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RESOLUTION OM ÅTERFÖRANDE AV SAMISKA MÄNSKLIGA
KVARLEVOR TILL DET SAMISKA FOLKET

Författare: Styrelsen i riksorganisationen Same Ätnam, berett av Lilian Mikaelsson.
Granskat och godkänt av RSÄ styrelse, att läggas fram till landsmötet.
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RESOLUTION
Återförande av samiska mänskliga kvarlevor till det samiska folket

Sveriges regering,
Konstaterande att grundlagen av den 1 januari 2011 fastlägger samernas status
som folk,
erinrar om regeringens proposition, 1976/77:80 som antogs av Riksdagen med
följande ordalydelse, ”Samerna utgör en ursprunglig befolkning, som i Sverige är
lika gammal som eller äldre än landets majoritetsbefolkning”,
påpekar att Sverige förbundit sig att följa syftena och principerna i FN-stadgan,
bägge MR-konventionerna,
förvissad om att svenska staten vill efterkomma de skyldigheter man åtagit sig
enligt den stadgan,
slår fast att Sverige har förpliktelser gentemot det samiska folket som även
omfattar innehållet i FN: s Deklaration om Urfolkens rättigheter 2007,
hänvisar vidare till Urfolksdeklarationen, särskilt artikel 12, där rätten att återfå sina
mänskliga kvarlevor stadgas, vilket skall ske genom mekanismer som har utformats i
samråd med berörda urfolk,
påminner om den historiska bakgrunden med nedvärdering och rasism av det
samiska folket, som är skälet till att samiska mänskliga kvarlevor fortfarande finns
kvar i samlingarna på 11 svenska museer,
vidare anförs att den rasbiologiska forskningen användes för att fastställa den
utgångspunkt som denna forskning hade, dvs. den samiska rasens underlägsenhet
gentemot den nordiska rasen,
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framhåller att de samiska skeletten och kranierna i statliga samlingar representerar
kärnan i den kulturella kolonialismen och påvisar de strukturella övergrepp som
begåtts mot det samiska folket,

påpekar att de koloniala strukturerna hålls vid liv genom statens anspråk att äga och
på statliga institutioner behålla samiska mänskliga kvarlevor,
med hänvisning till att Sametingets plenum i februari 2007 enhälligt har beslutat att
repatriering av samiska mänskliga kvarlevor skall genomföras,
hållande i minnet att i fall där kvarlevornas identitet inte kan fastställas kommer
Sametinget verka för en värdig återbegravning i ursprungsområdena
1. Fördömer starkt att alltjämt insamlas samiska mänskliga kvarlevor från
arkeologiska utgrävningar, som efter undersökningar förblir på institutionerna i
statens ägo (Silbajohko 2015);
2. Fordrar att staten snarast efterkommer det samiska folkets krav på att få hem
förfädernas kvarlevor och under samisk förvaltning;
3. Välkomnar beslutet att ansvaret för kvarlevorna helt och oreserverat lämnas över i
Sametingets ägo samt att självbestämmande skall råda i samisk kulturavsförvaltning
rörande samiska mänskliga kvarlevor;
4. Vidare att besluten om adekvata förfaringssätt för framtida återbegravningar
självständigt fattas av Sametinget i samråd med det samiska folket;
5. Understryker således statens ansvar att ombesörja nationell finansiering av
repatriering och återbegravning;
6. Djupt övertygad om det rättmätiga i dessa krav emotser Landsmötet i Malå 2019
att denna resolution genom kulturministern skyndsamt tillmötesgås och verkställs.
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Riksorganisationen Same Ätnam genom Landsmötet i Malå den 18 -19 maj 2019.

