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En skrift från Sametinget om
demokrati för unga samer
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Bures! Buoris! Burist!
Bürest! Buaregh! Hej!
Det här infomaterialet riktar sig till dig som är och definierar dig som ung same.
Vi tror att det är väldigt viktigt att kunna ta del av goda exempel på demokrati
och andras engagemang, för att själv kunna bli intresserad av att vilja delta. Vi
vet också att det behövs kunskaper om demokratin för att själv kunna delta och
engagera sig. Därför har vi här samlat kunskap och röster från människor som har
kunskaper om demokrati för unga i det samiska samhället.
Det samiska folket är både en nationell minoritet och ett urfolk,
vilket ger en särskild folkrättslig ställning. Urfolksrätten hänger
starkt ihop med demokratin och dess förverkligande, för det samiska folket och därför kommer vi att fokusera extra just på det.1
Historiska och nutida händelser, som förtryck och oförrätter
som skett mot samer, samt rasism som sker än idag, är frågor som
påverkar samer när det handlar om deltagandet i demokratin. 2
Trots att demokratin i Sverige på många sätt står stark, så finns
det i samhället hot mot demokratin i form av ojämlikt valdeltagande,
desinformation och propaganda, hot mot opinionsbildare och
aktiva antidemokratiska aktörer som några exempel. Därför är det
viktigt att tillsammans arbeta för demokratins fortlevnad – för allas
lika värde och rätt och för allas jämlika deltagande i demokratin. 3
Jag hoppas att du ska kunna lära dig något om demokratin
och vad den innebär just för dig, samt finna en anledning att
engagera dig i någon samhällsfråga som du tycker är spännande,
om du inte redan gör det. Trevlig läsning!
Ylva Holmberg
Projektledare Demokratiprojektet
Sametinget
1. Läs mer om hur urfolksrätten och demokratin hänger ihop på sidan 8-9.
2. Läs mer på vår hemsida, eller i DO-rapporten »Diskriminering av samer«:
do.se/globalassets/publikationer/rapport-diskriminering-av-samer.pdf
3. Mer info i regeringens demokratistrategi:
regeringen.se/49f2a8/contentassets/64308b0cc8a14ddb8532ff541369c602/
strategi-for-en-stark-demokrati---framja-forankra-forsvara.pdf
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Varför är
demokrati
viktigt
just för dig?

Foto: Marie Birkl.

Vad betyder demokrati och hur påverkar det dig som ung person att ingå i ett
demokratiskt system? Hur har demokratin utvecklats för urfolket samerna och
vilka tankar har du själv kring demokratin?
Regeringsformen 1 §: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen
bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga
makten utövas under lagarna.
Så står det i Regeringsformen som tillsammans med successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bildar Sveriges grundlagar, som utgör en viktig del i
demokratin. Sverige kan inte stifta lagar som strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och därtill ingår
Sverige i samarbete med Europarådet och FN. 4
Som urfolk och nationell minoritet tillerkänns samer ett särskilt
skydd och särskilda rättigheter. Efterlevnaden av dessa rättigheter påverkar demokratin. Om majoritetssamhället tar hänsyn
till mindre grupper, så visar det också på att demokratin fungerar.
Något som också Matilda Månsson berättar mer om på sid 8–9.
Allt detta är viktigt för dig att känna till, för att du ska kunna
vara del av och kunna påverka demokratins framtida inriktning.
Demokrati betyder nämligen ungefär detsamma som folkstyre 5
och det är var och ens rätt att på ett jämlikt sätt delta i demokratin. Det gäller naturligtvis även för dig.
4

Reflektion: Vad innebär
det för dig att vara en
samhällsmedborgare och
en världsmedborgare?

4. Källa: Regeringsformen (RF)
5. Källa: ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/demokrati

Talmannen har ordet:
Möt Paulus Kuoljok

Paulus Kuoljok är Sametingets ordförande, eller talman, och har således en
viktig demokratisk uppgift, men känner du till vad talmannen gör och varför
hens uppdrag är viktigt för demokratin? Vi ställde några frågor till talmannen
om uppdraget och om Sametingets roll i demokratin!

Vill du beskriva din roll som ordförande, eller talman, för
Sametinget?
– Sametingets ordförande är Sametingets motsvarighet till
riksdagens talman och det är alltså Sametingets högsta ämbete.6
På vilket sätt är ordförande/talmannens roll är viktig ur ett
demokratiskt perspektiv?
– Ordförandens huvudsakliga uppgift är att se till att arbetet i
Sametingets plenum fortlöper problemfritt och att allas demokratiska rätt tillgodoses enligt de regelverk som finns uppsatta.
Ordföranden skall agera som att hen är partipolitiskt obunden.
Inför Sametingets plenumsmöten säkerställer ordföranden tillsammans med sina presidiekollegor att nödvändiga handlingar når ut
till ledamöterna i tid samt att handlingarna uppfyller de krav som
ställs via Sametingets regelverk.

En del i ditt uppdrag handlar också om att representera Sametinget? Vad innebär det?
– I officiella sammanhang så är det ordföranden som representerar Sametinget eftersom det är denne som representerar hela
Sametinget. Styrelsens ordförande representerar Sametingets
politiska majoritet.
Vilken roll har Sametinget i demokratin?
– Sametinget är viktigt eftersom det företräder det samiska folket.
Fördelningen av ledamöter i Sametinget är en direkt följd av hur
det samiska folket har röstat. Ett folkvalt organ har betydligt starkare ställning hos exempelvis riksdag och regering än vad olika
föreningar eller mindre intresseorganisationer har.
6. Se en förklarande film om Sametinget: youtube.com/watch?v=gXYaUuVwUBE
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Samemöte på Spetsgård i Jukkasjärvi 1901, där bl a landsekreterare Piper, Albert
Engström, landshövding C.J Bergström och direktör Hjalmar Lundbom deltar.
Foto: Borg Mesch, Järnvägsmuseet.

Vid forsarna mellan övre och
nedre Kaitumjaure. Lappland,
Gällivare socken, Norrkaitum.
Foto: Ingemar Törnblom.

Komplicerad väg till rösträtt
Samer fick sin rösträtt samtidigt som andra svenska medborgare, 1918/21, men
det fanns samer som trots det inte kunde rösta. Samernas rösträttshistoria är
komplicerad, men den är viktig att förstå eftersom rösträtten är en viktig del i
deltagandet i den representativa demokratin.
Till att börja med så påverkade beskattningen rösträtten och den
som inte betalade skatt fick inte rösta. Samebyarna beskattades
under senare delen av 1800-talet som ett kollektiv, vilket gjorde
att enskilda renskötande samer inte uppfyllde kraven för allmän
rösträtt 1918/1921. Samtidigt fanns det samer som försörjde sig på
annat, som hade rösträtt vid den här tiden och därför är historien
inte helt entydig.
Det var först under 1920-talet som alla samer blev mantalsskrivna. Den svensk-/samiska uppdelningen i församlingarna
skapade skillnader vid kommunreformerna år 1860 och samer

fördes inte vidare på samma sätt i folkbokföringen som andra.
Först då alla samer blev mantalskrivna så kunde de föras in i röstlängderna och ta del av rösträtten.
Alla samer kunde alltså inte rösta, trots den allmänna och lika
rösträtten som infördes för ungefär 100 år sedan i Sverige.
Samernas rösträttshistoria är komplicerad och här ovan
belyses bara några av de frågor som påverkat samernas ojämlika
rösträttshistoria.6
7. Läs mer i artikeln »Samernas förbryllande rösträtthistoria«, Jenny Björkman. Se länk nedan.

Läs Jenny Björkmans artikel
»Samernas förbryllande rösträttshistoria«
demokrati100.se/samernas-forbryllande-rostrattshistoria/
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Historia av förtryck
möter dagens ljus
Innan vi fördjupar oss i demokratins förutsättningar så är det viktigt att
lyfta fram att samernas historia har präglats av oförrätter och övergrepp
som påverkat och påverkar många samer än idag. Hösten 2020 påbörjade
Sametinget arbetet inför en sanningskommission. Något som sannolikt
kommer att ha stor betydelse i framtiden – inte minst för unga samer.
Internationella organ som Europarådet och FN har länge kritiserat Sverige för att respekten för samers rättigheter som urfolk inte
efterlevs och för att samer diskrimineras i det svenska samhället.
Sametinget och Diskrimineringsombudsmannen (DO) har länge
pekat på behovet av förändring och åtgärder. De poängterar att
utgångspunkten i ett arbete som bryter med arvet av kolonisering och diskriminering mot samer som urfolk bör vara i urfolks
rättigheter. De menar att det är nödvändigt att förstå historien för
att komma åt de problem som finns idag.7
Det handlar om att samla in samers synpunkter om vilket mandat en kommande sanningskommission bör ha. Arbetet är viktigt
för det samiska folket på många sätt – inte minst för unga samers
framtid i demokratin.
– En sanningskommissions arbete kan få effekter i det samiska
samhället på lång sikt, om staten tar sanningskommissionens slutsatser och rekommendationer på allvar. Med andra ord handlar

arbetet om framtiden och kommande generationers möjligheter
att leva som samer i Sverige. Det är i högsta grad en fråga som
berör samiska ungdomar, säger Marie Enoksson som är kommunikatör på Sametinget.
8. Läs mer på do.se/om-do/vad-gor-do/rundabordssamtal-om-en-sanningskommission samt
sametinget.se/90491

Läs mer om
Sanningskommissionen:
sametinget.se/sanningskommission
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Matilda Månsson på EU-möte i Umeå 2019. Foto: Patric Trädgård.

Som folkrättsjurist för Sametinget i Berlin och i Östersund/
Staare arbetar Matilda bland annat med klimatfrågor. Ett arbete
som handlar om hur urfolks kunskap tas tillvara och som utgår
från FN:s klimatkonvention och genomförandet av Parisavtalet.
Därtill arbetar hon med FN:s konvention om biologisk mångfald.
– I FN:s konvention om biologisk mångfald finns det ett par
artiklar som handlar om urfolks deltagande, traditionella kunskap
och sedvanebruk, när det gäller bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, säger hon.
Hon arbetar även med mänskliga rättigheter, där fokus i mångt
och mycket ligger på urfolksrätten. De mänskliga rättigheterna
gäller för samer precis som för alla andra människor. Som ett
urfolk har det samiska folket även särskilda kollektiva rättigheter
som fastslås i internationella instrument och som Sverige måste
respektera och skydda.
– Vi bevakar vad som händer inom FN, till exempel via FN:s
människorättsråd, FN-mekanismerna för urfolksfrågor och FN:s
urfolksdeklaration. Vi följer Europarådets arbete med minoriteter
och minoritetsspråk, förklarar Matilda.
Urfolks rättigheter hänger samman med det nationella
arbetet för demokratin i Sverige.
– Om majoritetssamhället tar hänsyn till mindre grupper, så
visar det på att demokratin fungerar. Om alla grupper känner sig
representerade och grupper och individer har möjlighet att delta
i samhällslivet och det sociala livet, så stärker det demokratin.
När det gäller urfolk så spelar det faktiska deltagandet en
viktig roll för demokratin.
– Kopplingen mellan urfolks rättigheter och demokrati handlar
om deltagandefrågan, att säkerställa att man inte bara kan vara
med – utan att man även har inflytande över och kan forma sin
egen situation, och att man kan fatta beslut om det som påverkar
ens liv. I FN pågår arbetet med att stärka urfolks delaktighet i
beslutsprocesser på internationell och nationell nivå.

Urfolks rättigheter är i grunden
mänskliga rättigheter.

Allas lika värde och rätt
Matilda Månsson är folkrättsjurist på Sametinget. Hon menar att Sametinget
har en viktig roll som kunskapsförmedlare till unga samer, till exempel när det
gäller urfolksrätt. »För att kunna ta tillvara sina rättigheter, måste man känna
till dem«, säger hon.
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Matilda menar att det är viktigt att veta att det finns samiska
rättigheter sedan länge. Urfolks rättigheter är i grunden mänskliga rättigheter. Trots att många instrument på urfolksområdet är
nya, så är inte urfolks rättigheter något nytt. Sverige har ett viktigt
ansvar i dessa frågor.
– Som ung person är det viktigt att känna att man kan bestämma över sin framtid och att Sverige har skyldighet att vidta
positiva och aktiva åtgärder för att skydda och säkerställa att det
samiska folket kan bibehålla och utveckla sitt eget kultur- och
samfundsliv.
Som ung same är det viktigt att du kan uttrycka det samiska
och du har rätten till ditt språk.
– Du ska inte bara kunna prata samiska, uttrycka din samiska
identitet och ha ett samiskt traditionellt yrke. Du ska dessutom
känna dig fri att göra det utan att det får negativa följder eller
begränsar dina möjligheter att vara en del av det samiska och/
eller det svenska samhället. Du ska ha möjlighet att välja den sysselsättning du vill och arbeta med traditionella samiska näringar.
Det är en rättighet att bevara/uttrycka din samiska identitet, utan
att mötas av fördomar eller diskriminering, konstaterar Matilda.
Det finns konventioner som kan vara bra att känna till, som till
exempel FN:s urfolksdeklaration och ILO 169, men mycket beror
på vad du som ung same tycker är viktigt, menar Matilda.

– Det finns internationella instrument om kulturarvsfrågor, om
naturen, eller om klimatet som engagerar många unga, säger hon.
Matilda säger att Sametinget har en viktig roll när det gäller
att engagera unga människor.
– Sametinget måste bli bättre på att involvera ungdomar i arbetet. Vi har till exempel haft med ungdomsrepresentanter i Samtingets delegationer vid internationella möten, vilket jag tycker är
viktigt! Sametinget har en viktig funktion som kunskapsförmedlare
och informatör. För att kunna ta tillvara sina rättigheter måste man
känna till dem, förklarar hon.
Om man är ung same och vill lära sig mer om de här frågorna,
hur kan man göra då?
– Sametingets ungdomsråd och Sáminuorra brukar till exempel
delta i internationella sammanhang. Det finns särskilda mekanismer i FN för urfolk och de har alla hemsidor där man kan läsa mer
om deras arbete. Regeringen har bra info om mänskliga rättigheter på sin hemsida. Sametingets internationella strategi är bra och
ger en överblick över hur Sametinget jobbar med de här frågorna.
Unga människor är välkomna att kontakta mig och Sametinget i
olika frågor, säger Matilda.

Vill du veta mer?
Regeringens fakta om mänskliga rättigheter:
regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-ochmanskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/
Sametingets info om FN:s urfolksdeklaration:
sametinget.se/urfolksdeklarationen
Sametingets info om ILO 169:
sametinget.se/1054
På en av Sametingets youtubekanaler – Sametinget –
finns en förklarande video om FN:s urfolksdeklaration:
youtube.com/watch?v=Uv53NecvFL8

Vill du veta mer om FN:s
arbete med urfolksrätt?
FN:s expertmekanism för urfolks rättigheter, EMRIP:
ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/
EMRIPIndex.aspx
FN:s specialrapportör för urfolksrätt
(Mr. Francisco Calí Tzay):
ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenous
Peoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
Permanent forum för ursprungsfolk, UNPFII:
un.org/development/desa/indigenouspeoples/
unpfii-sessions-2.html
FN:s volontärfond för urfolk:
ohchr.org/en/issues/ipeoples/ipeoplesfund/
pages/ipeoplesfundindex.aspx

9

Foto: Linjalen Tre.Noll.

Katarina är chefredaktör på ungdomstidsskriften Nuorat. Hon
menar att det utifrån ett demokratiskt perspektiv är viktigt att det
finns journalistik som riktar sig till samiska ungdomar. I en samisk
ungdomstidsskrift som Nuorat skildras aktuella frågor ur ett
samiskt perspektiv.
– Det är viktigt att samiska ungdomar får läsa om saker som
berör dem. Grunden i ett demokratiskt samhälle är att man ska
kunna vara med och påverka - och för att påverka behöver man
information, konstaterar Katarina.

Grunden i ett demokratiskt
samhälle är att man ska kunna
vara med och påverka.

Medias roll för det fria ordet
Nuorat är en ungdomstidsskrift för samiska ungdomar och är den enda tidningen, i sitt slag, i Sverige. Tidskriftens chefredaktör Katarina Hällgren uppmuntrar unga till att våga tro på sitt språk och att våga påverka genom det fria
ordet: »Vi vill att fler unga ska våga engagera sig«, säger hon.
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Hon påtalar vikten av att det finns aktörer som lyfter de frågor
som inte belyses så ofta av majoritetsmedia. Sådana aktörer kan
till exempel vara samiska ungdomstidsskrifter.
– Det är inte alltid som majoritetsmedia lyfter fram frågor som
berör samiska ungdomar och samer som urfolk. Det handlar till
exempel om hur klimatförändringarna berör urfolk. Detsamma
gäller självbestämmande eller utmaningar som finns rörande
renskötseln idag, eller frågan om att få lära sig sitt språk i skolan. I
samisk media är de här frågorna stora.
Nuorat satsar därtill på att förmedla praktiska kunskaper om
det fria ordet direkt till unga. I samarbete med Sáminuorra har de
fokuserat på att lära unga mer om hur de kan påverka genom sitt
skrivande.
– Vi vill att fler unga ska våga engagera sig, genom insändare
och debattartiklar och kanske genom journalistik på sikt. Det
här är ett första steg. Det finns också möjligheter som inte bara
handlar om skrivandet i branschen. Kanske kan du bli radio- eller
TV-journalist?
Katarina berättar att hon själv halkade in på den journalistiska
banan av en tillfällighet.
– Jag har alltid tyckt om att skriva, men när jag var ung och
gick på högstadiet kunde jag inte tänka mig att man kunde jobba
med det här. Av en tillfällighet hamnade jag under min praktik på
en tidning - och på den vägen är det, förklarar Katarina.
Det fria ordet är väldigt viktigt i en demokrati och det är som
ung viktigt att förstå vissa grundprinciper som handlar om betydelsen av det fria ordet och hur man kan använda sig av det.
– Yttrandefriheten, tryckfriheten och offentlighetsprincipen är
viktiga delar i en demokrati, för att man ska kunna ha insyn i vad
som händer i samhället, vilka beslut som fattas och på vilka grunder. Media ska vara obundet och fritt och har som roll att sortera
information som är relevant. De ska informera medborgarna. Har
man inte media så får man inte ut informationen till medborgarna,
säger hon.
Journalistiken har flera viktiga uppgifter.
– Media har stor betydelse genom att granska makten,
politikerna och vilka beslut som fattas. Det har betydelse för att
människor ska kunna hänga med i vad som händer i samhället.
Det gäller politiska beslut och vad som händer i klimatdebatten,
till exempel. Där behövs media för att lyfta fram vad som händer
för den enskilda medborgaren.
Idag finns mycket information på sociala medier, men det är
ofta information som inte utgår från ett journalistiskt arbetssätt,
menar Katarina.

– Om det bara skulle finnas sociala medier till exempel, så hade
det blivit skevt. Det är ju inte journalistiska produkter där man
faktakollar och kollar källor. Media har en viktig roll i att lyfta fram
det som är sant och relevant! Säger Katarina.
Som samhällsmedborgare är det viktigt att ha lite grundläggande mediakunskap, menar Katarina.
– Man bör veta vad media gör, vi har journalistiskt ansvar och
det är inte samma sak som att skriva vad man tycker på sociala
medier. Sociala medier har tagit över mycket och så kallade »fake
news« är ett begrepp som inte fanns för kanske 10 år sedan. Man
bör ha kunskap om vad ett journalistiskt arbete är och att vi inte
bara skriver våra åsikter som privatpersoner ofta gör på sociala
medier. Det berör alla. Journalistik är ett hantverk med ett ansvar.
Tror du alltså att man behöver vara mera
kritisk till information idag?
– Ja, absolut, det tycker jag! Det gäller
att vara kritisk och att välja trovärdig
information. Det kan ju vara lite svårt
i det massiva informationsflöde som
finns, men att man kanske tänker:
Var kommer de här källorna ifrån?
Vem har gjort det här uttalandet?
Varifrån kommer den här texten?
Det är viktigt att man tänker till:
Är det en journalistisk produkt
eller inte?

Katarinas tips kring
insändare och debattartiklar
Vilka konkreta tips finns för att påverka genom
språket?
Du kan till exempel påverka genom en debattartikel,
eller en insändare. Det är ett väldigt viktigt att lyfta det
man tycker är viktigt, men sen kanske man behöver lite
vägledning för att göra en debattartikel som är vettig
och saklig. Det är nästa steg, men möjligheten finns för
alla att skriva debattartiklar och insändare!
Vad ska man tänka på om man vill skriva
en insändare eller debattartikel?
Det är viktigt att hålla sig kort, vara tydlig
och saklig. Tänk: »Vilken åsikt är det jag
vill framföra?« Det kan vara lätt att hamna
på sidospår, men det är viktigt att välja ut
vad du tycker är viktigt och att hålla dig
till det. Skriv inte för långt heller, en debattartikel tycker jag är mer slagkraftig
om den är rak, tydlig och inte för lång!
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Media rolla friddja
sáni váras

Delaktighet och
kunskap online

Nuorat lea nuoraidčálus sámi nuoraide ja lea áidna dákkár áviisa Ruoŧas.
Áviissa váldoredaktevra Katarinan Hällgren ávžžuha nuoraid arvat jáhkkit sin
gillii ja duostat váikkuhit dasa friddja sáni bokte: »Mii háliidat eanet nuoraid
duostat áŋgiruššat«, dadjá son.

Det finns olika initiativ på internet som kan bidra till demokratin – både direkt och indirekt.
Juhán Niila Stålka har deltagit i kontot
@mittsapmi på Instagram. Under en vecka
höll han i stafettpinnen och gav andra en
inblick i sin vardag. Enligt honom påverkar
kontot demokratin genom att bidra till ökad
kunskap om samer. »Det är en kunskapsförmedlare«, konstaterar han.

Katarian Hällgren lea váldoredaktevra nuoraidáviissas Nuorat.
Su mielas lea journalistihka sámenuoraide dehálaš demokráhtalaš
perspektiivvas. Sámi nuoraid áviissas Nuorat almmuhuvvojit
áigeguovdilis áššit sámi perspektiivvas.
– Lea dehálaš sámenuoraide beassat lohkat áššiid birra mat
gullet sidjiide. Demokráhtalaš servvodaga vuođus lea leahkit
mielde váikkuheamis- ja dasa lea diehtojuohkin dehálaš, dadjá
Katarina.

Demokráhtalaš servvodaga
vuođus lea leahkit mielde
váikkuheamis- ja dasa lea
diehtojuohkin dehálaš.

«

Son deattuha man dehálaš lea ahte gávdnojit aktevrrat mat
čalmmustahttet áššiid mat eai nu dávjá dihtto eanetlogu mediain.
Sáminuoraid áviisa sáhttá leat dakkár ovdamearka.
– Eanetlogu mediat eai álo čalmmustahtte áššiid mat gusket
sámenuoraide ja sámiide álgoálbmogiin. Máhttá lea dat man láhkái
dálkkádatrievdan čuohcá eamiálbmogiidda. Dahje iešmearrideapmi
ja hástalusat mat gullet otná boazodollui, dahje riekti beassat
oahppat iežas giela skuvllas. Sámi mediain lea dát stuorra áššit.
Nuorat gaskkusta geavatlaš máhtu friddja sáni birra njuolgga
nuoraide. Ovttas Sáminuora servviin lea Nuorat fokuseren dasa
ahte oahpahit nuoraid movt sii máhttet váikkuhit sin čállima bokte.
– Mii háliidit eanet nuoraid duostat áŋgiruššát, áviisačállosiid
dahje digaštallančállosiid bokte dahje vaikko journalismma bokte
guhkit áigái. Dát lea vuosttaš lávki. Eai leat dušše vejolašvuođat
čállimis. Hás máhtát maiddái šaddat radio- dahje Tv-journalista?
Katarina muitala son šattai journalistabargi soaittáhagas.
– Lean álo lihkon čállimii, muhto nuorran go vázzen alladásis
mus ii obba lea ge jurdda dáinna bargat. Soaittáhagas šadden
hárjehalli muhton áviissas- ja dan geainnu guoran ain ge, čilge
Katarina.
Demokratiijas lea friddja sátni oalle dehálaš ja nuorra olbmui
lea dehálaš ipmirdit muhton váldoprinsihpaid mat gullet dasa man
dehálaš friddja sátni lea ja man láhkái dan máhttá geavahit.
– Sátnefriddjavuohta, almmuhanfriddjavuohta ja almmolašvuođa prinsihpa leat dehálaš oasit demokratiijas. Daid bokte
sáhttá čuovvut mii servvodaga dáhpáhuvvá, makkár mearrádusat
dahkkojit ja man vuođus. Media galgá lea iešheanalaš ja friddja
ja daid rolla lea čuoldit dieđuid mat leat dehálaččat. Dat galget
12

juohkit dieđuid servodatmiellahtuide. Jus mediat váilut de ii sáhte
juohkit dieđuid servodatmiellahtuide, dadjá son.
Journalistihkas lea moanat dehálaš doaimmat.
– Medias lea dehálaš doaibma dárkkistit válddi, politihkkariid ja
makkár mearrádusat dahkkojit. Dat lea dehálaš vai olbmot galget
máhttit čuovvut mii servodagas dáhpáhuvvá. Dása gullet politihkalaš mearrádusat ja mii ovdamearkka dihte dáhpáhuvvá dálkkádatdigaštallamis. Dás leat mediat dehálaččat čalmmustahttit dan mii
dáhpáhuvvá ovttaskas servodatmiellahttui.
Otne gávdno ollu diehtu sosiála median, muhto dáid dieđuid
vuođđu ii vuolgge journalisttalaš bargovuogis, oaivvilda Katarina.
– Jus ovdamearkka dihte livčče dušše gávdnon sosiála mediat
de livččii šaddan botnjut. Doppe eai gávdno journalisttalaš
buktagat maid gáldut ja dieđut leat dárkkistuvvon. Medias lea
dehálaš rolla čalmmustahttit dan mii lea duohta ja relevánta, dadjá
Katarina.

@mittsapmi startades av Samiskt informationscentrum och kontot
har en öppen ingång, där de som deltar kan välja att berätta väldigt fritt om sina liv och sin vardag. Juhán har tidigare kunskaper
om demokratin genom sitt engagemang i Sáminuorra, men på
kontot deltog han som privatperson.
– Om man tittar på @mittsapmi ur ett demokratiperspektiv så
är det en viktig kunskapshöjare. Vi är urfolk. Det är inte alla som
gillar begreppet minoritet, men vi är inte i majoritet och det gör
att vi lätt blir överkörda i politiken. Vårt viktigaste verktyg för att
få majoritetssamhället att förstå våra problem är att berätta om
dem och att öka kunskapen hos det svenska folket. Det är
@mittsapmi ett superbra exempel på, säger han.
Utifrån ditt deltagande, har du egna exempel på hur kanalen
kan bidra till demokratin?
– Då jag skrev att man skulle anmäla sig till sameröstlängden, så
var det personer som skrev och frågade om de kunde vara med,
så uppenbarligen har fler anmält sig till röstlängden på grund
av det och även om det bara är en person så är det roligt! Man
måste ta samhällsansvar och påverka demokratin, använda sin röst
och verka för förändring.

Servodatmiellahttun lea dehálaš dus lea muhton vuđolaš máhttu
mediaid birra, oaivvilda Katarina.
– Galgá diehtit mat mediat barget, mis lea journalisttalaš
ovddasvástádus ja dat ii mearkkaš mii čállit maid oaivvildit sosiála
mediain. Sosiála mediat leat váldán badjelasas nu ollu, ja nu
gohččon »fake news« lea doaba mii ii gávdnon nuo logi jagi áigi.
Galgá leat diehtu mii journalistabargu lea ja ahte mii eat čále dakkáriid maid ovttaskas olbmot oaivvildit sosiála mediain. Dat gullá
buohkaide. Juornalistihka lea bargu mas lea ovddasvástádus.
Galgá go du mielas leat eanet eahpideaddji dieđuid ektui otne?
– Na, dieđusge, mu mielas! Galgá sihke eahpidit ja maiddái válljet
jáhkehahtti dieđuid. Dat sáhttá leat váttis go lea nu valjes diehtojuohkin, muhto ferte jurdilit mii lea dieđu gáldu. Gii dat lea guhte
dán cealká? Gos dát teaksta vuolgá? Lea dehálaš árvvoštallat jus
dat lea journalisttalaš diehtu vai ii.

Har du egna exempel på hur kanalen kan verka kunskapshöjande som du beskriver det?
– @mittsapmi fyller en funktion när det gäller fördomarna kring
samer, som är stora. I kanalen slängs man rakt in i livet hos personer, med allt vad det innebär. Genom livet har jag stött på fördomar om att alla samer bor i kåtor, eller att vi inte har internet. Att
personer med dessa uppfattningar ska styra mitt liv är en ekvation
som för mig inte går ihop. Jag tror samtidigt att de som söker sig
till kanalen @mittsapmi har viss kunskap och en värdegrund där
de bryr sig om urfolk och minoritetsfolk.
Juhán menar att det krävs en ökad satsning inom andra
områden, till exempel genom information i skolan, för att skapa
ökade kunskaper om samerna som ett folk. Där tycker han inte
att kunskapsförmedlingen om samer enbart i vissa årskurser ger
elever en tillräcklig förståelse för den långa historian av förtryck
och kolonialisering som funnits och finns än idag.

– Där behövs det viktiga skolinsatser, säger Juhán.
Juhán menar att delaktigheten på @mittsapmi är bra för demokratin, men han tar den inte för given.
– Jag fick en ganska stor delaktighet på kontot. Det var många
som tittade på kanalen då jag var där, men jag frågade efter folks
gensvar vilket gjorde att fler skrev. Det beror på vem som skriver.
Kanalen är vad man gör den till!
Vad tror du att den öppna ingången på kontot @mittsapmi kan
ha för poäng för demokratin?
– Det är viktigt, men allt är ju politik egentligen! Hela våra liv styrs
ju från bland andra Sametinget, kommunfullmäktige, landsting,
Riksdag, EU och så vidare. Det är viktigt att ha en förståelse för
det. Kanalen är viktig för att den kan ge ökad förståelse, insyn
och öka kunskapen, men det är långt ifrån att det ska räcka för
förändring, konstaterar Juhán.
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Foto: Carl-Johan Utsi.

Språkets betydelse
för delaktighet
Saara Hermansson är lärare och artist. I båda sina yrken har hon valt att uttrycka sig på sydsamiska – ett språk som för henne inte alltid har varit helt
självklart. Hon lärde sig språket i tonåren och i vuxen ålder har hennes språkliga resa fortsatt. Idag vill hon förmedla språket vidare till andra: »Man ska
kunna ha möjlighet att göra sin röst hörd – på sitt modersmål«, säger hon.
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Saaras språkliga resa började redan som barn, men det var först i
tonåren och i vuxen ålder som resan tog fart på allvar.
– Det var i vuxen ålder som jag verkligen satsade på samiskan.
Jag kände att »det här måste jag ta på allvar« – det är ingen som
kommer att kunna ge mig språket, säger hon.
Språket kräver dock en insats och att man verkligen ger sig
hän åt lärandet.
– Det räcker inte att man bara sitter på lektion i skolan. Du får
inte ett språk enbart på det viset, utan du måste utsätta dig själv
för språket hela tiden, säger hon.
I familjen användes några samiska vardagsord, men familjen
pratade inte samiska flytande hemma. Hon läste visserligen också
samiska på lågstadiet och en bit in på mellanstadiet, men det
språkliga sammanhanget saknades i stort, vilket gjorde att hon
tröttnade och bytte bana.
– Jag läste samiska i skolan, men i och med att jag inte hade
några vänner, eller någon arena där jag hörde samiska, så var
det bara i skolmiljön jag fick det och då ledsnade jag och valde
spanska istället på högstadiet.
Spanska var till en början intressant, på grund av en bra och
inspirerande lärare. På gymnasiet ändrades dock situationen och
hon började fundera på att återuppta samiskan igen.
– Det motiverade mig att ta upp samiskan och börja prata.
Det visade sig att det inte var lätt att få samisk undervisning
och beslutet dröjde. Via sameföreningen i Umeå fick hon dock
reda på sina språkliga rättigheter.
– Eftersom vi inte hade språket hemma så trodde jag att jag
inte fick läsa samiska – men det var fel. Eftersom jag tillhörde en
nationell minoritet så hade jag rätt att läsa samiska – oavsett förkunskaperna. Jag började därför läsa samiska på gymnasiet och
sen har det bara fortsatt! Jag har också försökt att omge mig med
samisktalande personer, säger hon.
Hon läste sedan vidare på Samernas Utbildningscentrum – på
slöjdlinjen. Där hörde hon samiska, även om det inte alltid var sydsamiska, varje dag och språklektionerna var en del av slöjdlinjen.
– Sen har det bara fortsatt. Nu står jag här och jobbar som
lärare i sydsamiska!
Hon berättar att resan med att återta sitt språk har berört
henne på flera plan.
– Själva resan i sig har varit väldigt känslosam. I och med att
jag har tagit tillbaka mitt språk så har jag också tagit tillbaka min
identitet. Utan språket hade varit svårare. Språket har haft en
central roll i hela den kulturella förståelsen för min del. Det var
väldigt upp och ned. När jag lärde mig samiska som barn så var
det naturligt om mamma och pappa sa att jag skulle läsa samiska.
Men när jag började komma upp i tonåren så funderade jag: »Vad
är det för vits att prata samiska när jag inte känner någon annan
som gör det?«. Då är jag glad att mina föräldrar lät mig välja själv!
På något vis förstod jag ju sedan då jag blev vuxen att språket är
viktigt för mig och min identitet, säger hon.
Hon berättar också att språket är viktigt på ett bredare plan
och att hon genom språket också vill göra skillnad, både för sig
själv och för andra.
– Språket är knutet till historien och till hur det samiska folket
har blivit förtryckta, förlorat sitt språk och blivit tvingade in i ett
annat språk. Jag tänkte att här har jag möjlighet att förändra
historien, jag har chansen att göra någonting – då gör jag det! I
framtiden om jag får familj och barn är det viktigt att mina framtida barn får språket med sig hemifrån, säger hon.
I sitt arbete som artist ser hon det som väldigt viktigt att föra
språket vidare till andra.

– Det är därför jag har valt att skriva min musik på samiska. Dels
för att lära mig själv, dels för andras skull. Det finns alldeles för
lite musik på sydsamiska. Då kanske någon sitter hemma och har
möjlighet att lyssna på min musik, för att lyssna på språket. Jag
valde ganska tidigt att skriva min musik på samiska. Även fast jag
inte bemästrade språket när jag började, så bestämde jag mig för
att det är det språket jag ska använda, säger hon.
Saara arbetar som lärare i sydsamiska. Ett arbete som fyller en
viktig funktion ur en demokratisk synpunkt, menar hon.
– Jag har möjligheten att bidra till ett mångkulturellt samhälle, där åsikter inte bara kan uttryckas på svenska, utan även
på samiska. I och med att jag bidrar till att stärka unga samers
identitet genom språket så har de större förutsättningar att göra
sin demokratiska röst hörd i det samiska samhället.
Sydsamiska är ett hårt drabbat språk. Många familjer har
tappat språket och det har varit förlorat i generationer. Även om
man är same, så innebär inte det att man uppfyller språkkravet i
sametingslagen för att komma med i röstlängden, förklarar Saara.
– Jag tänker att jag gör ett väldigt viktigt arbete som stärker
unga samers röster. I framtiden då de behärskar språket kommer
de och deras framtida barn och barnbarn kunna rösta i sametingsvalet och göra sina röster hörda – inte bara i det svenska demokratiska samhället utan även i det samiska demokratiska samhället.
Vad innebär språket för demokratin, utifrån din personliga resa
och i allmänhet?
– För min del innebär det att jag har möjlighet att göra min röst
hörd på ett språk som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är
viktigt för demokratin i allmänhet, att var och en får göra sin röst
hörd på det språket som man identifierar sig med. Även om man
inte behärskar samiskan just idag så är det ändå en del av en själv.
Man ska ha möjlighet att göra sin röst hörd på sitt modersmål!

Vad gör samiskt språkcentrum?
Språkcentrum finns i Dearna/Tärnaby och Staare/
Östersund. Språkcentrum jobbar med alla samiska
språk, på flera nivåer i samhället.
De främjar ökad användning av samiska språk, stärker
samiska talare, revitaliserar samiska språk och skapar
tillgänglighet. De synliggör språken och vill öka statusen för de samiska språken.
Arbetet hos Språkcentrum sker till exempel genom
personliga möten och träffar. Språkcentrum ordnar
språkbadsläger för elever tillsammans med Sameskolstyrelsen och en årlig språkvecka. Språkcentrum har
samverkan med Sáminuorra.
Läs mer: sametinget.se/13333

Vad betyder språklig
revitalisering?
Att ett språk som försvagats i samhället
börjar stärkas på nytt.
Att det används på fler områden än tidigare.
Att fler människor får möjlighet att lära
sig språket.
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Guvvie: Carl-Johan Utsi..

Giele vihkeles
ektiebarkoen åvteste

Saara Hermansson lohketæjja jïh artsiste lea. Gåabpetji barkojne lea veeljeme åarjelsaemien gïelesne soptestalledh – gïele mij sutnjien ij leah sïejhme
orreme. Gosse noere lij gïelem leereme jïh gosse geerve sjidteme dellie
gïelefealadimmie barre jåarhkeme. Danbien sæjhta gïelem jeatjabidie juekedh:
»Gaajhkesh åadtjoeh nuepiem utnedh jijtjedh gïeline soptsestidh – jijtjedh
ïetniegïelesne« jeahta.
Saaran gïele fealadimmie eelkie annetje gosse mana lij, men
easkah gosse noere jïh geerve sjidti dellie gïele fealadimmie
aalvas sjidti.
– Gosse geerve dellie saemien gïele munnjien öövre vihkeles
sjïdti. Manne domtim »daam tjoerem aalvas vaeltedh« – ij gie
gænnah maehtieh munnjien gïelem vedtedh, jeahta. Gïele gujth
stoerre barkoem krïepesje jis vaajmoste sïjhth lïeredh.
– Ij leah nuekies datne barre skuvlesne aktem tæjmoem lohkh.
Ij leah gïelem dan vuekien mitie båata lïeredh, datne tjoerh gïeline
barkedh nuhtjedh abpe tijjem, jeahta.
Fuelhkie naakenh fïerhtebiejjetji saemiej baakoejgujmie soptestin, men ij leah fuelhkie saemien gïelem ietniegïeline åtneme.
Nov gujth skuvlesne onnedaltesne jïh annetje jarngedaltesne
saemien gïelem lohkim, men idtjim gïelen sisvegem rïkti maehtieh
guarkedh, dellie vissjhtovvi jïh jeatja geajnoem veelti.
– Manne saemien gïelem skuvlesne lohkim , men juktie idtjim
voelph utnim, jallh naan jarngem gusnie saemien gïelem govledh,
barre skuvlesne daam åadtjoejim jïh dellie vissjhdovvim jïh spanske gïelem veeljim jolledaltesne.
Spanskegïele aakoevistie ïedtje lij, juktie væjhkele skraejrehtimmie lohketæjjam utnim. Jåarhkeskuvlesne jeatjhligkie sjidti jïh
dellie eelkie saemien gïelem vihth leeredh.
– Dïhte mannem eevtjiedieh saemiengïeline vihth aelkedh jïh
soptsestidh.
Ij lij dïhte naan aelhkie saemien ööhpehtimmiem åadtjodh jïh
tijje vaasi eannan dan bïjre nænnoestamme. Upmijen saemiesïebrien tjïrrh gïelereaktaj bïjre åadtjoeji.
– Juktie ibie mijjieh gåetesne saemiestamme manne vïenhtim idtjim saemien gïelem åadtjoeh lohkedh- men dïhte miste
lij. Juktie manne lij unnebelåhkoe reaktam åtnam saemiegïelem
lohkedh – seamma man jeenjem uvtebe maahtam. Dellie eelkim
saemiegïelem jåarhkeskuvlesne lohkedh jïh nïmhtie barre jåarhkeme! Manne aaj pryöveme ektesne årrodh saemiej gujmie gieh
maehtieh saemiestidh, jeahta.
Dan mænngan jåarhkiji Saemiej ööhpehtimmiejarngesne
lohkedh – vætnoeprogrammesne. Desnie saemien gïelem govliji, ij
gujth barre iktesth åarjelsaemien gïelem. Desnie saemien gïelem
fïerhten biejjien govliji jïh gïeletæjmoe lij boelhke vætnoeprogrammesne.
– Jïh nïmhtie barre jåarhkeme. Daelie leam lohkehtæjja åarjelsaemien gïelesne!
Dïhte jeahta daate fealadimmie gïelem jealajehtedh vïhkeles
sutnjien orreme gellie daltesinie. Dïhte fealadimmie sealosne
damtim. Juktie manne gïelem jealajehteme dellie mov aerpiem
aaj bååstede vaalteme. Gïelen namhtah geervebe orreme. Gïele
jarngesne orreme juktie dellie manne kultuvrem meehtim guarkedh.
Dohkh dïekie orreme. Gosse saemien gïelem maanabaeleste
leerim dellie gujth reaktoe jis tjidtjieh aehtjieh jeehtigan maane
edtjem saemien gïelem lohkedh. Men gosse manne båarasåbpoe
sjidtim jïh noere dellie ussjedim: »Mannasinie edtjem saemies-
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tidh juktie ij giejnie åadtjoem dam darjodh?« Manne aavone mov
eejtegh baajigan manne jijtje åadtjoejim veeljedh! Nov gujth
guarkajim gosse geerve sjidtim gïele vihkeles munnjien jïh mov
aerpien gaavhtan, jeahta. Dïhte aaj soptsestalla gïelen tjïrrh maahta joekehts darjodh, jijtsasse jïh jeatjabidie.
– Gïele histovrijse vïedtelth jïh guktie saemide mïedtelamme,
gïelem dasseme jïh saemide noerhkeme jeatja gïelem lïeredh.
Manne ussjedim daelie nuepiem åtnam histovrijem jeatjadehtedh,
hillem vaaltam jïh maam darjodh – dam daarjam! Båetije beajjan
jis fuelhkiem jïh maanah åadtjoem dellie vihkeles mov båetije
maanah gïelem gåeteste åadtjoeh, jeahta.
Barkosne goh artiste vuajnah gaajh vihkeles gïelem jetjabidie
vedtedh.
– Dannasinie dïhte vihkeles mov musihkem saemien gïelesne
tjaeledh. Dellie dovne jijtje lïerem jïh jeatjebh aaj lïerieh. Dan
öövre vaenieh musihke åarjelsaemien gïelesne. Dellie dagke ojhte
naakenh gåetesne tjaahkesje jïh nuepiem åadtjoe mov musihkem goltelidh, gïelem govledh. Manne gaaje aareh veeljim mov
musihkem saemien gïelesne tjaeledh. Gosse eelkim tjaeledh idtjim
gïelem rïkti maehtieh, men læjkan nænnoestim saemien gïeline
edtjem tjaeledh, jeahta.
Saara lohketæjjine barkeminie åarjelsaemien gïelesne. Barkoe
vihkeles laavenjassine demokratije vååjnosne, moenede.
– Manne nuepiem åtnam gellie laaketje seabradahkem buektiehtidh, gusnie åssjalommesh ij leah barre daaroen gïelesne jiehtedh,
dovne saemien gïelesne aaj. Juktie manne meatan noere almetji
aerpiem gïelen tjïrrh duedtedh dellie stuerebe nuepieh åadtjoeh
demokratije gïelem saemien seabradahkesne båata govledh.
– Åarjelsaemien gïelese garre orreme kolonialismen gaavhtan.
Gellie fuelhkieh gïelem dasseme gellie slïekteboelvine gïelem
dasseme, læjkan datne saemie, ih maehtieh dej gïelekrïepesjh
saemiedigkie-laakesne dïevtedh gïelelåhkosne meatan årrodh,
Saara buerkeste.
– Dellie ussjedem manne öövre vihkeles barkoem darjoem
juktie noere saemiej gïelide duedtem. Naemhtieh båata sjïdtedh
gåessie saemien gïelem maehtieh dellie dej maanah aahkuvh
aajjuvh båetije biejjesne maehtieh gïelem vedtedh saemiedigkien veeljemisnie jïh dej gïelide åadtjoeh govledh – ij leah barre
svïenske demokratije seabradahkesne dovne saemien demokratije
seabradahkesne aaj.
Mejtie gïele demokratijese vihkeles, dov jijtjedh fealadimmeste
jïh sïejhmesne?
– Munnjien gujth naemhtie manne nuepiem åadtjoem mov gïelem
vedtedh gïeline mij mov vaajmosne lihkemes. Vihkeles demokratijese sïejhmesne, fïereguhte åadtjoeh soptsestidh gïeline sov identiten mietie. Seamma jis ij maehtieh danbien saemiestidh – laejhkan domtedh daate manne. Nuepiem edtjh utnedh soptsestalledh
ïetnien gïeline!
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Ungdomsrådets tips för
dig som ska rösta
Sametingets ungdomsråd har en viktig roll när det handlar om att företräda
unga samer i Sametinget. En av de viktigaste frågorna som de arbetar med är
att verka för högre valdeltagande – och här kommer därför fem tips direkt från
Sametingets ungdomsråd, till dig som vill rösta.
Sametingsvalet äger rum vart fjärde år och valet föregås alltid av
en anmälan till sameröstlängden. Det är ett viktigt datum att komma ihåg – eftersom anmälan till röstlängden är en förutsättning
för att få rösta i Sametingsvalet. Sametingslagen (SFS 1992:1433)
reglerar hur valet till Sametinget går till och det är det samiska
folket som väljer sina politiska företrädare.8

5 tips till dig som vill rösta i
Sametingsvalet
1. Boka in valdagen i din kalender!
2. Förtidsrösta, förtidsrösta, förtidsrösta! Det är en bra
möjlighet att förtidsrösta eftersom vallokalerna är utspridda.
3. Var noggrann vid själva röstningen. En vanlig orsak till
diskvalificerad röst, är att man har skrivit fel och inte följt
förfarandet vid röstningen!
4. Läs på om de olika partierna, t.ex. på partiernas hemsidor.
Du hittar länkar via Sametingets hemsida!
5. Om något är oklart, ta kontakt med ledamöterna i partiet
eller i partistyrelsen.
9. Här finns en förklarande film om sametingsvalet: youtube.com/watch?v=jIThegbwUvk

Vill du veta mer om
Sametingets ungdomsråd?
Sametingets ungdomsråd består av en ordförande och
fyra ledamöter, samt ersättare till alla ordinarie representanter. De invalda är 14-30 år gamla och är valda
för två år. Ungdomsrådet väljs av Sametingets plenum.
Sametinget kämpar för ungas rättigheter. De viktigaste
sakerna är att:

•
•
•
•

stärka ungdomars inflytande i Sametinget
främja mötesplatser för ungdomar
arbeta för högre valdeltagande
samarbeta internationellt med andra
samiska ungdomar i Sápmi.

Webb
sametinget.se/ungdomsradet
Facebook
facebook.com/samiyouth
Instagram
@sametingetsungdomsrad

Att vara med i en förening
Föreningsfriheten är en viktig del i demokratin. Du har rätt att tillhöra och bilda en organisation, eller att inte delta. Förenings-, eller organisationsfriheten
som den kallas skyddas genom grundlagen och FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Du får genom den närliggande mötesfriheten delta i möten, som till exempel handlar om att upplysa och informera,
eller yttra din mening, eller framföra ett konstnärligt verk. Mötesfriheten är,
liksom föreningsfriheten, skyddad genom Sveriges grundlag.10
Sanna Vanner är ordförande för ungdomsorganisationen Sáminuorra.
– Föreningar och organisationer är en jätteviktig del i det
samiska och svenska samhället. Där kan man föra fram olika röster
och åsikter och vara en del av samhället. Det finns många sameföreningar som är jätteviktiga i lokalsamhället, säger Sanna.
Juhán Niila Stålka är med i Sáminuorras styrelse. Han upplever föreningslivet som ett bra sätt att vara med och påverka
samhället. Juhán började tidigt i livet att delta i föreningslivet
och han menar att det kan ta lång tid att lära sig de demokratiska
processerna. Därför kan ungdomsengagemang vara en väg att gå,
menar han.
– Jag tror att jag var på mitt första årsmöte när jag var 12 år
och sedan dess har jag suttit i flera styrelser, på nationell, regional
och lokal nivå. Det har handlat om allt från miljöpolitik, till samiska
frågor, till skola och till utbildning. Fördelen är att man får möjlighet att vara med och påverka, vara med och driva en konkret linje
och ta fram reella förslag, säger han.
Juhán har varit med i partipolitiska ungdomsförbund. Där
upplevde han dock att det fanns mer intresse av att göra karriär
och följa partipiskan. Han tyckte inte om politiska intriger och
upplevde inte viljan till förändring som reell.
– För min egen del har jag tyckt att föreningsvägen är det mest
effektiva sättet att påverka.
Samtidigt menar han att allt demokratiskt arbete inte per automatik leder till förändring.
– Bara för att man är med i en förening och skriver ett debattinlägg så betyder inte det att man skapar reell förändring. Det är

viktigt är att man har en strategisk plan och att man har en idé om
hur man skapar förändring, förklarar han.
Han upplever att trösklarna är höga för att vara med och påverka och att det krävs mycket kunskap för att delta. Han tycker
också att kunskapen i samhället är låg kring hur man är med och
deltar.
– Det kanske mest effektiva sättet att lära sig om demokrati är
att vara med i en förening. Till en början kanske man inte förstår
så jättemycket, men efter att man varit med i några år och suttit i
möten med politiker, så börjar man förstå processen, säger han.
Han har exempel på hur föreningar på ett konkret sätt kan vara
med och påverka.
– En av de viktigaste sakerna som föreningar gör i Sverige är
att de skriver remissutlåtanden på olika lagförslag. Till en början
låter det väldigt stort, svårt och konstigt, men det är ju egentligen
bara att man skriver en lag och sen får man säga att »så här tycker
vi« och sen tittar lagstiftaren på det och tänker att »vi kanske ska
ta hänsyn till det här, för det var ju en ganska rimlig åsikt som vi
inte hade tänkt på«, förklarar Juhán.
Juhán menar att man måste göra anspråk på rätten att delta i
samhället. Han tycker inte att skolan gör tillräckligt när det handlar om att ge eleverna kunskaper i demokrati och förändring. I
stället menar han att individen har ett viktigt ansvar när det gäller
att söka kunskaper i hur man påverkar.
– Makten ligger hos folket, men man måste vara med och ta
den makten, säger han.
10. Källa: mucf.se/forenings-och-motesfriheten

Tips!
Det finns många olika föreningar som du kan engagera dig i, beroende på vad du är
intresserad av! Många föreningar riktar sig till unga, så ta reda mer om vilka föreningar
som kan intressera just dig.
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Foto: Carl-Johan Utsi.

Sáminuorra:
En organisation
av och för unga

Sáminuorra har funnits sedan 1963. Till en början genom SSR:s
ungdomsråd som senare avknoppades till Sáminuorra.
– Vi jobbar till exempel med att lyfta frågor till politiker, ordna
aktiviteter för att få gemenskap och för att lyfta samiska arenor
och för att göra samiskan mer naturlig, förklarar Sanna Vannar
som är ordförande.
Trots åren som gått så kvarstår grundsynen att det är viktig att
vara en ungdomsorganisation i tiden.
Vi är alltid i förändring! Jag tycker det är bra, för det visar på
att Sáminuorra är en levande organisation som behandlar aktuella
frågor och hänger med i vad som är viktigt. Vi ändrar arbetssätt
utifrån det som funkar. Vi hittar på nya saker utifrån samhällets
behov, säger hon.
Sáminuorra jobbar med opinion och debatt, för att låta unga
samers röster komma till tals .
– Unga samers röster hörs inte så ofta. Det gäller speciellt i det
svenska samhället. Det är viktigt att visa att vi finns och vilka frågor som är viktiga för unga samer. Det är viktigt i Sápmi att pressa
samiska politiker lite. Det handlar om vad samiska ungdomar vill,
står för och önskar sig.
Sáminuorra arbetar med att skapa samhörighet, genom
aktiviteter och mötesplatser. Det handlar om att främja samisk
identitet och tillhörighet.
– Vi lever utspritt. Man träffar kanske inte så många samer i
vardagen, utom familjen och släkten. Att få vara på arenor där det
samiska är i norm, där du slipper bli ifrågasatt, förklara dig, vara
rädd, eller försvara dig, det är viktigt för identiteten, språket och
kulturen.
Varför är det så viktigt som ung att engagera sig i demokratin?
– Ungdomar är framtiden, så vill man påverka sin framtid, så är det
jätteviktigt att engagera sig. Annars kan vi inte styra vår framtid
om vi låter alla andra ta beslut. Ett tips för att börja engagera sig
är att komma på Sáminuorras årsmöte. Då kan du hitta någon med
liknande värderingar och det blir lättare. Du kan besöka andra
samiska evenemang, där du kan lära känna nytt folk. De äldre är
snälla och kommer inte att säga att alla dina idéer är dåliga – de
tycker att det är kul att ungdomar engagerar sig. Det gäller att
våga testa! Alla har en åsikt oavsett hur mycket kunskap man har.
Sen får man kunskap ju mer man engagerar sig!
Sanna menar att vännerna som man får då man engagerar sig
kan vara viktiga senare i livet.
– Om du som ung lär känna samer på andra orter, har du ett
vidare perspektiv på det samiska samhället. Det gör det lättare
att engagera sig längre fram. Du får ett större kontaktnät och kan
vara ett viktigt bollplank. Du får vänner för livet, säger hon.
– Och även om ni bor med 70 mils avstånd – så blir den vänskapen guld värd!

Sáminuorra är riksungdomsorganisationen för unga samer. Den jobbar med
frågor som rör ungdomars intressen och rättigheter. De ungas röster bidrar
direkt till arbetets utformning. Organisationen driver till exempel opinion och
skapar mötesplatser för unga samer. Sanna Vannar är ordförande och hon
tycker att ungas delaktighet är väldigt viktigt inför framtiden.
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Sannas tankar om
utmaningar för demokrati
för ungas delaktighet
Vilka utmaningar finns gällande unga samers delaktighet i demokratin?
– Samhället måste ge ungdomar plats och lyssna på
deras åsikter. Inte bara lyssna, men ta till sig och ta med
dem i arbetet och visa att de är viktiga. Det tror jag är
lättaste vägen att gå.
Varför tror du att ungas röster inte hörs så mycket?
– Som ung känner man sig kanske inte lika säker och är
inte lika påläst i alla frågor. Man kanske inte har samma
baskunskaper som en som levt länge.

Vill du veta mer om
Sáminuorra?
Webb: saminuorra.org
Facebook: /Sáminuorra-183484001724557
Instagram: @saminuorra

Du får vänner för livet.

«

Reflektion: Vilka föreningar tycker du verkar vara intressanta?
Tror du att föreningslivet skulle kunna vara någonting för dig?
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Gåvvå: Carl-Johan Utsi.

Sámenuorra:
Siebrre nuorajs
nuorajda

Sámenuorra la gávnnum 1963 rájes. Álgos SSR:a nuorajráde
baktu mij maŋenagi sjattaj Sámenuorra.
– Mij degu dal barggap dajna at låbddit gatjálvisájt politikárijda, gárvedit dåjmajt ma aledi aktavuodav ja at låbddit lasev sáme
äjvvalimsajijt vaj dahkat sámegielav ienep luondulattjan, subtsas
Sanna Vannar gut la åvduk.
Vajku jage li gållåm bissu vuodomiella, at dat la ájnas årrot
nuorajsiebrre ájggeguovddelin
– Mij lip álu rievddadime vuolen! Mån anáv at dat la buorre,
danen gå dat vuoset at Sámenuorra la viessosiebrre mij háldat
ájggeguovddelis gatjálvisájt tjuovvu ja oasev válldá dassta mij
la ájnas. Mij rievddadip barggovuogev dassta gåk doajmmá. Mij
gávnnap ådå ássjijt sebrudagá dárbos, sån giehttu.
Sámenuorra barggá berustimijn ja sáhkajienajn, dan diehti at
dibdet sámenuoraj jienajt gullut.
– Nuorra sámij jiena e nåv álu gullu. Dat la sierraláhkáj láttij
sebrudagán. Dat la ájnas vuosedit vaj mij gávnnup ja makkir gatjálvisá li ájnnasa nuorra sámijda. Dat la ájnas Sámen unnán nårddådit
sáme politihkkárijt. Dat sisadná dav majt sáme nuora sihti, bigodi
ja sávadi.
Sámenuorra barggá dajna at gárvedit aktavuodav, dan baktu
at gárvedit dåjmajt ja äjvvalimsajijt. Dat sisadná doarjjot sáme
iesjvuodav ja gullevasjvuodav.
– Mij viessop giejvvot. Dav márjju ij soajte iejvvit nåv ålov
sámev árggabiejvijn, ietjáv gå vegav ja berrahijt. At oadtjot årrot
sajijn gånnå sámevuohta la guovddo, gånnå ij sjatta gatjálvisá
vuolláj, tjielggit, ballat, jali dahkat vuossteådasav, dat la ájnas
iesjvuohtaj, giellaj ja kultuvrraj.
Manen la dat nåv ájnas adnet berustimev demokratiddjaj?
– Nuora li boahtteájge, ja jus sihtá vájkudit suv boahtteájgev, de la
ájnas adnet berustimev. Mudoj mij ep máhte stivrrit mijá boahtteájgev jus mij dibddep iehtjádijt mierredit. Akta vuohke álgget
oasev váldet la at boahtet Sámenuora jahketjåhkanibmáj. De dån
soajtá iejvvit soabmásav lágásj vuojnojn, ja de dat gähppu. Dån aj
máhta guossot sáme äjvvalimijt, gånnå dån máhtá oahpástuvvat
ådå ja ietjá ulmutjij. Vuorrasappo li buore ja e boade dåssjådit duv
mielav – sij adni at dat la suohtas nuoraj gänna l berustibme. Dav
hähttu duosstat gähttjalit! Gájkajn la miella, dat ij la gatjálvis man
ållo máhttu dujna la. Dav ham oadtju máhtov made ienebut dav
barggá ja berus!
Sanna miejnni, rádnajt majt dav oadtju gå dav la oasálasj, máhtti årrot ájnnasa maŋebut viessomin.
– Jus dån la nuorra ja oahpástuvá sámij ietjá guovlojs, dån
oattjo gåbddåsup vuojnov sáme sebrudahkaj. Dat álkot berustimev åvddålij guovloj. Dån oattjo stuorep värmmádagáv mij máhttá
årrot ájnas viehkke. Dån oattjo rádnajt viessomájggáj, sån javllá.
– Juska dåj årrobihtte 70 mijlla gaskajn – de le rádna árvo, gålle
árvo!

Sámenuorra la nuorajrijkkasiebrre nuorra sámijda. Dat dåjmat gatjálvisájt ma
gulluji nuoraj mielajda ja njuolgadusájda. Nuoraj jiena boanndodi dalásj barggovuogev. Siebrre dåjmat degu dal berustimev ja gárvet äjvvalimsajijt nuorra
sámijda. Sanna Vannar la åvduk ja sån adná at nuoraj oasseválldem la ihkeven
ájnas boahtteájge diehti.
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10

tips på hur du kan
engagera dig i demokratin!
Det finns många sätt att engagera sig i demokratin och vi tror att det är viktigt
att hitta ett sätt som känns meningsfullt just för dig. Det kan vara viktigt att
prova sig fram för att känna var just du trivs. Kanske trivs du bäst i föreningslivet, inom politiken, eller som skribent och det ena behöver inte utesluta det
andra. Engagemang kan föda engagemang! Vi uppmuntrar dig därför till att ta
reda på var just du trivs bäst inom demokratin – som ung och delaktig samhällsmedborgare. Här är några tips!
1. Anmäl dig till sameröstlängden
2. Använd din rösträtt vid val
3. Gå med i en förening
4. Skriv en insändare
5. Gå med i ett parti

Reflektion till dig som är
ung och vill vara delaktig
Vi skulle vilja uppmuntra dig till att reflektera lite kring din egen roll i
demokratin. Vad innebär deltagande för dig? Är du delaktig på det sätt som
du skulle vilja vara? Finns det frågor som du skulle vilja engagera dig mer i?
Här kommer några frågor som kanske kan få dig att komma på saker om dig
själv och vad du vill. Skriv gärna ned svaren, eller diskutera frågorna med en
kompis. Det kan vara en bra idé att skriva ned idéer på hur du kan engagera
dig och fundera på hur du kan ta dig dit.
•
•
•

Känner jag mig delaktig i demokratin och i samhället?

•
•
•
•
•

Finns det saker som hindrar mig från att föra fram min talan?

•

Vilka områden tycker jag borde förändras i samhället och
varför då?

•

Vilka frågor brinner jag mest för och hur kan jag engagera
mig mer i dem?

Här kan du skriva ned dina tankar:

Vilka styrkor har jag som jag kan bidra med i demokratin?
Hur kan jag göra för att föra fram min talan på det sätt som
jag önskar?
Vad kan jag göra för att fler ska kunna föra fram sin talan?
Vem representerar mig i demokratin?
Har jag gjort ett aktivt val kring vem som representerar mig?
Vilka normer finns i samhället och hur påverkar de mitt deltagande i demokratin?

Visste du att det finns många yrken där du kan arbeta med
demokrati, så tänk brett kring vad som intresserar just dig om du
är intresserad av en demokratisk utbildning i framtiden. Det finns
också många kurser, praktikprogram och evenemang som handlar
om demokrati, både i Sverige och utomlands. Så håll utkik och
samla kunskaper om de demokratiska frågor som intresserar dig
mest!

6. Skriv en debattartikel
7. Lär dig mer om samhällets lagar
8. Lär dig mer om urfolksrätt
9. Utbilda dig i demokratiska frågor
10. Använd och utveckla språk

Reflektion:
Vilka delar av demokratin
intresserar dig?
Ledamöter i Sametingets ungdomsråd 2019-2021: Paulus Jonsson, Julia Omma,
Elle Eriksson, Naadja Östergren. Foto: Carl-Johan Utsi.
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Áhkkas västsluttning med Áhkkajaur i förgrunden.
Fotot är taget norrifrån i september.
Foto: Carl-Johan Utsi.
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