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Rapport efter fullgiort uppdrag
Detta underlag används for att beskriva uppdrag till verksamhetsberättelsen.
Uppdrag kan vara representation, utbildning, medverkan i samråd etc.

Ditt namn: Stefan Mikaelsson
Datum för uppdrag: Kl 1900- 2080 tisdagen den 23 mars

2021.

Vad handlade uppdraget om? Projektledare kallade till referensgruppsmöte,
och ett utkast till Rapport bifogades. Denna rapport skulle fastställas senare
under veckan av styrgruppen, och f?ire den sista mars inlämnas till
regeringskansliet.

Var utfördes uppdraget? Uppkopplad via dator till

webben & Lifesize.
Om möjligt, beskriv mer fijr verksamhetsberättelsen genom att svara på ftiljande
frågor:
,1)

Vilka andra organisationer var representerade?

Förutom det nära samarbetet med st1'rgruppen har projektledaren även haft en
referens-grupp med representanter från samiska organisationer till sitt
ftirfogande. Den har bestått av Mattias Kristoffersson (ri-ksorganisationen
Samerna), Julia Rensberg (Såminuorra), Stefan Mikaelsson (Same Ätnam) och
Naadja Östergren (Landsfiirbundet Svenska Samer).
Renägarftirbundet och Svenska Samernas Riksftirbund har valt att stå utanftir.

Vad bidrog du/ni med? Mina kommentarer kan sammanfattas enligt ftiljande:
-Sal«ras gör en koppling till världens urfolh vår gränslösa gemenskap och vårt
utanförskap i de länder som delat våra territorium. Där förenas vi samer med urfolken i
världen, så detta förhållande kanske kunde redovisas lite bättre.
-I övrigt en välskriven rapport med bland annat vittnesmål som enskilda samer inlämnat
under hearings, dialogmöten och via enkätsvar.
-Sametingena borde omnämnas som Sametingena i arktis, eftersom det är där dessa är
lokaliserade.

-Vid sitt första mote så beslutade Permanent Forum att ta fram en statistik över världens
urfolk, Denna rapport (UN-SOWIP) levererades under 2009 och visar på den utsatthet
som världens urfolk har och det gäller även för urfolket Samerna.
-En berättelse med titeln "Konsekvenserna av renbetslagen !928" som publicerats av
Tor Tuorda den 25.10.2017 redovisar med klarhet den smärta som samer upplevde på
grund av den nya lagen. Det redovisas I beskrivande ordalag hur en same hade satt
siffrorna från lagens förhatliga årtal på sliehppan.

-Upplösningen av skogslappbyar i |okkmokks kommun.

***

Postadrees: RSÄ Kiipmangatan 58, 831 33 ÖBtersund

wlrw.sameatnara"se

* E-riail kansli@sameatnam-se

Riksorganisationen Same Atnam (RSA)
SAME

Postadress; R§A Kripmangatån 58, 831 33 Ostersu[d

Arrunvr

www.sameatnam.se ;* E-mail kaasli@sameat[ald.se
Organisatrionsur'-mer 897900-2275 * Bank: Swedbank Ba,I,kigirot

547

5-4262

.2) Övrigt: Den 7 oktober 2020 gick ett e-postmeddelande ut tiII samtliga
samefiireningar och samiska organisationer i Sverige med ftirfrågan om intresse
fanns att anordna ett medlemsmöte med projektledaren ftir att diskutera teman
och angelägna frågor fiJr en kommande sanningskommission.

Ett informationsblad om möjligheten att skicka in synpunkter via en enkät
trycktes upp och skickades per post till 9 200 personer i den preliminära
röstlängden i december 2020. Information om enkäten fanns på Sametingets
hemsida och en påminnelse lades ut på Sametingets Facebook-sida innan
enkäten stängde. Resultatet blev 336 digitala enkätsvar och 71 skriftliga svar per
post, sammanlagl 407 svar och därutöver ett tiotal mejl och telefonsamta-l.
Tillsammans med deltagarna på dialog-mötena har mer än 500 personer bidragit
till underlaget ftir denna rapport.
Vi noterar att drygt 60 inlagor med släktträd och personliga berättelser
inkommit per brev och mejl från skogssamer och jakt- och fiskesamer i norra
Finland adresserade till den samiska sanningskommissionen i Sverige. Dessa är
inte inräknade i summan ovan.
Sametingets styrgrupp ftir projektet har bestått av frra representanter {?ir
Sametingets styrelse och tre representanter ftir oppositionen. Styrgruppen har
bestått av Matti Blind Berg (Samelandspartiet, sammankallande), Håkan
Jonsson (Jakt- och fiskesamerna), Anders Kråik (Samerna), Marie Persson
Njajta (Landspartiet Svenska Samer), Joakim Pååve (Ålbmut), Jan Rannerud
(Skogssamerna) och Marita Stinnerbom (Guovssonåsti).
Syftet med ftirankringsprocessen var att dels informera och ftirbereda det
samiska samhället, dels inhämta samers åsikter, tankar och perspektiv.
Från böqian var tanken att inbjuda till hearings på oli-ka platser runt om i
Säpmi. Som a\la vet kom en oftirutsägbar pandemi över världen vilket tvingade
Sametinget att ändra sin ursprungliga plan. /Slut på 2 övrigt.
Den information som är under respektive rubrik som är markerade med siffra 1
& 2 är direkt tagna från arbetsmaterialet. Rubriker utan siffra är ftirfattade av
rapportören. Avsikten åir att lite mer översiktligt beskriva arbetets fortskridande
nu då det frnns ett material att redovisa.
Med detta tackar jag ftir ftjrtroendet att få representera Same Åtnam.
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/Stefan Mikaelsson.

