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VÅRT FÄRGRIKA SÁPMI 
 
I vårt färgrika Sápmi är vi alla lik-

värdiga - såväl barn, unga, äldre, kvin-
nor och män.  Vi lever olika med en 
gemensam samisk värdegrund. Alla 
samer ska vara delaktiga  när vi till-
sammans bygger vårt framtida Sápmi. 
Vi i Samelandspartiet är beredda att 
arbeta för dig och dina frågor under 
den kommande mandatperioden i 
Sametinget. Vi behöver dig för att 
kunna arbeta med konkreta vardags-
frågor och framtidens politik. 

Sámiid Riikkabellodat vill bygga 
ett Sápmi som värnar om hela det 
samiska folket och grunden är det sa-
miska lokalsamhället. Genom same-
föreningar, idrottsorganisationer och 
samebyar vårdas språket och våra 
traditioner samtidigt som dessa kun-
skaper förs över till nästa generation. 
Att stärka och utveckla samiska lo-
kalsamhällets kapacitet och kunska-
per är avgörande för utvecklingen av 
Sápmi. 

MIN IVDNÁS SÁPMI

Min ivdnás Sámis leat mii visot 
dásseárvosaččat- mánát, nuorat, boar-
rásat, nissonat ja dievddut.  Mis leat 
sierralágan eallimat oktasaš sámi 
árbevirolaš arbevuođus. Visot sámit 
galget leat oasálaččat go mii ovttas ráh-
kadit min oktasaš Sámi. 

Sámiid Riikkabellodagas leat mii ger-
gosat bargat du ja du áššiid ovttas boaht-
te áigodagas Sámedikkis. Mii dárbbašit 
du vai máhttit bargat konkrehtalaš ár-
gabeaivejearaldagaiguin ja boahtteáiggi 
politihkain.

Sámiid Riikkabellodat háliida 
hukset  Sámi  mii suodjala olles sá-
meálbmoga ja vuođđu galgá leat   sámi 
báikkálašservodagat. Min gielat ja ár-
bevierut dikšujuvvojit sámeserviin, 
valáštallanserviin ja čeruin seammas 
go dát máhtut addojuvvojit boahttevaš 
bulvii. Nannet ja ovddidit sámiid 
báikkálašservodagaid kapasitehta ja 
máhtuid leat hui deaŧalaš  Sámi ovdá-
neapmái. 

MIJÁ BÁJNNES SÁBME 
 
Mijá bájnnes Sámen mij lip dimna 

dásálattja – degu dal máná, nuora, 
vuorrasappo, nissuna ja dievddo. Mij 
viessop sierraláhkáj åvtåjn aktisasj 
sáme árvudagájn. Gájkka sáme galggi 
årrot oasálattja gå mij gárvedip mijá 
boahtteájge Sámev. Mij Sámerijkabel-
ludagán lip gárvvása barggat duv åv-
dås ja duv gatjálvisáj boahtte ájrasájge 
Sámedikken. Mij dárbahip duv jus 
galggap máhttet barggat diehttelis 
árggabiejvvegatjálvisáj ja boahtteájge 
politihkajn.    

 
Sámerijkabelludahka sihtá gárve-

dit Sámev mij doarjju ålles sáme vier-
regav ja la vuodo sámeguovlojsebru-
dagán. Sámesiebrij, valástallamlihtoj 
ja tjäroj baktu hoajddeduvvá giella ja 
mijá viessomdábe åvtåbále gå máhto 
bissu ja juogeduvvá boahttebuolvaj. 
Nannit ja åvddånahttet sámeguovloj-
sebrudagáj máhtukvuodav  ja máhtov 
la ájnas oasse Sáme åvddånahttemij.

MIJJEN KLAERIEDIHKS
 SAEPMIE 

Mijjen klaeriedihks Saepmesne li-
bie gaajhkesh seammavyörtegs - maa-
nah, noerh, voeresh, nyjsenæjjah jïh ål-
mah. Mijjieh ovmessie vuekine aktine 
saemien aerpievuekine jielebe. Gaaj-
hkh saemieh edtjieh meatan årrodh 
gosse mijjen båetije Saepmiem tseeg-
kebe. Mijjieh Saemiej Rijhkepartijesne 
sïjhtebe dov åvteste jïh dov gyhtjelassi-
gujmie barkedh båetije Saemiedigkien 
veeljemeboelhkesne. Mijjieh datnem 
daarpesjibie guktie maehtebe sjïere 
aarkebiejjien gyhtjelassigujmie jïh bå-
etije biejjien politihkine barkedh.  

Saemiej Rijhkepartije sæjhta Saep-
miem tseegkedh mij ållesth saemieå-
ålmegem vaarjele jïh dan våarome lea 
saemien voenges siebriedahke. Sïjhtebe 
saemiesiebriej, saavremesiebriej jïh sïjti 
tjïrrh gïelem jïh mijjen aerpievuekieh 
gorredidh seamma aejkien maahtoe bo-
elveste boelvese jåhta. Vihkeles saemiej 
voenges siebriedahki barkoefaamoem 
jïh maahtoeh nænnoestidh jïh evtie-
didh gosse Saepmiem evtiedibie.

Foto: Matti Berg & Annelie Päiviö
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SPRÅK & UTBILDNING  

Samiska språket är en grundläg-
gande del av vår kultur och identitet. 
Alla samer har rätt till sitt eget språk 
och de samiska språken ska hållas le-
vande. Ett levande språk bidrar till ge-
menskap, trygghet och är viktigt för 
att vi ska kunna bevara och utveckla 
våra traditioner, näringar, kultur och 
historia. Det samiska språken ska vara 
synliga i samhället och vara en naturlig 
del av vår vardag. 

En förutsättning för att samiska 
språket ska var en levande del av vår 
vardag är att det finns utbildningar, 
läromedel och utbildade pedagoger. 
Vi vill arbeta för ökad tillgänglighet 
till utbildningar via intensivkurser, 
språkbad, distansundervisning och 
fler utbildade pedagoger. I vårt Sápmi 
ska barn, unga och vuxna kunna välja 
samiska utbildningsvägar med hög 
kvalitet från förskola till universitet.

LIVSKRAFTIG 
RENNÄRING 

Livet runt renskötseln är grunden i 
det samiska kulturen och bygger på en 
egen kunskapstradition. Vi behöver en 
stark rennäring idag och i framtiden. 
Det är rennäringen som upprätthåller 
kultur, traditioner, språk och rättighe-
ter till land och vatten. I den familjeba-
serade rennäringen har hela familjen 
en naturlig plats. Rennäringen är också 
bas för andra samiska näringar både 
idag och i framtiden.

Vi behöver arbeta intensivare med 
allt som påverkar rennäringen idag för 
att få en livskraftig näring. 

Det samlade rovdjurstrycket mås-
te minska, tillgången till betesmarker 
säkras och tekniska utvecklingen sti-
muleras. Vi behöver arbeta med att ge 
samebyarna möjligheter att hantera 
både ekonomiska och praktiska kon-
sekvenser av klimatförändringarna. 
Vi vill  utveckla stöd för lokala områ-
den som utsätts för exploateringar av 
alla möjliga slag som skogsbruk, gru-
vor, vindkraft, infrastruktur mm. 

Vi behöver samtidigt se över er-
sättningsnivåer så att verkliga förluster 
täcks för rovdjurs-, trafik- och tågdö-
dade renar. 

STARKA LOKAL-
SAMHÄLLEN 

Grunden för utvecklingen av Sápmi 
är starka lokalsamhällen. Aktiva same-
föreningar, organisationer och grupper 
skapar viktiga mötesplatser på natio-
nell och lokal nivå. 

Vi vill ekonomiskt stödja aktiva för-
eningar och organisationer för att ska-
pa mötesplatser genom idrott, språk-
kurser, koltsömnad, släktforskning, 
musikkaféer, skrivarkurser och andra 
aktiviteter. 

Vi vill att samisk idrottskultur- och 
idrottstradition ska stärkas och utveck-
las. Våra samiska idrottare ska kunna 
delta på lokala och internationella ur-
folkstävlingar. Att aktivt utöva idrott 
är viktig del för att samers möjlighet till 
god hälsa. Vi vill att samisk idrott ska 
få egen nationell finansiering för att 
kunna utvecklas och för att stärka sam-
arbetet med andra urfolk.

HÄLSA & OMSORG 

Samisk kompetens inom hälso- och 
sjukvård behöver stärkas. Språkkom-
petens och förståelse för den samiska 
kulturen ska vara naturlig när samer 
söker både fysisk och psykisk vård. Vi 
ska arbeta för etablering av kompetens-
centrum för samisk hälsa.

Våra äldre har rätt att få känna 
trygghet på ålderdomen. Vi vill att det 
ska finnas äldreomsorg som bygger på 
samisk språk- och kulturkompetens i 
varje kommun. 

KULTUR, MUSIK OCH 
LITTERATUR 

Kultur, musik och litteratur är vik-
tigt för ett folks identitet och framtid. Vi 
vill fortsätta stödja våra kulturarbetare 
i deras arbete att synliggöra och sprida 
kompetens om det samiska folket både 
lokalt och internationellt. 

Vi vill att det finns ett rättsligt 
skydd mot plagiat av våra traditionella 
duodjiformer och mönster.

Vi vill stärka utvecklingen inom 
detta område genom att arbeta för en 
etablering av en design- och kulturhög-
skola, stipendier, utvecklad biblioteks-
verksamhet och utveckling av nya ut-
tryckssätt utifrån traditionell kunskap. 

RÄTTEN TILL LAND
OCH VATTEN 

Vi samer har tagit hand om natu-
ren med stor försiktighet och vi har 
lärt oss bedriva våra näringar utifrån 

naturens egna villkor. Vårt sätt att leva 
är nära förknippat med de landområ-
den som vi använt i generationer men 
idag får vi bedriva en kamp i domstolar 
för att säkra vår rätt. Situationen är 
skapad av lagstiftaren och därför ska 
staten finansiera rättsprocesser och be-
visbördan ska inte som idag ligga på oss 
samer. Vår rätt till land och vatten vilar 
på urminnes hävd och sedvana.

 Vi vill att vår rätt respekteras och 
att land och vattenresurser ska förval-
tas av oss samer. Renskötseln och an-
dra traditionella samiska näringar ska 
inte hotas eller omöjliggöras av exploa-
teringar av andra intressenter. Princi-
pen om urfolkens rätt till att säga ja el-
ler nej till exploatering ska respekteras.

NÄRINGS- OCH 
SAMHÄLLSUTVECKLING 

Samiska näringar skapar möjlighet 
för fler samer att leva, bo och arbeta i 
Sápmi. Vi vill utveckla samiskt närings-
liv genom utbildning av företagare och 
skapa grund för nätverk mellan före-
tagare. Genom kompetensutveckling 
och ekonomiskt stöd vill vi stimulera 
att fler samiska kvinnor och unga ut-
vecklar och startar företag både inom 
traditionella och nya näringar. 

Vi kommer att arbeta för att få rik-
tade EU-program till samiskt näringsliv 
under nästa programperiod 2020-2026. 
Idag finns inga riktade EU-program för 
mindre företag och projekt.
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