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Förberedelser inför en
sanningskommission
I juni 2019 lämnade Sametinget en hemställan till
Sveriges regering om att
finansiera en process för
att inrätta en oberoende
sanningskommission.
Sametinget genomför nu
ett förberedande arbete för
att förankra kommissionen
i det samiska samhället och
inhämta synpunkter om
vilka teman som en framtida sanningskommission
bör arbeta med.

Vad kan en sanningskommission göra?
En sanningskommission kan
sammanställa och beskriva
oförrätter och övergrepp som
den svenska staten utsatt
samer för, samla in vittnesmål
och ge rekommendationer och
förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser. Ytterst
är det regeringen som utser
ledamöterna till sanningskommissionen och bestämmer
ramar och uppdrag.

Genomförande

Vad tycker du?

Syftet med beredningsprocessen
är att i dialog med det samiska
samhället förankra och skapa
goda förutsättningar för sanningskommissionens arbete.

Din medverkan är värdefull
för oss. Du kan delge oss dina
synpunkter via en enkät som är
öppen från 23 november 2020 till
31 januari 2021. Du når den via
denna länk:

Coronapandemin påverkar hur
arbetet kan genomföras. Genom
sameföreningar, samiska
organisationer m. fl. försöker vi
samla in synpunkter och tankar
från samer i hela Sverige. Många
möten har ställts in eller enbart
blivit digitala. Därför gör vi det nu
möjligt att lämna in synpunkter
skriftligt.
Detta utskick är ett led i att nå så
många samer som möjligt.
Huvudfrågan är: Vilka
teman och angelägna
frågor bör en framtida
kommission ta upp i sitt
arbete?

Mer information: sametinget.se/sanningskommission

https://bit.ly/35KzEeD
eller QR-kod:

För trovärdighetens skull kan du
inte vara anonym. Allt material
som vi får in kan överlämnas till
en framtida sanningskommission.

Om du inte har dator eller
smartphone kan du
istället besvara enkäten
på baksidan av detta blad
och skicka in pappret till
Sametinget.

Behöver du någon att tala med?
Svåra frågor kan väcka minnen och orsaka ångest, oro och nedstämdhet. Jourhavande medmänniska tar emot samtal alla dagar mellan 21-06 på tel. 08-702 16 80. Jourhavande präst når
du via 112. Mind - för psykisk hälsa har tel. 90101 och har öppet dygnet runt varje dag.

Enkät - Du kan besvara frågorna på samiska eller svenska.
1. Vilka förväntningar har du på en sanningskommission om svenska statens övergrepp mot
det samiska folket?

2. Vilka teman anser du är allra viktigast för en sanningskommission att hantera?

3. Om du vill motivera eller kommentera ovanstående så finns det plats här:

4. Har du andra synpunkter du vill dela med dig av som är relevanta för arbetet med en sanningskommission? Skriv på annat blad och bifoga det om det inte ryms här.

Namn: 								Telefonnummer eller e-post:
____________________________________________

______________________________________

Posta ditt svar till Sametinget, Box 90, 981 22 Kiruna.
- Glöm inte frimärke! -
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