor som rör samisk utbildning.
- att alla skolfrågor som ligger under Sameskolstyrelsen ska överföras till Sametingets ansvar.   
- att inrätta en samisk högskola/universitet med ansvar för högre utbildning och forskning.      
- att sameskolan med förskola bedrivs enligt starka utbildningsmodeller.   
- att alla elever som går ut sameskolan ska vara funktionellt tvåspråkiga.

Sametinget - myndigheten och det folkvalda
Vi kommer arbeta för
- att Sametinget ska inneha rollen som företrädare för det samiska folket.  
- att Sametinget ska vara en stark förespråkare för det samiska folkets rättigheter.  
- att Sametinget stärks som myndighet, får utökade myndighetsuppgifter och ansvar inom alla  
  frågor som rör det samiska folkets marker, traditioner, levnadssätt och kultur.
- att Sametinget stärks med sakkunniga, utredare och jurister.
- att styrelsen är arvoderad för att stärka det politiska arbetet.
- att politiska sekreterare knutna till de politiska partierna ska kunna anställas av partierna.
- att oppositionsråd inrättas. I ett politiskt system är oppositionens insyn en av hörnpelarna för  
  att upprätthålla demokratin.
- att beslutet om parlamentsbyggnaden realiseras.

IDENTITET, JÄMLIKHET OCH  
JÄMSTÄLLDHET
Landspartiet Svenska samer vill se ett samhälle 
där alla samer har rätt till sin samiska identitet. 
Varje enskild same har rätt att definiera sig själv 
på sina egna villkor. Landspartiet Svenska Samer 
vill se ett jämställt och jämlikt samiskt samhälle. 
Vi ser ett behov av att lyfta samiska kvinnors situ-
ation mer samt behov av fler trygga mötesplatser 
för att diskutera dessa frågor. Vi samer kommer 
inte att bli jämställda om vi inte samtidigt arbetar 
med jämlikhet och att bryta koloniala strukturer. 
Vi vet att ett samhälle där kvinnor och män har 
samma värde, status och åtnjuter samma respekt, 
oavsett sexuell läggning, blir ett starkt samhälle. 
Det krävs mer jämställdhets- och normbrytande 
arbete.

Barn och unga
Ungdomarna är vår framtid. Ungdomars röster är 
viktiga inom demokratin. Sametingets ungdomsråd 
behöver resurser att fortsätta sitt arbete och vara 
de unga samernas röst i arbetet att forma det sa-
miska samhället. Sametinget ska stödja mötesplat-
ser för unga samer där de kan mötas på lika villkor.

Kultur
Det krävs en rejäl höjning av anslaget för samisk kultur då behoven är stora. Många 
samiska kulturutövare är idag beroende av externa aktörer, vilket är sårbart och 
hämmar kulturens långsiktiga utveckling. Här behöver samtal föras inom det samis-
ka samhället för att öka självbestämmandet för kultur och näringar. Sametinget ska 
vara ansvarig för samiska kulturarvsfrågor. På sikt vill vi se att Sametinget har egna 
sakkunniga experter, arkeologer m.m. 

Vi kommer arbeta för
- att kulturanslaget ska höjas för samisk kultur.
- att Sametinget har självbestämmande över kulturarvsfrågorna.
- att repatriering av samiska kvarlevor och föremål sker i större skala och att riktlinjer utarbetas.
- att det etableras noder med samiska kultur- och resurscentra runt om i Saepmie.
- att kulturmedel även ska omfatta traditionella kulturgärningar, inventering av samiska  
  lämningar, dokumentation, kurser, såväl som utveckling av samiska kulturuttryck.  
- att stödja samiska sammankomster där samiska kulturella inslag är en del i arrangemanget.  
- att kulturmedel ska komma en bredd av samiska kulturgärningar till godo.
- att Riksantikvarieämbetet m.fl. ska ta ansvar för finansiering av renovering av traditionella  
  samiska platser, lämningar, stigar, byggnader m.m.  
- att samer ska kunna underhålla och nyttja sina gamla samiska byggnader och boplatser. 
- att fördelningen av organisationsstöden inte ska belasta Kulturnämndens budget. Dessa stöd  
  bör fördelas enligt riktlinjer som antas separat av Sametinget.

Äldre
Urfolksdeklarationen lyfter rätten till kultur 
och andlighet samt rätten att slippa påtvingad 
assimilering. Grunden för samisk andlighet och 
kultur är markerna. I ett starkt Sápmi värnas den 
traditionella mångfalden både av äldre och yngre. 
Våra äldre är högt värderade och ärade, de är 
bärare av kunskap och traditioner som är viktiga 
för kommande generationer. Äldre inom omsorgen 
ska få sin samiska identitet bekräftad, de ska få 
leva i en miljö omgiven av kulturföremål som slöjd 
och konst och ska bemötas på det egna språket. 
Gemensamt för äldre samer kan vara behov av att 
få vistas i naturen vid en eldplats, ha tillgång till en 
kåta, äta samisk mat och att finnas i sammanhang 
där man träffar andra samer och blir förstådd 
på egna villkor. Man skall också kunna fira sina 
högtider och helger i gemenskap enligt samiska 
traditioner. För att kunna följa med vad som hän-
der i det samiska samhället så ska äldre erbjudas 
tillgång till samisk media. Det ska vara enkelt att 
få tag på samisk litteratur och tidningar. Äldre ska 
kunna delta i cirkelverksamhet om samisk historia 
och kultur med efterföljande samtal. Äldres rättig-
heter ska respekteras och vi stödjer ett äldreråd 
inom Sametinget.

RÖSTLÄNGDEN
För att bli antagen till Sametingets röstlängd krävs att du kan påvisa att du eller någon av dina far- 
eller morföräldrar haft samiska som språk i hemmet. I många områden där det samiska språket varit 
utsatt för en extra svår utarmning, leder dessa regler till att samer nekas vara med i röstlängden. Det 
kan i många fall upplevas som en dubbelbestraffning att först förlora språket och sen bli nekad sin 
samiska tillhörighet. Vi vill se en förändring av dessa regler så det samiska släktskapet ska gälla. Det 
har gått en generation sedan Sametinget inrättades. Det finns anledning att se över antalet genera-
tioner som språkkriteriet ska gälla och hur. Kriterierna bör harmoniera med Nordisk samekonvention. 
Samer som tidigare upptagits i röstlängden ska ej kunna överklagas. Sametinget bör acceptera 
tidigare valnämnders arbete.

LANDSPARTIET SVENSKA SAMER

Över 100 år sedan samlade Elsa Laula samer till gemensamt landsmöte i Tråante. De frågor hon käm-
pade för är lika aktuella i dag. Elsa Laula stod för det som vi i Landspartiet Svenska Samer kämpar för 
– hon kämpade för hela det samiska folket, för markerna och mot kolonisation. Hon kämpade för både 
renskötare och icke-renskötare, för alla. Vi kämpar än idag för självbestämmande – rätten till reellt 
inflytande i alla frågor som berör oss, och våra möjligheter att föra vår kultur vidare till våra barn.



DANIEL JOHANSSON 
38 år, Storuman

CAROLA FJÄLLSTRÖM 
53 år, Östersund

ANDERS AXELSSON 
63 år, Ström

LILIAN MIKAELSSON 
70 år, Piteå

MAGNUS FJÄLLSTRÖM 
43 år, Tärnaby

www.landspartietsvenskasamer.com
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Fler kandidater  
på vår hemsida

MARIE PERSSON NJAJTA 
43 år, Tärnamo

TORKEL STÅNGBERG 
41 år, Vallenäs

NAADJA ÖSTERGREN 
23 år, Lycksele

Rösta 16 maj


