
 2017-04-09 

 

 

 

Våra huvudmål inför kommande mandatperiod 2017 

Alla samers lika värde  

De samer som sent upptäckt och bejakar sin samiska identitet får inte avvisas utan ska istället 
uppmuntras i sin strävan att förverkliga sina möjligheter att bejaka sin samiska identitet och kunna 
vara den man är och vill vara och därmed bli harmoniska, effektiva och kreativa människor och med 
detta bidrar till samisk kultur och det samiska samhället.  
Vi vill att det samiska samhället ska vara till för alla samer oavsett bostadsort, födelseort, yrke, 
eller läggning.  
Samma sak ska gälla för HBTQ rörelsen.  
En del är urbana samer. Därför är frågan om alla samers lika värde viktigt.  
 
Samers lika rätt och möjligheter 

En av de viktigaste frågorna för Álbmut är att staten ska vidta åtgärder så att alla samer, inklusive 

samer utan medlemskap i sameby, har lika tillgång till land och vatten och i detta syfte införa 

nödvändiga lagändringar för att undvika onödiga skillnader mellan samer ur detta perspektiv  

Därför arbetar vi för att Sverige ska erkänna folket samerna även i praktisk politik och anpassa 

lagstiftningen till den status de har inskrivet i Regeringsformen. 

Självbestämmande  

 Álbmut slår vakt om och vill förstärka Sametingets självbestämmande och integritet i betydelsen av 

artikel 1 i de båda MR konventionerna från 1966 samt Urfolksdeklarationen och slutdokumentet från 

FNs världskonferens för urfolk år 2014. 

 Álbmut kommer att fortsatt arbeta för att Sametinget tilldelas uppgifter och ansvar för frågor inom 

alla områden som berör samer tex. Länsstyrelsernas uppgifter angående markfrågor, ansvar för 

repatriering av samiska kvarlevor, administrering av jakt och fiske.  

Samt arbeta vidare med att samer tar del av värdet av de naturresurser som utvinns i samiska 

område som tex. intrångsersättningar och vinstandelar ifrån gruvnäring, vind- och vattenkraft 

omfördelas via Sametinget så att de kommer folket samerna till del. 

Konsultationsordning 

Sametingets roll i det svenska självstyret kräver en effektiv konsultationsordning med Staten som 

innebär att den ska vara baserad på en jämbördig dialog samt bilaterala samtal och förhandlingar. 

Álbmut arbetar därför med att inbyggda systemfel ska tas bort som tex. att byta ut föråldrad 

lagstiftning och ersätta den med en enhetlig och samordnad lag som innebär att det blir naturligt och 

enklare för Sametinget att uttrycka en klar och entydig uppfattning i principiella och viktiga frågor. 

/Lars-Paul  


