SSRs landsmöte i Gällivare 2015 uttalande
Landsmötet upprepar att vi samer är ett folk i Sápmi med eget språk, egen kultur och egna
marker. Vi är också ett urfolk. Statens uttalande den 3 juni 2015 i Gällivare tingsrätt att
"Sverige inte har några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för
samerna, vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte" tolkar vi som ett förnekande av oss
som urfolk i Sverige, ett förnekande som vi samer som samlats vid SSRs landsmöte uppfattar som en förnekelse av vår existens, en av de grövsta formerna av rasdiskriminering.
Vi samer vet vilka vi är, vet vilka våra marker är och vet vilka våra rättigheter är. Vi har
vår bild av vår framtid och vi kommer själva att fortsätta forma vår framtid utifrån vår
kultur och vår historia oavsett vad andra anser.
Uttalandet från svenska staten väcker en stor ilska.
Landsmötet ställer därför frågan till svenska statens företrädare:
- Är Sveriges officiella syn på oss samer som urfolk den som Era företrädare gav uttryck
för i Gällivare tingsrätt?
Vi samer här i dag tar starkt avstånd ifrån ifrågasättandet av samer som urfolk.
Vi förväntar oss ett ansvarsfullt svar från er som högsta politiska företrädare för landet
Sverige.
Vi vill också ställa frågan hur ni tror att ett sådant budskap kommer tas emot från våra
grannländer, FN-systemet och världen i övrigt.
Vi samer kommer fortsätta att forma våra liv som ett folk; på våra marker, på vårt språk
och utifrån vår kultur. Och detta i samverkan med våra systrar och bröder ute i världen.

Bakgrund
År 1993 öppnade staten upp småviltsjakten i fjällområdet för alla, trots starka samiska protester.
Frågan om samernas jakt- och fiskerätt utreddes genom Jakt- och fiskerättsutredningen som kom
med sitt slutbetänkande 2005. Samiska representanter protesterade mot utredningens förslag eftersom det inte beaktade den starka samiska rätten till jakt och fiske. Därför beslutade SSR:s
landsmöte 2006 att organisationen skulle utreda förutsättningarna för en rättslig prövning mot
staten när det gäller jakt- och fiskerätten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen på den mark
som staten förvaltar. Landsmötet 2008 beslutade enigt att ställa sig bakom en stämning mot staten
för att få jakt och fiskerätten slutligt prövad. Girjas sameby lämnade därför in en stämningsansökan
mot staten i maj 2009. I maj 2015 inleddes huvudförhandlingen.

