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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN  01.01.2017 - 31.12.2017. 
 
 
1. SAMERÅDET 
 
Samerådet är en samarbetsorganisation mellan samiska organisationer på rysk, 
finsk, svensk och norsk sida av Sápmi. Medlemsorganisationer från svenska delen 
av Sápmi är Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ), Svenska Samernas 
Riksförbund (SSR) och Renägarförbundet (RÄF/BEO).  
 
Samerådet har NGO-status (Non Governmental Organisation) i FN och 
observatörsstatus inom Arktiskt Råd och Barents Råd.  
 
1.1. Sektionen 
 
Samerådets svenska sektion består av 4 ledamöter med personliga suppleanter, 
vilka företräder medlemsorganisationerna från svenska delen av Sápmi; den 
Samiska Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) Svenska Samernas Riksförbund 
(SSR) och Renägarförbundet (RÄF/BEO) i Samerådet.  
 
1.2. Ledamöter (2017 – 2021) 
 
Ordinarie    Suppleanter 
 
Kristina Nordling, vice ordf.  Margaretha Påve  
Åsa Larsson Blind, ordförande  Ella Karolina Juuso 
Karin Vannar,   Marja Kari Omma 
Lea Simma,  sekreterare    Sanna Vannar 
 
1.3. Sekreterare & kassör 
 
Åsa Larsson Blind är ordförande och hanterar sektionens post samt den ekonomiska 
administrationen. Lea Simma är sekreterare. Ansvarig för bokföring och upprättande 
av årsbokslut mm är Dálvvadis ekonomisk förening. 
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1.4. Revisor 
 
Revisor för 2017 är Ella-Britt Utsi Jannok 
 
1.5. Uppdrag 
 
Uppdrag  Ordinarie  Suppleant   
 
Samerådets  Åsa Larsson Blind   
arbetsutskott 
 
 
 
2.  VERKSAMHETEN 
 
2.1. Sektionen 
 
Sektionen har under redovisad tid haft 1 ordinarie sektionsmöte; 
 
10 mars i Umeå 
 
 
2.2. Rådet 
 
Samerådet (SR) har under redovisad tid har haft 2 rådsmöten;  
 
9-11 februari  21:a SamekonferensenTråante, Norge 
21-22 oktober Murmansk, Ryssland 
 
President:  Åsa Larsson Blind  
Vice president: Aslat Holmberg  
  - ” -  Ellen Inga Turi 
  - ” -  Ivan Matrekhin 
 
 
Samerådets President tillsammans med vice presidenter utgör Samerådets 
arbetsutskott.  
 
Rådets verksamhet framgår av Samerådets verksamhetsberättelse för 2016 - 2017.  
 
 
 
2.3. Samarbete mellan medlemsorganisationer 
 
Sektionen har ambitionen att vara en samarbetsplattform och genom sitt arbete ge 
medlemsorganisationerna möjlighet att samarbeta kring gemensamma 
intressefrågor.  
 
2.4. Urfolksfrågor, mänskliga rättigheter och bistånd 
 



Samerådets internationella aktiviteter i allmänhet framgår dels av 
verksamhetsberättelsen för Samerådet, samt verksamhetsberättelserna från 
Samerådets avdelningar, Arktis- och miljöfrågor och Mänskliga rättigheter. 
 
2.4.1.  FN aktiviteter 
 
Samerådets aktiviteter inom ramen för FN-systemet koncentreras till frågor kopplade 
till mänskliga rättigheter. 
 
2.4.2.  FN:s Permanenta forum för urfolksfrågor.  
 
Expertorganet är underställt ECOSOC, FN:s ekonomiska, sociala och kulturella råd 
och består av 16 medlemmar, varav åtta utses av regeringarna och åtta av 
urfolksorganisationer och parlament.  
 
2.5.  Biståndsverksamhet 
 
Sektionen har sedan slutet av 1970-talet bedrivit samarbetsverksamhet i form av 
biståndsprojekt med andra urfolk inom ramen för svensk biståndspolitik.  
Sida har varit den primära finansiären. Genom medlemskap i Forum Syd, en 
ramorganisation för NGO:s på svensk sida som sysslar med bl.a. 
biståndsverksamhet, har sektionen fått ta del av det ramanslag som Forum Syd får 
av Sida. Biståndsprojekten kräver i vissa fall en egen insats upp till 20-30 %.  
 
2.5.1 Fadderverksamhet  
 
Sektionen stödjer sedan länge den fadderbarnverksamhet som drivs av Consejo 
SamiMaya. Sektionen administrerar det fadderkonto som används för insamlandet av 
fadderpengar från faddrar i Sápmi. Pengarna delas sedan ut till barnen på plats i 
Guatemala. 
 
 
 
2.6.  Samarbete med andra urfolk och frivilliga organisationer (NGO). 
 
Sektionen samarbetar med andra urfolk och andra frivilligorganisationer. Samarbetet 
är ofta kopplat till biståndsprojekt eller andra nätverk inom folkrätt, miljöarbete, kultur 
mm. Organisationer i Norden som sektionen har samarbete är bl.a. IWGIA och 
Fjärde Världen (svensk NGO). Det sker inom ramen för Arktiskt Råd, EU, FN, 
biståndsprojekt mm.  
 
 
 
3. CIRKUMPOLÄRT SAMARBETE 
 
 
3.1. Arktiskt Råd 
 
Samerådet är en av sex urfolksorganisationer som är permanenta deltagare i Arktiskt 
Råd. Samerådets avdelning för Arktisk- och Miljöfrågor ansvarar för detta arbete 



genom avdelningsledare Gunn-Britt Retter. Ordförandeskapet för Arktiskt Råd 
vandrar mellan de Arktiska staterna och 2017 tog Finland över ordförandeskapet från 
USA. 
 
4. SAMISKA SPRÅKET. 
 
Vid Samerådets möten och konferenser används alltid det samiska språket och 
originaldokumenten är på nordsamiska.  
 
 
5.  EKONOMI 
 
Balans och resultaträkningen framgår av bilaga 1 som avser tiden 1.1–31.12.2017 
 
 
6. Övrigt 
 
 
Sápmi Soaré 
 
År 2017 hade Sápmi anledning att fira hundra år av kamp för samernas rättigheter. 
Därför höll Samerådet den 21:a Samekonferensen 9-11 februari i Trondheim 
för att markera den historiska händelse då samernas första gränsöverskridande 
landsmöte hölls. 
Därmed ville Samerådet, som representerar civilsamhället i hela Sápmi, bjuda in det 
samiska folket, från alla fyra länder till en kväll med jubileumsfirande - Sápmi Soaré. 
Kvällen den 9 februari bjöd på en späckad gala med musikframträdanden, 
prisutdelning och mycket annat, allt för att fira hundra år av samernas politiska 
organisering. 
 
 
 
 
 
 
 
Åsa Larsson Blind   
Ordförande   
 
 
 


