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BAKGRUND  
Kommuner, regioner och statliga myndigheter, som länsstyrelserna, är 
skyldiga att samråda med samerna enligt minoritetslagen, men kunskapen 
om detta brister, både bland tjänstemän och politiker. 
 
Juristen Marie B Hagsgård, president i Europarådets rådgivande kommitté 
för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, säger i en 
intervju, som Amnesty Sápmi publicerade 2022-02-28: 
 

”De är skyldiga att i sin verksamhet främja samers möjlighet att 
behålla och utveckla sin kultur (paragraf 4) och ge samer möjlighet 
att ha inflytande i frågor som berör dem (paragraf 5). Myndigheter 
ska beakta samernas synpunkter och behov i sitt beslutsfattande och 
sträva efter att fatta beslut som samerna kan ställa sig bakom. Men 
kunskaperna om innebörden av den svenska minoritetslagen är dålig. 
Därför fungerar inte lagen som det var tänkt. 
 
De myndigheter, som lär sig innebörden av dessa paragrafer och 
läser in sig i kommentarerna i Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter som ligger till grund för lagen, 
kommer att göra ett betydligt bättre jobb när det gäller att främja alla 
minoriteters rätt att behålla och utveckla sin kultur och sin identitet 
 
Den naturbetesbaserade renskötseln är en del av den samiska 
kulturen som myndigheterna är skyldiga att främja. Utöver 
renskötsel handlar det också om samernas traditionella kunskap 
knuten till markerna, markernas andliga värden och de 
kulturhistoriskt viktiga samiska platserna”. 
 

Vi inom Amnesty Sápmi driver frågor som handlar om samernas urfolkrätt 
och ställer krav på att Sverige ska respektera minoritetslagen och 
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter.  
 
Vi vill identifiera eventuella behov och brister i nuvarande ordning. Vi har 
därför ställt tre frågor till partierna i Sametinget. I denna rapport kan ni 
läsa deras svar. 
 
Amnesty Sápmi 
Kerstin Andersson, Thomasine Francke och Erik Törnlund 
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På vilket sätt driver ditt parti frågan om samisk t inflytande vid 

planering av vindkraft i samernas traditionella marker? 
 

Guovssonásti 

Under förra mandatperioden arbetade vi samarbetspartier i majoritet aktivt 
med markanvändningsfrågor och påverkan på politiker. Vi anordnade två 
riksdagsseminarier där vi informerade om samisk markanvändning och 
problematiken med vindkraft som förnyelsebar energi och grön energi. Vi 
hade en utbildningsdag för Miljö- och jordbruksutskottet där ett pass 
handlade om vindkraft i renskötselområde. Och sedan ett uppföljnings-
möte med Miljö- och jordbruksutskottet om behovet om att förstärka 
samebyarna i deras klimatarbete med bland annat juridisk hjälp. Under 
mandatperioden så förstärkte vi samhällsavdelningen på Sametinget för att 
kunna ge bra underlag i remisser om rennäringen som allmänt intresse. 
 
Nu sitter vi i opposition och där arbetar vi gentemot politiker, som vi har 
upparbetad kontakt med för att fortsatt informera om renskötselns 
utmaningar och driver frågor genom arbete i nämnder. 
 

Jakt- och fiskesamerna 

Jakt och Fiskesamerna anser att grön omställning är viktigt. Däremot 
måste energiproduktionen ske nära konsumtionen vilket innebär att 
till exempel vindkraftsparkerna ska anläggas framför allt i de södra 
landsdelarna. Att man nu prioriterar att lägga energikrävande 
industrier i norr är ju för att man räknar med att här finns det 
potential att bygga ut till exempel vindkraften. Detta utan att vi 
samer har möjlighet att påverka detta. 
 
Så vindkraft ska produceras där den förbrukas… inte i Lappmarkens 
inland. 
 
Landspartiet Svenska Samer 

Landspartiet Svenska Samer har under lång tid arbetat för ett ökat samiskt 
inflytande i markfrågor. Vi har engagerat oss och försöker ständigt öka 
kunskapen kring alla markexploateringar och fragmenteringen av markers 
förödande inverkan på samiska livsföringar, näringar och kultur. Detta 
oavsett om det gäller gruvor, vindkraft, skogsbruk, infrastruktur, 
vattenkraft eller andra ingrepp och exploateringar.  
 
Numera sitter vi i Sametingets styrelse och vi lyfter dessa frågor även där. I 
de möten vi och styrelsen har med olika departement och myndigheter 
pekar vi på problematiken och oron vi ser av markexploateringarna. Även 
det faktum att exploateringarna påverkar samers hälsa. Vi ser hur 
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argumenten för att exploatera bara skiftar. Just nu ser vi hur den så kallade 
”gröna” omställningen används för att driva på ytterligare exploateringar. 
Vi vill inte ha någon grön kolonialism. 
 

Min Geaidnu 

Förutom att vi på daglig basis behöver agera inom samebyns regi för arbete 
kring vindkraftsetableringar så arbetar vi inom partiet både genom möten 
med externa vindkraftsmotståndare. Vi har exempelvis haft möten med 
lokala grupper som arbetar mot vindkraftsetableringar inom sina områden 
och försöker stödja dem i deras aktioner, demonstrationer, skrivelser etc. Vi 
tror att det bara är genom att arbeta tillsammans både internt som externt 
som vi kommer nå någonstans. 
 
Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet 

Vi anser att frågan är snävt ställd och att den egentligen bör inkludera alla 
typer av intrång och kommer därför besvara den ur ett bredare perspektiv. 
 
Partiets syn på olika typer av etableringar inom Sápmi är att berörda samer 
ska få möjlighet att säga sitt kring hur dessa planeras. Det finns mindre 
viktiga områden som man skulle kunna kompromissa om och som skulle 
innebära mindre störningar för samebyarna, men eftersom exploatörerna 
under lång tid åsidosatt värdet av samebyarnas kunskaper kring nyttjande 
av markerna så har dessa möjligheter nu kraftigt begränsats. De 
kumulativa effekterna av den hårda exploateringen av Sápmi gjort att det 
nu är väldigt svårt att tolerera några nya etableringar, då varje nytt intrång 
riskerar att bli det som får bägaren att rinna över och omöjliggöra 
förutsättningarna för framtida renskötsel. 
 
Sámiid Riikkabellodat vill att samernas rätt till att fortsätta utöva sin kultur 
ska värderas högre än kortsiktiga ekonomiska vinster. Vad gäller just 
frågan om vindkraft är partiets syn att vindkraftsparkerna med dess 
infrastruktur innebär ett allt för stort areellt intrång för att dessa skall vara 
förenliga med renskötsel. Undantaget är dock områden som samebyarna 
själva uppgivit som lämpliga för vindkraftsetablering. 
 

Sámit – Samerna  

Partiet Samerna arbetar generellt och övergripande med frågan om 
inflytande som rör exploateringar i Sápmi. Exempelvis har partiet varit 
involverad i arbetet med framtagande av ny konsultationslag. Intentionen 
med lagen är att samerna ska komma in i ett tidigt skede av olika processer 
och därigenom kunna påverka. Men lagen uppfyller inte någon beslutsrätt 
och uppfyller heller inte den internationella standarden för inflytande 
förenat med fritt informerat samtycke. Det centrala torde nu vara hur lagen 
kommer att tillämpas för att tillgodose ändamålet vad lagen är avsedd för. 
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Vuovdega – Skogssamerna 

Vuovdega - Skogssamerna bildades inför det första valet till Sametinget år 
1993. Allt sedan dess har partiet varit delaktig i den utveckling som skett 
baserat på det politiska arbetet i Sametingets styrelse, nämnder och ytterst 
plenum. Det uttalade syftet har dessutom varit att i gemenskap med dels 
andra partier, dels andra legitima arktiska sametingspolitiker, kunna vår 
talan föra och rätt bevaka. 
 
Även om Sametingslagen (1992:1433) reglerar mycket om Sametingets 
lagliga rätt att påverka i det svenska dominerande samhället finns det en 
möjlighet som inte helt klart framgår, nämligen möjligheten att väcka 
opinion i det svenska folkhemmet och driva samiska frågor på 
internationell nivå. 
 
Det är även lätt att glömma bort det inneboende värdet i Samiskt 
Parlamentariskt Råd (SPR) som består av de tre arktiska Sametingen och 
med representation av samer från Kola-halvön. 
 
Vuovdega – Skogssamerna har under årens lopp verkat i många olika 
frågor varav en del kan synliggöras via denna länk om uttalanden och 

deklarationer som Sametinget antagit: https://www.sametinget.se/1496.  
 

 

  

https://www.sametinget.se/1496
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Har samebyar och sameföreningar tillräck lig kompetens och 

resurser för att på ett jämbördigt sätt ha ett reellt inflytande 

över beslut om vindkraftsanläggningar i sina traditionella 

marker? Om inte, vad k rävs för att de ska ha det? 
 
Guovssonásti 

Samebyarna har inte reellt inflytande över beslut. Det är många samebyar 
som idag drivit och driver processer mot vindkraftsbolag. Samebyarna 
besitter god kompetens, men behöver hjälp med resurser bland annat för 
juridisk kompetens i tillståndsprocesser. 
 
Minoritetslagen är tyvärr inte helt inarbetat i kommunerna. Samråds-
förfarande fungerar bättre inom förskola och äldreomsorg, men nu börjar 
också kommuner att inse att lagstiftningen är gällande också i markfrågor, 
men både kommuner och Länsstyrelser anser att samrådsförfarandet sker 
genom bolagets kontakter via miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 
 

Jakt- och fiskesamerna 

Se svar på första frågan. 
 

Landspartiet Svenska Samer 

Kompetens genom erfarenhet av exploateringar är vi dessvärre ganska 
säkra på att det finns bland samer, samebyar och sameföreningar. Med det 
inte sagt att det inte behövs ytterligare kompetensbyggande i Sápmi, för 
det gör det. Det är inte alls jämbördigt om man jämför med exploaterings-
industrins resurser och inflytande på alla nivåer. Ofta saknas stöd och 
resurser för samer att driva sina frågor och ha reella möjligheter till 
inflytande i processer.  
 
Alla berörda samer måste involveras och inkluderas på ett tidigt stadium i 
alla markexploateringsprocesser, i enlighet med sina urfolksrättigheter 
samt ges reellt inflytande. Det behövs även juridiskt stöd och ekonomiska 
resurser till dessa processer. 
 
Min Geaidnu 

Nej. När vi från början fick vår första vindkraftsetablering inom vårt 
vinterbetesområde (talar nu från egen erfarenhet men ni kommer höra 
samma historia om och om igen) så var vi väldigt positiva. Vi, både som 
parti men också enskilda samebyar, är för ökad grön omställning och redan 
här i början så förstod vi att det här var vägen framåt. Men vi hade ingen 
aning om vad framtiden bar med sig.  
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För det första saknas juridisk kompetens. Det går inte att begära att 
enskilda samebyar har den här formen av spetskompetens. I min sameby 
hade vi tur att ha juridisk kompetens just kring kontraktsskrivande. Vi är 
därför relativt säker på kontraktet i sig, men den ersättning vi fick från 
början var ingenting mot vad vi får idag då vi bara var glatt positiva i 
början. Inte heller satte vi oss ner och kollade över kartan för att se hur 
etableringarna lades och vad det gjorde med våra flyttleder. En etablering 
kan du flytta renarna kring, men när de idag handlar om 800 
vindkraftsverk bara på min samebys mark finns inget kvar. Så juridiskt 
saknas det mycket. Det saknas förhandlare. De som kan 
förhandlingsprocesser. Det saknas överblick. Det saknas längre perspektiv 
än ett år eftersom vi bara kastas in i redan pågående planer. Det saknas 
insyn i andra samebyar då allt är under tystnadsplikt.  
 
Idag kommer en stor andel av samebyarnas inkomster från 
intrångsersättningar, samtidigt som det ständigt skapas konflikter då alla 
tvingas slåss om de små landplättar av bete som finns kvar. 
 

Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet 

Nej, samebyarna har inte nödvändiga resurser för att kunna besvara och 
bemöta de frågor om samråd som idag sker. Man har heller inte något 
egentligt inflytande över de beslut som fattas om olika exploateringar inom 
Sápmi. Kompetensmässigt har samebyarna kunskap om hur markerna 
nyttjas och vilka konsekvenser man ser från exempelvis 
vindkraftsetableringar. 
 
Det är nödvändigt att staten börjar värdera samernas näringar ur andra 
aspekter än de rent ekonomiska och ser ett värde i att markerna nyttjas 
hållbart. Man kan inte endast göra bedömningar utifrån ett riksintresse mot 
ett annat, utan måste väga in andra delar som exempelvis de folkrättsliga, 
urfolksrättsliga och mänskliga rättigheter som samerna har. 
 
Sámit – Samerna  

Samebyar och andra samiska sammanslutningar, som föreningar och 
organisationer, saknar egna resurser för att på ett ändamålsenligt sätt 
medverka i exploateringsärenden som exempelvis rör vindkraft. Vad avser 
kompetens så får här göras skillnad mellan vetskap av hur markerna 
brukas och den juridiska kompetensen. Den juridiska kompetensen kan 
lösas om det finns ekonomiska resurser, medan den traditionella 
kompetensen besitts av de berörda. 
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Vuovdega – Skogssamerna 

Vuovdega – Skogssamerna har endast enskilda samer som medlemmar. 
Partiet har liten eller ingen kontakt med styrelserna i samebyar och 
sameföreningar. Det är därför svårt att uttala sig om huruvida samtliga 
dessa har en god, mindre god eller rent av dålig möjlighet att kunna ha ”ett 
reellt inflytande över beslut” som då påverkar land och vatten i 
traditionella områden. Det är dock lätt att tro att de som sedan tidigare 
varit inblandade i samrådsprocesser har upparbetat en viss skicklighet och 
kunskap i området. 
 
Man ska dock komma ihåg att domen i det så kallade Skattefjällsmålet NJA 
1981 s.1 blev att den så kallade renskötselrätten är en särskild rätt till 
fastighet som tillkommer det samiska folket (§1 RNL 1971:437) och grundas 
på urminnes hävd. 
 
Vuovdega – Skogssamerna vill dessutom hänvisa till Sveriges rapportering 
kring efterlevandet av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter S2006/1910/SK den 21 juli 2006: 
 

”Det är Sveriges regerings uppfattning att urfolk har rätt till 
självbestämmande då de utgör folk enligt den betydelse som avses i 
den gemensamma artikel 1 i 1966 års internationella konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter och 1966 års internationella 
konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter". 

 

Och den gemensamma artikel 1 anger det samiska självbestämmandet. 
 

”Alla folk har rätt till självbestämmande. Genom denna rätt 
bestämmer de fritt sin politiska status och bedriver fritt sin 
ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”. 

 
Vuovdega - Skogssamerna ber även att få hänvisa till Regeringsformens 
första kapitel (Statsskickets grunder), andra paragrafen och sjätte stycket 
med följande utdrag: 
 

”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv 
ska främjas”. 

 
Internationell lagstiftning och MR-instrument har mer och mer påverkat 
domarna i Högsta domstolarna på svensk såväl som norsk sida. 
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Den internationella lagstiftningen påverkade Girjás-målet som avgjordes i 
Högsta domstolen i Sverige i början av 2020. Och professor Öjvind Ravnas 
analys citeras nedan: 
 

”Högst överraskande är det att Högsta domstolen aktivt använder 
ILO 169 för att motivera användningen av samisk sedvana och 
därmed samebyns rätt. Detta är som sagt oväntat då ILO 169 i Sverige 
inte har ratificerats och därmed inte är bunden av konventions-
lagstiftningen för landet. Det faktum att domstolen trots allt går 
längre med att använda denna folkrättskonvention än vad som 
motiveras är att den ’anses uttrycka en allmän folkrättslig princip’ – 
med andra ord internationell sedvanerätt av vilken stater är bundna 
utan inkorporeringslag. På grundval av detta erkännande finner 
Högsta domstolen att principen ska användas vid avgörande av 
tvister som rör ’markrätter som berör samer’, vilket innebär ’att en 
fastlagd samisk sedvänja ska beaktas’ (130 §).” 
(nordnorskdebatt.no) 

 
Ytterligare ett till exempel kan redovisas, men denna gång från norsk sida: 
 

Vindkraftsutbyggnaden vid Storheia och Roan i Trøndelag var i strid 
med urbefolkningens rättigheter, slår Högsta domstolen fast. Högsta 
domstolen i Stora kammaren kom enhälligt fram till att samernas 
rättigheter har kränkts, och att besluten om tillstånd och 
expropriationstillstånd därför är ogiltiga. 
 
Anläggningen i Roan har 71 turbiner, och var landets största fram 
tills vindkraftparken i Storheia stod klar. Samerna själva anser att de 
har fråntagits historiska vinterbetesområden, och har hänvisat till 
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. 
 
I domen framhåller Högsta domstolen att rennäringen är en form av 
skyddad kulturutövning. Vindkraftsutbyggnaden förstörde därmed 
samernas möjligheter att ha renskötsel i områdena. (NRK Sápmi). 

 
Vidare anges i propositionen 2020:21/64 som berör "En konsultations-
ordning i frågor som rör det samiska folket" under kapitel 4.2.2 "FN:s 
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter" bland annat 
följande: 

 

”I artikel 25 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter anges att varje medborgare ska äga rätt och möjlighet att 
utan åtskillnader av något slag och utan oskäliga inskränkningar 
delta i skötseln av allmänna angelägenheter direkt eller genom fritt 
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valda ombud. Artikeln bör läsas tillsammans med artikel 27, där det 
framgår att i de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga 
minoriteter ska de som tillhör sådana minoriteter inte förvägras 
rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt 
eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion och att 
använda sitt språk. Bestämmelsen innebär dels ett förbud mot 
diskriminering, dels en skyldighet för stater att positivt stödja 
minoriteternas strävanden att bevara sin särart. 
 
Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2020 s. 3 (Girjasdomen) 
hänvisat till artikel 27 och uttalat att det av bestämmelsen följer att 
medlemmar av minoritetsgrupper har rätt att utöva sin kultur samt 
att det kan vara nödvändigt att tillförsäkra samer fortsatt tillgång till 
mark som de traditionellt har brukat om det utgör en förutsättning 
för vidmakthållandet av kulturen (punkten 131).” 

 
Vad anger då artikel 27 i Internationella konventionen om medborgerliga 
och politiska rättigheter, ICCPR? 
 

”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter 
ska personer som tillhör sådana minoriteter inte nekas rätten att i 
gemenskap med de andra medlemmarna i sin grupp njuta av sin 
egen kultur, bekänna sig till och utöva sin egen religion, eller att 
använda sitt eget språk". 

 
Att utvecklingen med internationell lagstiftning och MR-instrument har 
lyckats påverka domarna i två av varandra oberoende rättskipande organ 
nämligen Högsta domstolarna på norsk sida samt respektive svensk sida är 
något oerhört progressivt. Man kan förutse att denna utveckling fortsätter. 
Sedan länge har man i den svenska debatten menat att samerna har ingen 
rätt till veto, det vill säga inget veto mot industrialisering av kvarvarande 
och ändliga naturresurser på svensk sida av Sápmi. 
 
Vuovdega – Skogssamerna menar att den samiska renskötselrätten inte får 
avtalas bort av enskilda så att man summariskt kan påstå att samerna inte 
har rätt att säga Ja. Ja till en förstörelse av de relativt opåverkade områden 
och vatten som fortfarande kan brukas av enskilda samer och bland annat 
vårt behov av kulturmarker och matsuveränitet. I det fallet går den samiska 
renskötselrätten före och vår rätt att kunna bruka denna rätt i gemenskap 
med andra samer. 
 
Vuovdega – Skogssamerna vill samtidigt peka på att detta förhållande inte 
nödvändigtvis ger alla samer rätt till att inneha medlemskap i sameby. 
Samtidigt måste det dock finnas ett reellt innehåll i denna rätt om det ska 
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finnas någon relevans med Högsta domstolens dom i skattefjällsmålet. Det 
kan inte ha varit HD:s mening att det kan finnas olika rätt för enskilda 
samer. Den enda tolkning i skenet av de senaste HD-domarna, man kan 
göra är att rätten är gemensam och likvärdig. Det pågår redan utredningar 
som kan komma att förändra förhållandena (jämfört med tidigare) till det 
bättre som på sikt kan förstärka det samiska samhällsbyggandet genom 
den inkludering som bland annat ICCPR står för, realiseras. 
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De senaste åren har det varit stort fokus på Beowulf Mining och den planerade 

gruvan i Gállok samt Sveaskogs skogsbruk i vissa samebyar, som har fått stor 

massmedial uppmärksamhet. Andra konflikter, som Gällivare skogssamebys tioåriga 

kamp mot en vindkraftsanläggning i kalvningslandet Hällberget, är relativt okänd 

bland journalister och allmänhet. Samebyn fick nyligen besked om att de inte får 

prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att Vasa vind kan 

börja anlägga vägar, betongfundament och vindkraftverk i orörd natur med höga 

naturvärden och Flakabergsgruppens kalvningsland. 

 

Hur ser ni på besluten tagna av Överkalix kommun, 

Länsstyrelsen i Norrbotten och Mark - och miljödomstolen? Vad 

skulle ni vilja säga till dem och till rik sdagspartierna? 
 

Guovssonásti 

Vindkraft stör renar och renar undviker vindkraftsparksområden vilket gör 
att stora betesmarker försvinner. Det är tragiskt att inte urfolksrätten 
respekteras och att varje sameby ska ha betesmarker för att kunna bedriva 
renskötsel. 
 
Det är riksdagen och regeringens politik som styr när man sätter upp mål 
för förnyelsebar energi utan att ta hänsyn till att renskötseln är en 
urfolksnäring och har ett särskilt skydd i grundlagen. 
 
Riksdagspartierna och regeringen måste börja ta ansvar för renskötseln 
som den enda urfolksnäringen i Europa. Trots upprepad kritik från FN så 
fortsätter Sverige att omöjliggöra en traditionell renskötsel med naturbete 
och samisk kunskap och traditionell kunskap värdesätts inte. 
 

Jakt- och fiskesamerna 

Se svar på första frågan. 
 

Landspartiet Svenska Samer 

Alla samer har rätt till inflytande i alla frågor som berör dem. Det innebär 
att Sverige och alla aktörer måste respektera samers rättigheter. Vi samer är 
såväl ett folk, ett urfolk och en minoritet. Dessa rättigheter omfattar samer 
som kollektiv, men även enskilda samer.  
 
Vi samer har ett ansvar att föra vidare marker, våra traditionella 
livsföringar och markerna till kommande generationer. Det är en ohållbar 
situation för samer om man hela tiden måste försöka driva rättsfall för att 
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få sina rättigheter respekterade. Detta är något som svenska beslutsfattare 
och myndigheter måste börja respektera.  
 
Har man som same inte getts reell möjlighet att påverka en process som 
riskerar förödande konsekvenser för ens samiska livsföring så har de 
samiska rättigheterna kränkts. Tyvärr drabbar detta även samiska barns 
rättigheter. Vi kan inte ha det så, för oss är det oacceptabelt. 
 

Min Geaidnuoe 

Det enda vi har är mark. På marken vilar all vår kultur och utan den är vi 
ingenting. Renen kan flytta på sig säger bolagen och politiker. Men för oss 
har varje backe ett namn. Varje kallkälla är känd. Varje bäck berättar en 
historia. Överallt finns boplatser och vi minns såväl människor som djur 
som levt här. Pratar med dem, för deras berättelser vidare. 
 
Vi har två ben och visst kan vi flytta på oss, men den vi en gång var stannar 
kvar. Någonstans på en annan plats skapas en ny samisk kultur, lite 
fattigare, lite historielösare och mycket bittrare.  
 
Vi vill veta till vilken nytta detta sker. Det sätt vi lever på idag är inte 
hållbart. Marken kvider under våra fötter. Varje regn, varje torka och varje 
vind varnar oss. Men vi lyssnar inte. Vi tror att vårt sätt att leva kan 
fortsätta i gängse ordning. Det kan det inte. Vi måste backa. Vi måste 
stanna upp.  
 
En gång överhörde jag ett samtal mellan en mamma och en son som skiljts 
åt via krig. Många år hade passerat. 
Är du trygg? 
Är du varm? 
Är du mätt? 
Är du älskad? 
Det var frågorna mamman frågade sin son.  
Där är kärnan. Mer behöver vi inte. 
 

Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet 

Generellt så råder det en stor oklarhet kring hur utfallen kommer att bli i 
domstolsprövningarna och varken samebyar eller vindkraftsbolag kan på 
förhand ens ha en aning om vilket utfallet kommer att bli. 
 
I besluten så framgår det att man bedömt att den planerade vindkrafts-
parken inte befinner sig direkt i områden som klassats som riksintresse av 
varken Gällivare skogssameby eller av Ängeså koncessionssameby. Man 
har inte uppfattat det som att vindkraftsetableringen i närheten till de 
områden som samebyarna klassat som riksintresse kommer innebära 
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någon störning för samebyarna. Uppenbarligen så saknas det kunskap hos 
domstolarna om vilka störningar som vindkraften har för renskötseln trots 
att det finns forskning som visar på att störningsområdena är långt mycket 
större än endast i direkt anslutning till kraftverken. 
 
Till riksdagspartierna så vill vi hälsa att det är nödvändigt att ta större 
hänsyn till renskötselns behov än vad som görs i dagsläget och att man 
måste titta på de kumulativa effekterna av de störningsmoment som finns 
inom den aktuella samebyns betesområde. Den politik som bedrivs i 
dagsläget bryter mot de skyldigheter som man som stat har gentemot 
samerna som folk då man i dagsläget håller på att omöjliggöra den samiska 
kulturens markanvändning. 
 

Sámit – Samerna  

För ett naturfolk, tillika ett urfolk är markerna av central betydelse för 
utövande och bevarande av den samiska kulturen. I alla sammanhang där 
ekonomiska intressen vill exploatera markerna vägs ekonomi mot detta och 
i de flesta fall förlorar samerna. Det vi vill säga är – samiska intressen måste 
ges ett verkligt inflytande att värna sina marker genom att vara en 
likvärdig part och att detta respekteras i lag. 
 

Vuovdega – Skogssamerna 

Vuovdega – Skogssamerna hänvisar till tidigare kortfattade argumentation 
(se tidigare svar) och kan konstatera att den utveckling som redovisats inte 
har ägt rum med det svenska politiska etablissemangets godkännande. 
 
Därigenom har man försatt sig i den situationen att ordningsmakten såväl 
som rättskipande myndigheter alltför ofta tillåtits att skipa den svenska 
rättvisan men på bekostnad av vår gemensamma samiska rätt. Det har 
dessutom inneburit smärtsamma upplevelser för många enskilda samer. 
 
De utredningar som nu pågår kommer att ge Sametinget möjligheter som 
inte funnits tidigare. Men det innebär också ett stort ansvar som ledamöter 
och partier i Sametingets plenum måste ta. 
 
Avslutningsvis citeras den kända devisen: I Sápmi är det vi som är folket. 
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Partiledare som har svarat på frågorna 
 

Amnesty Sápmi har fått svar från följande partiledare: 

 

Guovssonásti Marita Stinnerbom 

Jakt- och fiskesamerna Håkan Jonsson 

Landspartiet Svenska Samer Marie Persson Njajta 

Min Geaidnu Christina Åhrén 

Sámiid Riikkabellodat – Samelandspartiet Paulus Kuoljok 

Sámit – Samerna Anders Kråik 

Vuovdega – Skogssamerna Stefan Mikaelsson  

 

 

 

 

Amnesty Sápmi 

Amnesty Sápmi är en ideell förening inom Amnesty Sverige. Vi arbetar 
med information och opinionsbildning kring samiska rättighetsfrågor.  
 
E-post: sapmi@amnesty.se 

Webb: www.amnestysapmi.se 

Facebook: www.facebook.com/AmnestySapmi 

Swish: 123 335 74 56 
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