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Samerna är viktiga för ekonomisk utveckling och
välbefinnande i norra Sverige

Världsarvet Laponia i Sverige samförvaltas i en
modell som på ett meningsfullt sätt inkluderar
urfolket samerna i beslutsfattandet. Detta
är en förebild i landet.

OmOECD :s arbete med att
koppla urfolkssamhällen med
regional utveckling

Studien "Linking the Indigenous Sami People
with Regional Development " (2017) är en del av
ett bredare temaprojekt som lanserades den 19
september 2017 hos Wendake First Nation i
Kanada. Det inkluderar landstudier och en
övergripande pan-OECD rapport som erbjuder
policyrekommendationer för OECD - medlemmar

och
icke-medlemmar
under ledning
av
OECD Regional Development Policy Committee.
Detta proj ekt har involverat urfolksledare och
urfolkssamhällen i Austra lien, Kanada och Sverige
- ett nätverk som vi hoppas kunna utvidga i
framtiden när vi fortsätter arbeta med frågan.
Förhoppningen är att detta arbete ska
lämna genomförbara rekommendationer om hur
man på ett bättre sätt kan inkludera urfolk i
regional utveckling, lära sig av dem och
införliva deras perspektiv på hållbar utveckling i
process en.

För att genomföra en landbaserad fallstudie eller
ytterligare tematiskt arbete med OECD:

Chris.McDonald@OECD.org
Policy Analyst, Regional and Rural Policy Unit, Regional
Development and Tourism Division, Centre for
Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities

Samerna är ett urfolk som sedan urminnes tider levt i det område
som sträcker sig från Kolahalvön i Ryssland, norra Finland, norra
Norges kust och inland och den norra halvan av Sverige. Samerna
är det enda urfolket i Sverige och har en beräknad population på
20 000 till 40 000 individer. En mer exakt beräkning finns
inte eftersom Sverige inte samlar in någon statistik baserad på
etniska grunder. Bristen på statistik rörande samerna i Sverige gör
det svårt att förstå samiskt företagande, näringsliv och välbefinnande.
Norra Sverige möter unika utmaningar relaterat till glesbygd och långa
avstånd men har på samma gång unika styrkor - samernas
gemensamma arv utgör en av dessa styrkor. Många samiska
företag använder traditionell kunskap
i sättet att leva och
verka i naturen och i produktionen av varor och
tjänster.
Samiska
företag tenderar att balansera sitt deltagande på
marknaden med icke-marknadsmässiga värderingar, och därmed
betona vikten av kulturell reproduktion.
De huvudsakliga samiska affärssektorerna i norra Sverige är renskötsel,
turism och den kulturella sektorn och andra landsbygdsnäringar.



Den samiska rennäringen ser en ökad efterfrågan. Med ungefär
3 900 renskötare i Sverige är näringens totala omsättning
beräknat till 43 millioner dollar (400 miljoner SEK). Även om
det finns en tillväxtpotential, begränsas den också av faktorer
som rovdjurstryck, klimatförändringar och konkurrerande
markanvändning.

Samernas unika kultur och traditioner är en viktig del av
regionala turismstrategier.
Det finns emellertid mycket få
samiska entreprenörer som erbjuder turistaktiviteter. En växande
naturbaserad turistsektor med aktiviteter som jakt, fiske,
skidåkning, snöskoterturer och hundslädesturer, har potential att
skapa nya inkomstkällor och arbetstillfällen för samer.
 Samisk matproduktion och duodji (slöjd och konsthantverk)
uppvisar också tillväxtpotential. För närvarande är den
samiska kultursektorn ganska liten. Utsikterna för kommersialisering av denna sektor varierar och kräver förmodligen
antingen startkapital eller bidrag för att blomstra.


Urfolket samerna kopplat till regional
utveckling i Sverige
Tre avgörande förslag för ökat samiskt inflytande i regional utveckling
En utvecklande miljö för samiska företag formas av sektoriella politikområden på nationell nivå (t.ex.
infrastrukturutveckling, mineralutvinning, miljöpolitik och företagsstöd) och nationella ramverk för regional- och
landsbygdsutveckling jämsides med policies och tjänster på regional nivå/länsstyrelser och kommunnivå.
Denna rapport erbjuder rekommendationer hur man bättre kan koppla ihop samerna med den regionala utvecklingen
på tre huvudsakliga områden:
Förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv och välbefinnande
 Sammanställ tillgängliga datakällor och identifiera databegränsningar i användning och spridning.

 Ökade forskningsmedel för datainsamling om samer.

 Utveckla etiska riktlinjer för samerelaterad forskning.

 Förstärk rollen och kompetensen hos Sametinget när det gäller insamling av statistik.
 Skapa statistiska koder (SNI-koder) för samiskt näringsliv.

Förstärk policies och program för att skapa en utvecklande miljö för samiska företag och näringar
 Inkludera samerna i regionala utvecklingsprogram och landsbygdsutvecklingsprogram.

 Åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för att samiskt näringsliv ska kunna utvecklas.

 Stärk branschorganisationerna för högre status och för att underlätta tillgången till resurser och samlad expertis.
 Utöka praktik- och utbildningsmöjligheterna för samisk företagsutveckling.

 Förstärk stödmöjligheterna för att utveckla en hållbar turistindustri ledd av samer.

 Erkänn i programskrivningar att investeringar i samisk kultur och utbildning är investeringar i den samiska
ekonomiska utvecklingen.
Stärk kopplingarna mellan samerna - som en grupp bestående av olika individer och institutioner - och regionalt
utvecklingsarbete





Öka samarbetet med det samiska samhället när det gäller regionala utvecklingsplaner och landsbygdsutveckling,
styrning och programskrivning.
Förtydliga samisk rätt till konsultation när det gäller markanvändning, och stöd kapacitetsuppbyggnad så att
samiska institutioner/organisationer kan bidra på ett meningsfullt sätt i sådana sammanhang.
Inkludera hänsyn till samisk markanvändning i regional samhällsplanering.
Påbörja ett arbete mot en utveckling av en nationell samepolitik som kan:
o

Identifiera framtida prioriteringar för samisk samhällsutveckling;

o

Förtydliga ansvaret för det samiska samhället mellan olika myndigheter och departement;

o

o

o

o
o

Analysera det existerande politiska ramverket på ett integrerande sätt och identifiera förbättringsområden;

Etablera mekanismer för kapacitetsbyggande av Sametinget (såsom samförståndsavtal för att hantera
data, information och resurser);
Etablera överenskomna mekanismer för koordination och dialog mellan olika förvaltningsnivåer.

Etablera en årlig strategisk dialog mellan Sveriges regering och Sametinget för att analysera framsteg
i implementeringen av strategier och identifiera prioriteringar för framtida åtgärder.
I ett längre perspektiv bör Sverige överväga hur ramverket för urfolksrättigheter kan utvecklas för att
möta det samiska folkets aktuella behov för att bättre stödja deras unika kulturella identitet och
självbestämmande.
Läs mer på vår hemsida: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/ruraldevelopment.htm

