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Motion till Svenska Samernas Riksförbunds lagtima årsmöte 2021 
 
 
 
Det samiska samhället och de samiska näringarna, framförallt den traditionella 
renskötseln befinner sig i en ny tidsålder där mänsklig aktivitet gett sådana 
avtryck att ett lager av bestående förändringar kan utskiljas i jordskorpan även 
om miljontals år. I forskningsskretsar benämns denna geologiska epok som 
Antropocen, vilket kan översättas med ”människans tidsålder” som tar sin 
början i höjd med den industrustriella revolutonen. Det är en tidsperiod som kan 
avgränsas som den tid då mänsklig aktivitet globalt påverkat planetens 
ekosystem, klimat och jordskorpa. Denna nya tidsperiod har nu den senaste 
hundra åren påverkat det som SSR förre ordförande Ingwar Åhrén kalla de 
”samiska rummet” oåterkalleligt, med viket han menade samiska landskapet 
och människans närvaro i landskapet. Detta synliggörs genom gruvlandskap, 
vattenkraftdammar, industriellt storskaligt skogsbruk, infrastruktur, militära 
installationer, vindkraftparker m.m.  och idémässigt talar våra nationalstater om 
Sápmi som de ”ny framtidslandet” för att möjliggöra den s.k. gröna 
omställningen inför hotet från klimatförändringarna.   Samtidigt har dels 
nationalstaterna bekräftat samernas rätt till bestämmande som ett folk, vilket 
manifesterats genom etablering av de folkvalda samiska församlingar, dels t.ex. 
Sveriges högsta rättsvårdande organ, Högsta Domstol nyligen underkänt den 
svenska statens tvångsvisa förvaltning av Girjas samebyn fiske- och jakträtt.   
 
Det samiska samhället och de samiska näringarna, framför allt renskötseln 
befinner sig inte bara i Antropoces tidsålder utan också paradoxernas tidevarv, 
viket inte bara är en stor utmaning utan ställer krav stora krav både på hur 
samiska intressen organiseras och hur agerar internt och hur man interagerar 
med omvärlden såväl strategiskt som praktiskt. Detta gäller också i högsta grad 
Svenska samernas verksamhet. 
 
Landsmötet får ursäkta denna något högtravande inledning av motionen.  
 
SSR har sedan dess tillkomst 1950 genomgått många faser organisatoriskt, 
vilket ofta föranlett av större eller mindre översyner av verksamheten Skälen har 
varit allt ifrån omvärldsförändringar till att flytta av kansliort.  
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Beträffande väsentliga omvärldsförändringar som skett sedan början av 2000-
talet kan man inte undvika nämna riksdagens beslut 2006 flytta över 
huvuddelen av den statliga förvaltningen kopplad till rennäringen från 
Jordbruksverket och länsstyrelsen till Sametinget. Den andra väsentliga 
omvärldsförändringen är Girjas samebyns stämning i av den svenska staten om 
bättre rätt till jakt och fiske 2009 och Högsta domstolen dom den 23 januari 
2021. 
 
Hur Sametinget organiserat sitt sektorsansvar för rennäringen sedan 2006 har 
förändrat från en traditionell myndighetsförvaltning till att de numera är en 
politiskt sammansatt nämndorganisationen i Sametinget som delvis utgör 
myndighetsförvaltningen. SSR har tidigare kritiserat denna organisationsform, 
eftersom det har funnit tendenser till att det politiska systemet i Sametinget 
intervenerat i rena myndighetsfrågor, vilket kan väcka tvivel om att 
rättssäkerheten är garanterad. Det har också av vissa uppfattats att nämnden i 
visa situationen både agerat och uttalat som om man företrädde rennäringens 
intressen, vilket en statlig sektorsmyndighet bör avhålla sig ifrån. SSR och dess 
medlemmar bör nog både på kort och längre sikt se över hur man skall förhålla 
sig både till den statliga sektorsmyndigheten för rennäringen och den det 
folkvalda organet Sametinget. Det förutsätter också en dialog med Sametinget 
sektorsmyndighet och det folkvalda organens ledning.   
  
Högsta domstolen dom i Girjasmålet är på många sätt en vattendelare i svensk 
samepolitik. Domen kommer dominera både det offentliga samtalet om samiska 
rättigheter och arbetet i Regeringskansliet och Sveriges riksdag många år 
framöver. Regeringen bereder förnärvarande direktiven en utredning om att 
bl.a. se över gällande rennäringslag med anledning av Girjasmålet. 
Översynen av rennäringslagen kommer medföra ett omfattande arbete både 
landets samebyar och SSR som samebyarnas gemensamma företrädare.  
Frågan om Samefondens roll i detta sammanhang kommer givetvis diskuteras.  
 
Mot bakgrund av de ovan sagda scenarier har samebyn med viss oro noterat 
de frekventa byten av ordförande i förbundet, vilket såväl utåt och internt 
uppfattats som signaler om att SSR inte går i takt med sig själv. Samebyn har 
också uppfattat att det har funnits svårigheter till att rekrytera ledamöter till olika 
funktioner i förbundet.   
 
Sammanfattningsvis får konstateras att både enskilda samebyar och SSR som 
organisation står inför stora utmaningar det kommande åren, vilket kommer att 
innebära en ökad arbetsbörda, en högre aktivitetsnivå.  
 
Av det skäl och motiv som angett i motionen bör landsmöte besluta om att göra 
en översyn av SSR organisation som helhet och vars resultat och förslag bör 
presenteras vid SSR landsmöte 2022. Översynen bör göras inom förbundets 
budgetramar och eventuella sakkunniga och experter bör kunna rekryteras 
internt.  
 
 


