SPR:s ungdomskonferens 2-5 oktober 2008

Resolution från
SPRs ungdomskonferens i Lycksele den 2-5 oktober 2008
Under SPRs ungdomskonferens i Lycksele den 2-5 oktober 2008 genomfördes en
undersökning i form av grupparbete där konferensen gav en vision av vilka utmaningar det
samiska samhället står inför. Vi samiska ungdomar i Norge, Sverige, Finland och Ryssland
ger vårt budskap till morgondagens generationer.
Vi samiska ungdomar ser vikten av att skapa mötesplatser för alla unga samer. För oss är
nationalitet av starkt underordnad betydelse. Oavsett om vi bor i Norge, Sverige, Finland
eller Ryssland tillhör vi ett och samma folk. Vi vill därför understryka vikten av arbetet med
att bilda en allsamisk undgomsorganisation som en gemensam plattform för alla samiska
ungdomar. Vi uppmanar därför SPR att ge hög prioritet åt denna fråga.
Under konferensen hölls två övningar, där vi i grupper diskuterade frågor som utarbetats på
förhand. Vi ungdomar gav här vår syn på vad Sametingen bör arbeta med. Exempel på
ämnen vi behandlade var utbildning, språk och virtuella mötesplatser. Konkreta åtgärder vi
föreslog var t. ex. stipendier till samiska lärarstuderande, kvotering inom
utbildningväsendet, gemensamma språkarenor och en samisk social mötesplats på nätet.
Mer utförlig information i form av utdrag ur diskussionen finns i bilagan till denna
resolution.
Den absolut viktigaste frågan som har engagerat våra konferensdeltagare är temat psykisk
hälsa. Vi har förfärats över det faktum att en del unga samer mår så dåligt att de väljer att
faktiskt ta sitt liv. Under konferensen hade vi föreläsare som berättade om hur de själva
under lång tid var deprimerade och hur de fick hjälp. Vi hade även sakkuniga, bl.a.
psykologer, som föreläste i ämnet. De underströk vikten av att våga öppna sig för sina
närmaste, men även att söka professionell hjälp. Frågan väckte stort engagemang hos
deltagarna. Självmord och depression har länge varit och är fortfarande ett tabubelagt ämne
som är svårt att prata om. Av den anledningen ansåg vi det vara av yttersta vikt att
problemet togs upp. Vi nådde ett genombrott där vi öppet kunde diskutera ämnet. Vi ansåg
det viktigt med professionell hjälp med kunskap i samisk kultur, bl.a. rennäringen och andra
samiska näringar.
Den psykiska ohälsan måsta vara central i Sametingens arbete. Sametingen bör arbeta för att
etablera samiska former av professionellt stöd för de samer som drabbas av detta.
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