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LIKA RÄTTIGHETER 
TILL ALLA!



Kära väljare. 
Så var det dags för sametingsval igen! Den här mandatperioden har vi för första 
gången varit i ledande ställning och det har varit fantastiskt spännande. Vi har 
fokuserat på att arbeta mot regeringen och FN istället för att lägga fokus på 
konflikter internt i Sametinget. På grund av detta har vi nått stor framgång i en 
rad viktiga frågor, men eftersom vi varit i en minoritetsstyrelse har vi tyvärr inte 
fått igenom alla uppsatta mål. 

Vi har, bland annat, under denna mandatperiod utarbetat ett förslag,  
Ny samepolitik. Förslaget innebär att alla lagar som direkt berör samiska 
förhållanden ska samlas under en balk, samebalken. Samebalken innehåller 
övergripande bestämmelser om samernas rättigheter i Sverige, renskötsel och 
andra samiska näringar, Sametinget samt samernas rätt att använda samiska 
språket.

I lagen ingår att samer som är upptagna i sametingets röstlängd ska kunna bli 
medlem i en sameby. Det innebär bland annat att alla samer kommer att ha rätt 
till jakt och fiske i sina traditionella områden.
Förslaget ska beslutas i Sametinget och därför är vår förhoppning är att du som 
väljare stöder oss i sametingsvalet så att vi får den majoritet som krävs för att 
kunna få igenom beslutet!

Vid valet 2001 var antalet röster så jämnt att blev lottning om det sista 
mandatet. Din röst är därför väldigt viktig för hur det samiska samhället ska 
utformas i framtiden!
 

 
Håkan Jonsson Josefina Skerk
Ordförande    Vice ordförande

Jakt- och Fiskesamerna skall verka för all samisk kultur med 
människan i centrum.

RÄTTIGHETER  till alla



Alla samers lika rätt 
är vårt mål. 
Kan vi uppnå detta?  
– Ja, din röst gör 
detta möjligt. 

RÄTTIGHETER  till alla

Jakt- och Fiskesamerna skall verka för en hållbar, rättvis och 
demokratisk utveckling i den samiska politiken

Det här vill vi uppnå 2017-2021
4	 Vi vill att alla samer på riktigt ska ha rätt att nyttja land och vatten i sina traditionella  
 marker. Under mandatperioden vill vi att Sametingets juridiska utredning om samisk  
 rätt till land och vatten, Ny samepolitik, ska vara förankrad bland samerna och även  
 bli svensk lag. Sametinget ska utarbeta föreskrifter för hur rätten till land och vatten  
 för alla samer ska brukas.  

4 Arbetet med att etablera en sanningskommission ska fortsätta. Sanningskommissionen  
 ska en gång för alla göra upp med de oförrätter som det samiska folket drabbats av. 
 Alla samer som vill vara med och berätta sin och sin familjs historia ska få göra det  
 och få upprättelse.
	
4 Kraftfulla satsningar på fler lärare i alla samiska språk 
 samt stipendium till de som läser samiska. Vi vill förändra  
 lagstiftningen och öka resurserna så att fler samiska barn  
 och vuxna kan få undervisning i och på samiska.
	
4 Sametinget och alla berörda samer ska ha större  
 inflytande i frågor som rör land och vatten, bland annat  
 vid exploateringar. 
	
4 En bindande överenskommelse med regeringen om hur  
 Sametinget och regeringen ska ha möten och arbeta 
 tillsammans för att främja samernas sak, så kallad  
 konsultationsordning.
	
4 Det ska finnas stöd för att äldre samer ska kunna vidare- 
 förmedla sin traditionella kunskap till yngre generationer.  
 Sametinget ska också ha ansvaret i Sverige för samisk  
 traditionell kunskap.

4 En stark kulturpolitik med bättre ekonomiska 
 förutsättningar för samiskt kulturarbete, såsom  
 musikproduktion, litteratur, film samt slöjd.
	
4 Ökad kunskap och förståelse om samer i det  
 omgivande samhället. 



	
4 Det samiska hälsocentret ska vara på plats för att förbättra samisk hälso- och sjukvård. 
	
4 En samisk nationalteater ska vara etablerad, för att den samiska teatern ska få högre  
 status, bredare repertoar och att fler ska ha möjlighet att ta del av samisk teater.
	
4 Sametinget tar över ansvaret för det samiska kulturlandskapet och kulturarvet från  
 andra myndigheter.
	
4 Alla samer ska ha fri färdselrätt i sina hemområden.
	
4 Den samiska idrotten ska få bättre ekonomiska förutsättning så att ungdomarna  
 i högre grad kan utöva idrott och delta på idrottsarrangemang.
	
4 Att Sametinget ska intensifiera det internationella arbetet. 

Detta har vi uppnått under mandatperioden 2013-2017
Sametinget – Ett viktigt mål har varit att få ett lugnt stabilt, fungerande sameting.  
För att nå de resultat vi uppnått har det krävts att sametinget haft arbetsro.  
Det har varit viktigt att stärka sametingets förtroende och status.
 
Minskat representationskostnaderna – Förra mandatperioden, när oppositionen ledde 
sametinget, var representationskostnaden 266 000 kr per år medan vi under innevarande 
mandatperiod dragit ned representationskostnaden till 159 000 kr per år. 
95% av kostnaderna har finansierat seminarier för riksorganisationer samt möten med 
andra partier. 
 
Ny samepolitik – Sametingets styrelse har överlämnat till plenum ett förslag på en 
framtida ny samisk lagstiftning. Grunden till förslaget är att alla lagar som direkt berör 
samiska förhållanden ska ligga under en balk, Samebalken. Bland annat ska alla samer 
som är upptagna i Sametingets röstlängd ha möjlighet att bli medlem i en sameby. Alla 
samer ska äga rätt till jakt och fiske.
 



Samisk sanningskommission – Sametinget har, tillsammans med DO, intensifierat 
arbetet med att det att etablera en samisk sanningskommission. Under 2016 har bl.a ett 
seminarium med internationella experter genomförts.

Samisk traditionell kunskap – Sametinget har under året arbetat för att Sametinget 
ska bli fokalpunkt för traditionell kunskap inom ramen för konventionen för biologisk 
mångfald. Sametinget har fått ett regeringsuppdrag att ge förslag på hur sametinget ska 
få ökat ansvar för den samiska traditionella kunskapen. 
 
Språk – Vi har drivit frågan om grundskolebarns samiskaundervisning hårt och bidragit 
till att regeringen startat en utredning om hur barnens rätt till samiska i skolan ska kunna 
stärkas. Genom möten med kommunpolitiker har vi fått fler kommuner att ansöka om att 
bli samiska förvaltningskommuner.
 
Samiskt nationellt hälsocenter – Sametinget har under året verkat tillsammans med 
de nordliga landstingen och regionförbunden med målet att etablera ett samiskt nationellt 
hälsocenter. I december 2016 har en ansökan inlämnats till regeringen för att inom ramen 
av ett projekt utreda formerna för det framtida samiska hälsoarbetet.
 
Samisk konsultationsordning – Sametinget har under året förhandlat med regeringen 
om att det ska etableras en konsultationsordning mellan staten och Sametinget. 
Regeringen har utarbetat ett förslag som f.n. hanteras av Sametinget.
 
Samisk nationalscen – Sametinget öka arbetar tillsammans med Girón sami teater med 
att etablera en samisk nationalscen för att teaterns status och verksamhet.
 
Etiskt råd – Sametinget har under mandatperioden tillsatt ett etiskt råd. Det etiska rådet 
ska ur urfolksperspektiv på historisk och samisk kulturell grund skapa rådgivande riktlinjer 
till en samisk etisk norm och en sammanhållen åsikt i frågor rörande samiska mänskliga 
kvarlevor religiösa platser och föremål samt annat som rör samernas folk och kultur.
 
Internationellt arbete – Genom att Sametinget i sina rapporter till FN beskrivit 
uppdelningen mellan samer, och att många samer saknar rätt till land och vatten, 
har FN nu för första gången kritiserat Sverige för denna diskriminering.



KANDIDATER som vill föra din talan
HÅKAN JONSSON 
Ålder:  57 år 
Bor:  Sorsele 
Yrke:  Styrelseordförande sametinget 
Intressen:  Jakt, fiske och friluftsliv 
Driver:  Att alla samer värderas lika och att rätten till  
 land och vatten är en folkrätt och inte  
 en näringsrätt! Att vi får en samisk  
 lagstiftning som utgår från att vi är ett folk!  
 Individens rätt att nyttja de samiska  
 rättigheterna är en grund för att upprätthålla  
 den traditionella kunskapen.

VERONIKA HÅKANSSON 
Ålder:  44 år 
Bor:  Storuman/Luspie 
Yrke:  Redovisningsekonom 
Intressen:  Friluftsliv, resor och att läsa böcker. 
Ska driva:  Att staten ska ta sitt ansvar och ger oss  
 samer upprättelse. Samernas situation i dag  
 är ett direkt resultat av koloniseringen och  
 diskrimineringen av staten, fördomar och  
 rasism har varit återkommande i vår historia.  
 Regeringen har ett ansvar att stå för  
 konsekvenserna och kostnaderna för att lösa  
 de problem som staten bidragit till att skapa  
 för alla samer.

HILDING ANDERSSON 
Ålder:  78 år 
Bor:  Tjärnberg 
Yrke:  Turismentreprenör 
Intressen:  Jakt, fiske och vistas i förfädernas marker 
Ska driva:  Att man som same inte ska diskrimineras bara  
 för att man inte är medlem i någon sameby

Läs mer om alla kandidater på www.jaktochfiskesamerna.se



KANDIDATER som vill föra din talan
JOSEFINA SKERK 
Ålder:  30 år 
Bor:  Giertsjaur/Sorsele 
Yrke:  Vice styrelseordförande Sametinget 
Ska driva:  För mig är det viktigt att erkännelsen kommer  
 för att det finns många olika samer, med olika  
 bakgrunder, och att alla är lika viktiga. Alla   
 samer är äkta samer. Jag brinner också för   
 språkfrågan, att barn och unga ska kunna och  
 vilja återta, använda och utveckla sitt samiska  
 språk.

OSCAR SEDHOLM 
Ålder:  28 år 
Bor:  Umeå/Ubmeje 
Yrke:  Masterstudent Sociologi 
Intressen:  Rockmusik, författande och skådespel 
Ska driva:  Jag vill att kunskapsspridningen om de   
 samiska frågorna ökar ute i de svenska  
 skolorna så att vi till slut kan bryta ignoransen  
 som råder, inte minst bland Sveriges politiker.  
 Då kan vi till slut få medel att göra  
 Sametinget till ett starkt parlament med  
 livskraftiga partier, vilket det inte är idag.

Läs mer om alla kandidater på www.jaktochfiskesamerna.seLäs mer om alla kandidater på www.jaktochfiskesamerna.se

MONA PERSSON 
Ålder:  49 år 
Bor:  Arjeplog. 
Intressen:  Jakt, fiske, friluftsliv, samiska rättigheter 
Ska driva:  Kulturpolitiska frågor. Vi behöver en renodlad  
 kulturpolitik, där de medel som finns till 
 förfogande kommer folket till godo, i form av  
 litteratur, teater, samisk musik, konst, festivaler  
 och andra kulturyttringar. Förena folket trots  
 olikheter i etnicitet, språk och kultur.



Vill du veta mer om oss?

Jakt- och Fiskesamerna
Strandvägen 36, 924 32 Sorsele

Tel. 070-372 10 10, 070-582 21 21
info@jaktochfiskesamerna.se

Eller besök vår hemsida
www.jaktochfiskesamerna.se

Bli medlem – enskild medlem 100 kr, familj 150 kr  
sätts in på bankgiro 5368-4825

PS! Glöm ej att uppge namn och adress samt 
eventuellt antal familjemedlemmar.

        www.facebook.com/jaktochfiskesamerna


