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Inledning
Beskrivning av verksamheten
Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) bär viktiga åtaganden att förvalta samiska civila funktioner.
Same Ätnams grundläggande verksamhet kan sammanfattas som att stå på fem ben:
1. Sameföreningar och medlemmar
2. Förvaltning och verksamhet i olika samiska organ
3. Kulturfrämjande insatser, opinionsbildning och remissinstans
4. Drift och förvaltning av Riksorganisationen
5. Sameslöjden
Dessa verksamhetsområden, och ansvar gentemot det samiska samhället, är omfattande och ställer
stora krav på organisationen och styrelsen.
Till grund för riksorganisationens verksamhet ligger organisationens Målsättnings- och
Handlingsprogram, samt andra beslut antagna av Same Ätnams landsmöten.
Same Ätnam bedriver sin verksamhet huvudsakligen genom ordförande, arbetsutskott och styrelse,
samt genom representation i olika organ.

Övergripande målsättningar, handlingsregler och visioner
Enligt visions- och målsättningsprogrammet antaget 2016.
Handlingsramar och förutsättningar










RSÄ ska följa de antagna stadgarna.
RSÄ ska stå partipolitiskt obunden.
RSÄ ska följa regler och policys från bidragsgivare.
RSÄ ska sträva efter att inneha ett kansli.
RSÄ ska sträva efter att rekrytera samer utifrån kompetens och vilja - oberoende av kön, tillhörighet och sociala
nätverk.
RSÄ ska kontinuerligt verka för att sprida information om organisationen och dess arbete till medlemmar och
övriga samhället.
Arbetet inom RSÄ för samiska rättigheter ska så långt som möjligt inte bedrivas på sådant sätt att det skadar
andra samer eller andra samiska intressen.
RSÄ bör där det är motiverat samråda med andra samiska organisationer.
Förtroendevalda inom RSÄ ansvarar var och en för att aktivt återta och upprätthålla färdigheter i det skrivna
och talade samiska språket.

Övergripande visioner


RSÄ ska verka för ett rikt och levande samiskt civilsamhälle och föreningsliv.
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RSÄ ska ta aktiv del i det samiska samhällslivet och delta i aktuella frågor och utmaningar.
RSÄ ska aktivt verka för att stimulera och stödja samisk kultur och samiska näringar.
RSÄ ska uppfattas som en seriös, pålitlig och kraftfull aktör i både det samiska och det svenska samhället.
RSÄ ska verka för att majoritetssamhället både ges insikt i och erkänner det samiska samhället, dess historia
och de samiska rättigheterna.
RSÄ ska verka för att internationella överenskommelser om urfolk och självbestämmande folk i världen
ratificeras och implementeras.
RSÄ ska verka för att sameområdets naturvärden som livsmiljö för människor, djur och växter bevaras, skyddas
och stärks.

Åsiktsförklaringar





RSÄ ser sameföreningarna som en samhällsbärande funktion för gemenskap och spridning av den samiska
kulturen.
RSÄ anser att traditionell kunskap såsom duodji utgör en viktig kulturbärare och identitetsstärkare.
RSÄ anser att alla samer ska ha samma möjlighet att nyttja och lära sig samiska språket, samiska näringar och
samisk kultur.
RSÄ anser att Sametinget som parlament ska utgöra den demokratiska rösten som talar för hela det samiska
folket.

Utmaningar







RSÄ konstaterar att Sverige under lång tid medvetet koloniserat sameområdet och i denna process successivt
förminskat och exproprierat samiska egendomsrättigheter på både individuellt och kollektivt plan. RSÄ
konstaterar också att Sverige alltsedan kolonisationen bedrivit en destruktiv politik som syftat till att hindrat och
förminskat samiska folkets möjligheter att nyttja, förvalta och utveckla språket, kulturen och näringar, samt
medvetet bidragit till att assimilera majoriteten av det samiska folket.
RSÄ konstaterar att det samiska folket: dess historia, samhälle och kultur, osynliggörs eller stereotypiseras på
alla plan i majoritetssamhället. RSÄ konstaterar vidare att majoritetssamhällets kunskap om samisk
samhällsorientering är obefintlig vilket leder till motsättningar, diskriminering och bristande förståelse.
RSÄ konstaterar också att sameområdet är utsatt för omotiverad hög exploatering av naturresurser på bekostnad
av livsmiljöer för människor, djur och växter.
RSÄ konstaterar att majoriteten av samer inte har naturliga eller reella möjligheter att lära eller fortbilda sig i
det samiska språket i tal eller i skrift.
RSÄ konstaterar att det finns en strukturell rasism och diskriminering av samer som tar sig uttryck på alla plan:
i massmedia, inom myndigheter och till enskilda personer - och att enskilda samer och samiska
sammanslutningar inte har samma möjligheter att bemöta detta.

Värdegrunder och policys





RSÄ anser att alla människor är födda med lika värde.
RSÄ anser att alla samer ska värderas lika i rättsliga, sociala och kulturella sammanhang.
RSÄ anser att den samiska identiteten ska upplevas som naturlig och självklar hos alla samiska individer.
RSÄ ska arbeta och agera enligt Sametingets antagna policys avseende exempelvis jämställdhet.
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RSÄ:s konstitution 2015
Ekonomi
Under de senaste åren har särskilt AU arbetat med ekonomin, vilket nu har resulterat i en god balans.
Under 2016 blev resultatet ett överskott på 9 755: - .
Detta har bland annat lett till att återbetalningar till slöjdfonden kunnat göras. Fondens tillgångar har
ökat från 31 125 kronor till idag 81 065 kronor.
Nu återstår bara att lösa kanslifunktionen inför framtiden. Planerna är att köpa dessa tjänster av
Gaaltije, ett utbyte som gynnar både RSÄ och kulturcentrat.

Medlemmar
RSÄ hade 61 medlemsinbetalningar under 2016. De fördelades enligt följande:
28 enskilda medlemmar,
12 familjer,
11 sameföreningar
Betalande medlemsföreningar 2016:
 Arjeplog Sameförening
 Arvidsjaur Sameförening
 Jokkmokks Sameförening
 Malå Sameförening
 Noerhtenaestie
 Orrestaare Saemien Sibrie
 Piteå Sameförening
 Silbonah Sámesijdda
 Stockholms Sameförening
 Såhkie Ume Sameförening
 Östersund Sameförening

Styrelsemöten
Styrelsen hade 12 möten under 2016, protokoll nummer 189 – 201. Arbetsutskottet 2 möten.
Protokoll 194 saknas eller är felnumrerat. (20160504 protokoll 193, 20160522 konstituerande).

Stadgeenligt årsmöte
Årsmötet 2016 hölls i Stockholm den 21:a maj på Ersta Konferens och hotell.
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Förtroendevalda
Rådet i RSÄ omfattar alla förtroendevalda i RSÄ:s styrelse, valberedning, revisorssuppleant samt
förtroendevalda inom olika organ och utskott.

Konstitutionen av Rådet
2016 bestod Rådet av 20 individer fördelade på sammanlagt 33 förtroendeuppdrag uppdrag (21 ordinarie
och 12 suppleantuppdrag och ersättare).
Konstitutionen av RSÄ: s styrelse och Råd var efter årsmötet enligt nedan:
Riksorganisationen Same Ätnams styrelse (alla mandat är på två år om inget annat anges).
Styrelseordförande 2016 – 2018 – 05
Peter Rodhe
Styrelsens ledamöter 2015 – 2017-05
Inger E Jansson
Gunnar Kuorak
Lilian Mikaelsson
Styrelsens ledamöter 2016 – 2018-05
Marita Granström
Mona Gadd
Ulf Norsa
Styrelsesuppleanter 2015 – 2017-05
Inge Rankvist
Joakim Påve
Styrelsesuppleanter 2016 – 2018-05
Margareta Påve

Representanter i stiftelser och organ
Stiftelsen Àjtte 2016 – 2018-05
Ordinarie Ulf Norsa
Suppleant Karl Einar Enarsson
Stiftelsen Gaaltije 2017 – 2019-05
Ordinarie Ulf Norsa
Suppleant Marita Granström
Nordiska Samerådet, Svenska sektionen 2017 – 2020 (4 år)
Ordinarie Kristina Nordling
Ersättare Margareta Påve
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Samernas Utbildningscentrum 2016-01-01 – 2018-12-31 (3 år)
Ordinarie Karl Einar Enarsson
Ersättare Helena Dådring
(Justering av val kommer att göras lm 2017)
Samt 2018-01-01 – 2020-12-31
Ordinarie Mariana Wiik
Ersättare Kenneth Fjellberg
(Justering av val kommer att göras lm 2017)
Stiftelsen Sámi Duodji
Ordinarie Mikael Pirak
Stiftelsen Samiska minnesfonden 2016 – 2018-05
Ordinarie Agneta Silversparf
Suppleant Kristina Larsgren
Stiftelsen Samefolket 2015-01-01 – 2017-12-31 (tre år)
Ordinarie Inge Frisk
Personlig ersättare Peter Rodhe
Ordinarie Ulf Norsa
Personlig ersättare Marita Sandberg Lööf
Revisor 2016 – 2017-05
Carola Lundgren
Lekmannarevisor
Per Elof Negga
Valberedning 2016 – 2018-05
Sammankallande Karl Einar Enarsson
Ledamot Agneta Silversparf
Suppeleant Anna-Greta Carlsson

Språk
Bland de förtroendevalda var fördelningen i 2015 års styrelse för de som talar flytande samiska 4
personer och de som talar hjälpligt/lite/inte alls 6 personer.

Genusfördelning 2016
Styrelsen bestod av 5 kvinnor och 4 män, suppleanter inräknade.
Rådet bestod av 11 kvinnor och 8 män, ersättare och suppleanter inräknade.
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Kärnverksamhet
1. Sameföreningar och medlemmar
Funktioner
Alla som sitter på poster inom styrelsen, har ett ansvar att aktivt delta i de möten och aktiviteter som
RSÄ anordnar. Som förvaltare av det samiska civilsamhället har vi också ett uppdrag att representera
våra medlemmar på olika möten och sammankomster som anordnas av Sametinget eller olika svenska
institutioner och myndigheter.
Tillsammans med enskilda och medlemsföreningarna skall vi kontinuerligt belysa och förvalta alla
samers rättigheter till språk, kultur och näringar. Med sameföreningarnas aktiva medverkan och med stöd
i riksorganisationen, tryggas hela det samiska samhällets representation i Samefolket, Ájtte, Samernas
utbildningscentrum, Gaaltije, Samerådet med flera.
Genom RSÄ garanteras att dessa viktiga organ fungerar optimalt.

Övergripande målsättning
Same Ätnams skall verka som medlemsföreningarnas språkrör.
Organisationen ska kontinuerligt skicka nödvändig information till medlemmarna. Inte minst bör
tonvikten läggas på att beskriva organisationens identitet och uppgifter.
Genom att medlemsföreningarna på ett bättre sätt förstår Same Ätnams behov och verksamhet, tryggar
det för att sameföreningarna nominerar lämpliga kandidater till styrelsen och till de olika organen, som
med sina kunskaper ökar kvaliteten i Same Ätnams verksamhet.

Verksamhet 2016
RSÄ utkom med 2 utskick under 2016.
RSÄ deltog under Storstämningen i Arvidsjaur med följande personer; Gunnar Kuorak, Lilian
Mikaelsson, Ulf Norsa, Margareta Påve, Joakim Påve och Peter Rodhe. Gunnar ledde bakningen av
gahkku som besökare i kåtan bjöds på. Styrelsen delade också ut en informationsfolder om RSÄ och
besvarade frågor till allmänheten.
Ordförande för RSÄ hjälpte Sameföreningen i Stockholm som årsmötesordförande.
RSÄ förlade landsmötet i Stockholm och samverkade med Sameföreningen i Stockholm.
RSÄ arrangerade ett medlemsmöte i Östersund och samverkade med Östersunds sameförening och
Gaaltije. Mötet behandlade Gaaltijes verksamhet, sydsamiska kulturlandskap och
sanningskommissionen.

2. Förvaltning och verksamhet i olika samiska organ
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Funktioner
RSÄ har representanter i flera stiftelser och organisationer, här benämnda ”organ”. RSÄ representeras av
samer med olika bakgrund och yrken från hela landet, vilket ger riksorganisationen en stor bredd i sin
representation.
Övergripande målsättning
Representanterna ska verka för att medlemmarnas intressen och organisationens målsättningar inom
respektive organ tillvaratas.
Styrelsen för Same Ätnam skall genom eget initiativ ha fortlöpande kontakt med representanterna i de
olika organen.
Representanterna skall återrapportera verksamheterna till styrelsen och till landsmötet.

Organ som förvaltas av RSÄ
Ajtté – Fjäll och Samemuseum
Samerådet
Samernas Utbildningscentrum
Sameslöjdsstiftelsen Sámi Duodji
Stiftelsen Samiska Minnesfonden
Stiftelsen Gaaltije
Stiftelsen Samefolket

Organ där RSÄ ska sträva efter att vara aktiva
Nedanstående organisationer behöver RSÄ:s aktiva engagemang och medlemskap.
Samiska teatern
DO
FN-Förbundet

Verksamhet 2016
RSÄ:s styrelse har under 2016 haft fortlöpande kontakt med ledamöter och/eller verksamhetschefer i
Gaaltije, Samernas utbildningscentrum, Samefolket, Samerådet och Sámi Duodji.

Ájtte – Fjäll och Samemuseum
RSÄ har ingen rapport tillhanda från Ájtte. Föredragning kommer att ske under landsmötet.
Stiftelsen Gaaltije
RSÄ har ingen rapport tillhanda från Gaaltije. Föredragning kommer att ske under landsmötet.
Stiftelsen Samefolket
RSÄ har ingen rapport tillhanda från Samefolket. Föredragning kommer att ske under landsmötet.
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Samernas utbildningscentrum
Karl-Einar Enarsson är ordinarie ledamot som sammanställt följande verksamhetsberättelse:
Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk är en skola för vuxna samer.
Skolans utbildningar är Nordsamiska, Lulesamiska, Sydsamiska, Umesamiska, samisk
hantverk och rennäringsutbildning. Till hösten 2017 startar skolan en utbildning i samisk
mathantverk.
Samernas uppvaktar skolverket för att kunna utfärda betyg på dessa kurser. Idag får eleverna
endast ett kursintyg på de kurser de har gått.
Samernas arbetar för att hitta vägar för att utveckla språkutbildningarna. Skolan har nätkurser,
kortkurser med sammankomster och språk för skolans slöjdelever Under hösten 2015 startades
ett mentors program i samarbete med sametinget som avslutades hösten 2016.
Samernas samarbetar med Same Alla skuvla samiska högskolan Kautokeino, vidare under
läsåret 2016 började skolan med utveckling av talkurser i de samiska språken.
Under läsåret 2016 hade Samernas tre textila inriktningar: Sydsamisk, Lulesamisk och
nordsamisk även en trä och horn inriktning. SUC har även norska och finska elever.
Under vårterminen 2016 hade Samernas elever i utbildning:
Mjukslöjd
Lule/Syd 8 elever
Nord 10 elever
Trä och Horn 8 elever
Höstterminen 2016
Mjukslöjd
Lule/Syd 10 elever
Nord 11 elever
Trä och Horn 6 elever
Det är för närvarande högt tryck på antal sökande till slöjdlinjen.
Samernas har bildat en antagningsenhet med antagningskriterier. Under våren 2016 skedde den
första antagningen efter nya kriterier.
Under 2016 har även en ledningsgrupp bildats som består av rektor en pedagog och
utvecklingssamordnare.
Styrelsen har under 2016 haft fyra styrelsemöten.
Sámi Duodji
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RSÄ har ingen rapport tillhanda från Samernas utbildningscentrum. Föredragning kommer att ske
under landsmötet.
Samerådet
RSÄ kommer att publicera handlingarna när de kommer RSÄ tillhanda. Föredragning kommer att
ske under landsmötet.
Samiska minnesfonden
Ordinarie ledamot är Agneta Silversparf som sammanställt följande verksamhetsberättelse:

Styrelsesammansättning och möten
Under året har styrelsen för Minnesfonden bestått av
Helena Lagerqvist, ordförande
Ingegerd Vannar, SSR, sekreterare
Agneta Silversparf, SÄ, vice ordförande, med Kristina Larsgren som ersättare
Juhán Niila Stålka t o m februari/Inga Lisa Axman Sara, Sáminuorra
Kassör utom styrelsen Elisabeth Pirak Kuoljok
Styrelsesammanträde har hållits 25 januari, 18 februari, 19 mars, 25 maj, 30 augusti, 12 oktober, 14
november och 5 december.
Ombudskonferens har hållits i Luleå 19-20 mars.
Namnbyte
I och med att Minnesfonden inte är en ideell förening utan har ombildats till stiftelse i enlighet med
ursprungstanken har namnet ändrats till Stiftelsen Samiska Minnesfonden, stadgarna har ändrats och
stiftelseregistret likaså.
Ekonomi
Tillgångarna uppgår till ca 1.3 mkr. Kassören har i samråd med Sparbank Nord gjort förändringar
som innebär att utdelningen på kapitalet ökat betydligt och beräknas möjliggöra stipendieutdelning
under kommande år.
Stipendier
Det har inte tidigare funnits några riktlinjer eller direktiv för utdelning av stipendier. Styrelsen har
under året arbetat med att ta fram sådana utifrån stadgarna och information om grunderna för andra
liknande stipendieutdelningar.
Ombud
Minnesfonden behöver fler ombud. Vi har kontaktat sameföreningarna med en förfrågan om ev
intresse att bli ombud, både som sameförening och bland enskilda personer.
Hemsida
Minnesfondens hemsida är under uppbyggnad och finns på adress www.samiskaminnesfonden.com.
Här kan man lämna önskemål om minneskort till t ex begravning. Detsamma gäller för sidan på
facebook, Stiftelsen Samiska Minnesfonden, där kan man också göra sin inbetalning med swish.
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3. Kulturfrämjande insatser, opinionsbildning och remissinstans
Funktioner och övergripande målsättningar
Vår natur
Idag sker exploateringar över hela Sápmi i form av bland annat avverkningar, vindkraftsparker och
gruvprospekteringar.
Styrelsen bör kontinuerligt följa upp frågor som rör hot mot miljön som på kort eller lång sikt får
konsekvenser för naturen. Organisationen ska följa med i samhällsdebatten och vara aktiv och
debattera de frågor som faller inom verksamhetsområdet.
Speciellt ska RSÄ fokusera på exploateringar och annan påverkan som får konsekvenser för samiska
marker, och som i sin tur begränsar möjligheten för människor och djur att på ett naturligt sätt vistas
i Sápmi.
Samisk kultur
Samisk kultur utgör traditionellt ett viktigt samiskt område för RSÄ. RSÄ ska årligen se över
organisationens kulturpolitiska program och ta fram de prioriteringar som måste göras.
Internationellt urfolkssamarbete
Genom RSÄ:s engagemang i Samerådet har organisationen fått uppdraget att representera och verka
för urfolksrättigheter och demokrati i FN och olika länder, samt delta i de processer som sker för att
förbättra urfolkens ställning. Det är viktigt att RSÄ främjar internationell verksamhet i urfolksfrågor.
Samiska språket
Same Ätnams språkpolitiska program ska ses över årligen och omsättas i verksamheten.
Same Ätnam skall, om medel finns, även ha samisk version av organisationens hemsida på de olika
språkvarieteterna.
Mänskliga rättigheter och antidiskrimineringsverksamhet
RSÄ ska aktivt uppmärksamma, påtala och motarbeta diskriminering av samer samt arbeta utifrån de
ramverk för mänskliga rättigheter som FN och Europarådet skapat och efterser.
Samhällsdebatt
RSÄ ska där det är möjligt delta aktivt i samhällsdebatten.
RSÄ ska sträva efter att svara på alla remisser som ligger inom organisationens
verksamhetsområden.
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Verksamhet 2016
”Hur ska forskning samverka med samiskt samhälle?”
Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet arrangerade en samisk forskningsdag
den 24 november 2016. Inbjudan hade gått till ett 30-tal personer från samiska riksorganisationer,
museer, universitet och andra institutioner med koppling till samerelaterad forskning.
Bland deltagarna fanns bl a Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Institutionen
för skogens ekologi och skötsel, SLU, Luleå tekniska universitet och Skogsmuseet i Lycksele.
Deltagande samiska riksorganisationer var LFSS, RSÄ RÄF, och SSR.
Mötet inleddes av Patrik Lantto som förklarade att syftet är att förbättra kontakterna mellan forskare
och samiska organisationer och att det skall vara ett återkommande evenemang.
Sedan följde presentationer från ett antal deltagare, om de olika institutionerna och om uppdrag och
svårigheter. Övriga fick lämna kortare redogörelser om sin verksamhet.
Därefter följde diskussioner om hur forskning ska kunna samverka med samiskt samhälle. Frågor
som etiska aspekter lyftes liksom vikten av att man får in arkivmaterial från t ex samebyar och
föreningar, för framtida forskning. Det finns behov av återkommande möten och nästa träff sker
någon gång under 2017.
Samrådsmöte med Sametinget angående minoritetspolitiska frågor, 2016
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är under utredning varför Sametinget bjöd in
företrädare för samebyar, sameföreningar och organisationer till samrådsmöte. Syftet med mötet var
att inhämta synpunkter och föra en dialog med företrädare för samerna angående minoritetspolitiska
frågor. Fokus var på äldre- och förskolefrågor.
Mötet började med information om information om minoritetspolitiken, bl. a språkpolitisk
handlingsplan och språknämndens arbete med språkfrågor.
Under grupparbetet kom det fram att det på många orter är svårt för kommunerna, att få fram
samisktalande personal till bl a förskolor. Liknande sker inom äldreomsorgen. Gamla ges inte
tillgång till samisktalande personal.
Erik Adell Hellström från Kulturdepartementet gav en redogörelse över utredningen ”En stärkt
minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande
frågor”. F nv är det uppehåll i beviljandet av nya förvaltningskommuner då man vill invänta
resultatet av utredningen.
Etik och återbegravningar
På den gamla kyrkogården i Silbbajåhkå har arkeologiska utgrävningar utförts under några
sommarveckor i tre år, med lågvattenperioden före midsommar. Det föranledde Norrbottens
Länsmuseum att kalla till dialogmöte. Inbjudan gick till Sametinget, samiska riksorganisationer samt
sameföreningar och samebyar i området. Särskilt skulle etiken kring hantering av mänskliga
kvarlevor lyftas.
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Frågan om vad som ska ske med de mänskliga kvarlevor som finns på institutioner är kontroversiell
och ses som komplicerad. Fornfynd av betydelse, hit hör mänskliga kvarlevor, tillhör staten.
Riksantikvarieämbetet är den myndighet som tillvaratar statens intressen. Gällande Silbbajåhkå
innehar Länsstyrelsen i Norrbotten uppdraget. De har överlämnat handhavandet till Norrbottens
Museum.
Slutsatser efter samtal med Norrbottens Länsmuseum, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
nedan.
Något entydigt regelverk kring återförande av kvarlevor finns inte. Sametinget har deklarerat att man
vill se ett återlämnande av samiska mänskliga kvarlevor som finns på olika institutioner runt om i
Sverige. Sametinget ståndpunkt är att frågan om eventuell återbegravning skall avgöras i ett senare
skede, då kvarlevorna repatrierats.
Vissa kvarlevorna härstammar från en period med tvångskristnande och förföljelse av de som
praktiserade sina förfäders tro. Andra samlades in under den rasbiologiska eran, ofta i lönndom.
Tinget menar att de etiska aspekterna bör speglas utifrån en samisk kontext, med respekt för de
avlidna och hänsyn bör tas till historiska och nutida förhållanden.
Same Ätnam har under några år haft återkommande kontakt med Norrbottens Museum gällande
utgrävningarna. Syftet är att skapa en dialog för att höja medvetenheten hos vederbörande, om det
starka symbolvärde som mänskliga kvarlevor har, gällande rasism, förtryck och diskriminering.
Målet är att förverkliga Urfolksdeklarationen innehåll artikel 12, vad gäller hanteringen av
mänskliga kvarlevor, något som Sverige har förbundit sig att leva upp till.
Kunskapsnätverk kring samiska hälsa
RSÄ har deltagit i kunskapsnätverket för samers hälsa som resulterade i en projektansökan:
https://www.sametinget.se/113059
Syftet med arbetet är att utreda vilka verksamhetsfunktioner och vårdtjänster som kan utvecklas för
den samiska befolkningen.
Möte med näringsnämnden
RSÄ har träffat en företrädare från näringsutskottet, den instans i riksdagen som slutligt avgör om en
gruva får öppnas eller ej. Syftet var att informera om vilken negativ påverkan en gruva har på
samebyarnas verksamhet och i förlängningen på hela den samiska kulturen.
Förberedande möten kring en sanningskommission
RSÄ har deltagit i Sametingets arrangerade möten under 2016 kring en eventuell
sanningskommission. RSÄ har varit aktiv under mötena och återrapporterade resultaten under
medlemsmötet 2016.
Skrivelser
RSÄ har under 2016 mött deltagare från Mapuchefolket och varit med på en skrivelse kring
Mapuchefolkets situation.
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Myndigheter
RSÄ har deltagit i Riksrevisionens granskning av Sameskolstyrelsen. Arbetet fortsätter under 2017.
Media
RSÄ har ställt upp på alla intervjuer som Sameradion haft anledning att kontakta RSÄ kring. Bland
andra:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6356292
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6435693
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6598682
RSÄ har också tillskrivit Expressen angående Eric Erfors artikel om att CERD-rapporten angående
samernas situation inte ska tas på allvar. Brevet skickades till både ansvarig utgivare och till
journalisten, utan att något svar kom tillbaka.
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4. Drift och förvaltning av organisationen
Funktioner
Denna verksamhet hanterar det dagliga arbetet samt förvaltning av arkivet, slöjdsamlingen och andra
tillgångar.

Övergripande målsättningar
RSÄ ska sträva efter att ständigt förbättra kvaliteten i de olika verksamhetsområdena.
RSÄ ska bedriva sin verksamhet och förvalta sina tillgångar på ett långsiktigt och kostnadseffektivt
sätt.

5. Språket, sameslöjden och samiska näringar
Övergripande målsättning
Sameslöjden är betydelsefull som en bland andra samiska näringar och en förmedlare av samisk
kultur. Sameslöjden är också en viktig del av kulturen och har stor betydelse för samisk identitet.

Verksamhet 2016
RSÄ har inte gjort specifika insatser inom detta område under 2016, främst beroende på medelsbrist.
Vad avser internt och externt språkarbete krävs medel för översättare. RSÄ har inte fått höjda
verksamhetsmedel för att arbeta med språket.
RSÄ har under flera år mottagit synpunkter från medlemmar om svårigheter kring att arrangera
lokala slöjdkurser och överlag svårigheter för föreningar och enskilda att förvalta och utveckla
Duodji. Styrelsen ser detta som ett stort problem på politisk nivå, men också som ett strukturellt
problem. Detta ska tas upp till diskussion under landsmötet.
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