
Guovssonásti arbetar för ett rättssäkert samhälle för alla samer där 
vår kultur, rennäringen och andra näringar får utvecklas i balans 
med naturen och klimatet.

Guovssonasti reaktatjirkeme siebriedahkide barka  juktie gaajhkide 
saemide gusnie mijjen kultuvre, båatsoe jïh jeatjah darjomh 
åadtjoeh eatnaminie jïh klimatine ektine evtiedidh.
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Samisk rätt till mark och vatten -  
Saemien reakta eatnamasse jïh jaavran
Vår vision är att samisk rätt till mark och vatten är fullt erkänd, skyddad i lag 
och jämställd med äganderätten. 

Mijjen ulmie saemien reakta eatnamasse jïh tjaatsan lea ellies nænnoestam-
me, laakesne vaarjelamme jïh aajhterereaktine mïrrestalleme.

I författningar bör innas regler som klargör innebörden av samisk rätt till land 
och vatten och förhållandet mellan denna och äganderätten. Dessa ska be-
skriva hur den samiska bruksrätten konkret kan utövas och tillförsäkras de som 
har iske, jakt, slöjd och andra naturnäringar som huvudsaklig försörjning.

På samiskt område, inom hela Sápmi, ska det vara samisk förvaltning och 
områden ”där renskötsel av ålder bedrivits ” ska skyddas och om tvist uppstår 
inom renskötselområde ska motparten ha bevisbördan.

Rennäringen - Boazodoallu
Vår vision är att rennäringen är stark, hållbar och livskraftig, den bevarar och 
utvecklar samisk kultur och stärker övriga samiska näringar.

Min oainnáhus lea ahte boazodoallu lea nanus, bistevaš ja ealli, dat bisuha ja 
ovddida sámi kultuvrra ja nanusmahttá iežá sámi ealáhusaid.

Vi vill att rennäringens lönsamhet och trygghet ska stärkas genom skydd för 
renskötselns markanvändning, skydd mot intrång i och exploateringar av 
betesmarker. Samiska parter i mål om samernas markanspråk skall få möjlig-
heter till ersättning för sina rättegångskostnader och en toleransnivå för skada 
på rennäringen orsakad av konkurrerande markanvändare ska införas. 
Inom renskötselområdet ska en samisk förvaltning av rovdjur genomföras så 
att skadorna minskas till en nivå som samerna tolererar. Ersättningssystemet 
ska omarbetas så att full täckning ges för förluster och samebyarnas rovdjurs-
inventerings- och skyddsjaktskostnader ska ersättas fullt ut. 
 
Småskalig renslakt ska möjliggöras, slaktkontroll och besiktningar ska förenk-
las och anpassas till arktiskt miljö och renskötselns förutsättningar. Livdjurs-/
arealstöd för renar ska inrättas på samma sätt som för annan djurhållning i 
enlighet med EU:s landsbygdsprogram. Stöd till generationsskifte ska införas 
enligt EUs landsbygdsprogram.



Jämlikhet – Dásseárvu
Vår vision är att alla samer ska behandlas jämlikt och rättssäkert, där 
den enskilde inte diskrimineras, där mänskliga rättigheter, bruks- och 
egendomsrätt respekteras och att det återspeglas i samhällets attityder, 
värderingar och normer.

Min oainnáhus lea ahte visot sámit galget gieđahallot ovttaárvosaččat ja 
rievttalaččat, mas ovttaskas olmmoš ii vealahuvvo, mas olmmošlaš rievttit, 
geavahan- ja oamastanriekti adnojit váran ja ahte dat boahtá oidnosii servo-
daga oainnuin, árvvuin ja njuolggadusain.

Sametinget ska genom insatser på kort och lång sikt öka jämställdheten i 
det samiska samhället. På kort sikt ska insatser för att lyfta fram förebilder, 
t.ex kvinnor i styrelser, och skapa mentorskap och stärkande nätverk, stöd för 
utbildning, information och diskussioner om vikten av bred kompetens riktat 
till olika samiska organisationer och uppmuntra unga kvinnor och män som vill 
etablera sig inom traditionella näringar på lika villkor. 

Långsiktigt ska insatser göras för att stärka de traditionella näringarna gene-
rellt för att skapa förutsättningar för både män och kvinnor att fortsätta ar-
beta och etablera sig inom näringarna och därigenom utöka jämställdheten. 
Speciikt för renskötseln ska andelen kvinnliga renskötare och renägare lång-
siktigt ökas. En jämnare fördelning av renarna ökar möjligheten och intresset 
för kvinnor att etablera sig och engagera sig inom branschen.

Sametinget ska arbeta för en jämlik behandling av alla människor. Rasism i 
olika former gentemot samer måste stävjas. Samhället måste upprätthålla 
alla lagar och förordningar jämlikt gentemot samer och icke-samer, 
bl.a. när det gäller nyttjande av mark och vatten och obalansen mellan 
bevakningen av renskötseln och bevakningen av turism och nöjeskörning 
med skoter. Samers enskilda och kollektiva rättigheter ska behandlas 
rättssäkert inom alla myndigheter.
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Samiskt språk - Sámiengiälla
Vår vision är att samiskan är ett levande språk som används i hela Sápmi och 
det samiska samhället. 

Mïjjan vujnnamij mehte sámiengiälla viässuoje giällane adnietuvvá gájkka 
Sámieniädnamisne jah sámien syöbradahkkasne.

Det samiska språket ska vara välmående, det ska bevaras, stärkas och ut-
vecklas. Samiska språkrättigheter ska förtydligas och upprätthållas genom en 
samisk språklag och Sametinget ska själv bestämma över språkets utveckling.
Vi vill att stipendium och studiestöd ska ges till samer för att få möjlighet att 
lära sig tala, läsa och skriva samiska. Vi vill stärka samiska barns möjligheter 
att lära sig samiska i förskola och skola. Satsningar på språkbad och språk-
nästen ska genomföras och traditionella språkarenor ska stärkas. Bevarande 
och stärkande av samiskt arbetsspråk bör ske genom mentorskap. 
Kunskaper i samiska och samiska förhållanden ska vara en merit för ofentliga 
tjänster i Sápmi för att ge plats åt oss samer, vårt språk och vår kultur i det 
ofentliga livet.

Duodji - Duöjjie
Vår vision är att duodji har ett starkt juridiskt skydd, är ett levande kulturut-
tryck och en välmående näring där mjuk- och hårdslöjd står lika starka.

Mïjjan vujnnamij mehte tjürggs juridijkan suöjjie gåpttjá duöjieb, juhkka leä 
viässuoje kultuvrrameärkkane jah varries jiälátassine gussnie mevkes-  jah gar-
raduöjjie aktta tjårggade leägan.
 
Riktade insatser behövs för att bibehålla och öka kunskapen och intresset om 
duodji och för att mjuk- och hårdslöjd ska stå lika starka. Duodji, samisk design 
och konsthantverk ska få ett starkare lagligt skydd så att icke-samiska aktörers 
exploatering av samisk kultur motverkas, t.ex. genom stärkta certiieringsord-
ningar och skydd av traditionella samiska former och mönster. 
Traditionell duodji ska stärkas genom utökade insatser, bl.a. utvecklingsstöd, 
utbildningsinsatser, stipendieordningar och startstöd. De som är intresserade 
av att lära sig duodji för dess kulturella värden och de som vill etablera sig 
och utvecklas som duodjiföretagare ska få ett starkt stöd från samhället.



Hälsa, idrott, trygghet och omsorg – Dearvvašvuohta, 
valáštallan, dorvvolašvuohta ja dikšu
Vår vision är att alla samer har god hälsa, glädje och välbeinnande och en 
trygg omsorg och hälsovård i alla stadier av sina liv. 

Min oainnáhus lea ahte visot sámiin lea buorre dearvvašvuohta, illu ja buor-
redilli ja dorvvolaš eallin- ja dearvvašvuođadikšu olles eallima agi.

Vi vill arbeta för en samisk välfärd, ett samiskt samhälle anpassat efter vårt 
samiska levnadsätt och samiska normer. Välfärdsystemet ska arbeta för en 
samisk anpassning i föräldraförsäkring och införa samiskt språk och kultur-
kompetens i barnomsorg, sjuk-, och hälsovård samt äldreomsorg. Ett väl-
färdssystem anpassat efter samiska normer. Generationsväxlingar ska under-
lättas, t.ex. genom renkonto och ett kompletterande samiskt pensionssystem. 
En samisk institution som har övergripande ansvar för psykosocial hälsa och 
att Sametinget får ett större ansvar för hälsofrågor. Samisk idrott ska få fast 
inansiering från staten.

Klimat och miljö – Dálkádahkka jah bïjruos
Vår vision är en livskraftig och hållbar miljö där all användning av mark och 
vatten i Sápmi tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för att bibehålla den 
biologiska mångfalden, stävja klimatändringens efekter och att den sker med 
samtycke från samiska näringar och samhälle.

Mïjjan vujdnamij mehte tjürggs jah nïnnuo bïjruos leä dárbies gussnie gájkka iäd-
namij jah tjätjij ävkkemh Sámieniädnamisne välddh sosiálaladtje, bednegvyjjarij 
jah ekologijan guahtáje vásstádassub vaj ájmuone adnietit bijologijan måddie-
giärdagevuađub, däbmet dálkádahkkan vïrduodiemien dahkkuojde mah sjeddh 
sámien jiälátassij jah syöbradahkkan mehte.

Mark och vatten i Sápmi är samernas gemensamma tillgång. Betydelsen av 
samernas värderingar, traditionella kunskaper och metoder för resurshantering 
bör erkännas när det gäller att främja en miljöanpassad och hållbar utveckling. 
Principen om urfolkens rätt att säga ja eller nej till exploateringar ska respekter-
as, i lagar behövs klargörande för att ta hänsyn till samisk markanvändning och 
samisk kultur, staten ska bistå med juridisk hjälp vid ärenden som rör naturtill-
gångar och att ersättning ska utdömas vid exploateringar samt att skogssamerna 
har samma rätt till ersättning för nyttjanderättsupplåtelser inom sina marker som 
fjällsamerna har på sina marker. Del av vinster från exploateringar ska gå till det 
samiska samhället och de samer som berörs.
En fond ska upprättas för att förebygga klimatpåverkan på renbete och Same-
tinget har ett ansvar för att företrädare för samiska markanvändningsintressen får 
ekonomiskt stöd för sitt miljöarbete.  Skogsbruket ska bedrivas med hänsyn till kli-
matförändringar på ett natur- och miljövänligt sätt samt anpassas till renskötseln. 
Den fria skoteråkningen ska regleras till speciella skoterområden och skoterleder.



Samisk kultur - Sáme kultuvrra
Vår vision är en levande samisk kultur som bevaras och utvecklas av samer och 
som är tillgänglig för alla samer.

Min oainnáhus lea ealli sámi kultuvra man sámit bisuhit ja ovddidit ja mas visot 
sámit oassálastet.

Vi vill att duodji, samisk konst/konsthantverk, teater, jojk, litteratur och samisk 
idrott ska stimuleras och stödjas genom riktade insatser och stipendier. Att 
stöd ges till samiska kulturverksamheter och institutioner så att allt ler kan ak-
tiveras och nås och nyskapande stimuleras. Samegårdar, sameföreningar och 
samebyar ska ha möjligheter att få kulturstöd.
Muséer som är viktiga för det samiska kulturarvets synliggörande ska stärkas. 
Ájtte ska ha ansvar för samisk kultur och ska ha samisk styrelsemajoritet och 
Gaaltjie som kulturcenter/museum ska ges ett fast statligt stöd.
Samiskt kulturarv, samiska kulturminnen och samiska museum ska förvaltas av 
Sametinget. Samiska kvarlevor ska återlämnas och återbegravas.

Levande samiskt näringsliv - Viesso sáme äládus
Vår vision är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av och 
inom Sápmi. 

Min oainnáhus lea ekonomalaš, ekologalaš ja sosiálalaš bistevaš ovdáneap-
mi Sámis.

Samiska näringar är beroende av varandra och bör ges utvecklingsmöjlig-
heter. Det är viktigt att satsningar inom EUs landsbygdsprogram görs för att 
renskötseln och andra samiska traditionella näringar behålls, utvecklas och 
förnyas. Samernas ställning som urfolk ska beaktas, likaså rennäringen som en 
viktig del av den samiska kulturen.

Vi vill att samiska företagare ska ges stöd för att starta verksamhet inom 
renskötsel, duodji, iske, jakt eller annan primärnäring, göra investeringar eller 
utveckla företaget. Stödet ska speciellt inriktas på modernisering, förädling, 
breddning av verksamheten, stöd till nya idéer och bevarande av kulturarvet. 
Samiska naturnäringar ska speciellt ges kompensation för naturgivna nackde-
lar som strängare klimat och avstånd till centralorter, för bl.a. långa lyttning-
ar och transporter.
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Marita Stinnerbom

47 år, minoritetssamordnare. Renägare, 
kassör och vindkraftsamordnare i Vilhelmina 
norra sameby, Sametingsledamot 2009-2017, 
ledamot i rennäringsnämnden 2009-2013.

Lars-Jon Allas

67 år, renskötare och styrelseledamot med för-
troendeuppdrag inom rättighetsfrågor i Talma 
sameby. Sametingsledamot 1993-2013, 1:a er-
sättare 2013-2017, sametingets första ordföran-
de i 4 år, därefter 1:e vice. ordförande i 4 år.

Lars Miguel Utsi

34 år, renskötare i Luokta Mávas sameby, lång 
arbetserfarenhet av samiska organisationer, 
projektledning och internationellt samarbete. 
Ersättare i sametinget 2013-2017. Jag kämpar 
för att säkra renskötselns framtid och att stärka 
samarbetet inom Sápmi.



Anne-Madeleine Kuhmunen

31 år, lärare i samiska och förskollärare på sa-
misk avdelning, renägare i Luokta Mávas same-
by, egen företagare. Varit verksam i Arjeplogs 
Sameförening.
Språknämndsledamot 2013-2017.

Nils-Johan Labba

32 år, egenföretagare, slöjdare och lärare 
i duodji. Jag brinner för att stärka duodji, 
samisk utbildning och det samiska språket.

Karin Vannar

64 år, sambo och två barn. Nystartad egenfö-
retagare. Sametingsledamot 2009-2013
Mina hjärtefrågor är rennäringen, barn- och 
ungdomsfrågor, språk, samnordiska frågor, 
ekonomi och klimat.

Tomas Unga

55 år, renskötare och ordförande i Vittangi 
sameby, gift, två barn, från Parkalompolo, 
bor i Kiruna. Viktiga frågor är samiskt självbe-
stämmande och renskötselfrågor som rovdjur, 
markrättigheter och speciellt skogssamiska 
förhållanden, inkluderat samiska språk- och 
utbildningsfrågor.



Julia Omma

21 år, renskötare i Semisjaur Njarg sameby. 
Jag vill påverka unga renskötares framtid. 
Renskötseln är en livsstil, ett arv att förvalta och 
utveckla. Jag vill se förändringar i klimat- och 
rovdjurspolitiken.

John Tomas Labba

22 år, mekaniker och renägare i Saarivuoma. 
Jag ser möjlighet att påverka unga rensköta-
res framtid och arbeta med psykiskt ohälsa.

Lena Kristina Persson

54 år, renägare i Tåssåsens sameby och slöj-
dare. Arbetat som slaktare, kåtabyggare och 
slöjdlärare. Det grundläggande är att kom-
mande generationer vill fortsätta med ren-
skötsel och då bör förutsättningar ges.
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Samebyn - Čearru
Vår vision är att samebyn är en näringsmässigt och kulturellt viktig hemvist för 
samer där renskötseln samverkar och ger den enskilde trygghet både rättsligt 
och ekonomiskt.

Min oainnáhus lea ahte čearru lea deaŧalaš ealáhuslaš ja kultuvrralaš ruoktun 
sámiide, mas boazodoallu ovttastahttá ja addá ovttaskas olbmui sihke vuoi-
gatlaš ja ekonomalaš dorvvu.

Rennäringen är en viktig del av den samiska kulturen. Det är angeläget att 
rennäring alltjämt bedrivs i minst samma omfattning som i dag. Samekvinnans 
ställning inom rennäringen är traditionellt stark och ska uppmärksammas och 
stärkas.
En demokratisk uppbyggd och jämlik sameby förutsätter att kvinnor som män 
är verksamma i samebyn. Samebyns arbete och beslut ska också präglas av 
kvinnligt deltagande. Alternativa verksamheter inom samebyn ska stärka den 
sociala sammanhållningen och minska klyftorna mellan generationer och kön.
Samebyar ska ges möjlighet att på försök och på ett lagenligt sätt ändra sin 
organisation m.m. En sådan sameby ska som medlemmar kunna anta de sam-
er som kan härleda sitt ursprung till samebyn.

Samers lika värde som folk och individer.  
Sámit – seammá árvu olmmožin ja álbmogin
Vår vision är att alla samer kan leva på ett samiskt sätt, förverkliga sina sa-
miska intressen och föra sin kultur och näring vidare till nästa generation.

Min oainnáhus lea ahte visot sámit galget sáhttit eallit sámi vugiin, dahkat 
iežaset sámi beroštumiid duohtan ja láhčit iežaset kultuvrra ja ealáhusa boaht-
te buolvvaide.

Svenska staten ska uppfylla sina folkrättsliga åtaganden gentemot samerna 
enligt FN:s deklaration om urfolks rättigheter och ska erkänna och genom sina 
institutioner och sin service stödja samers möjligheter att behålla och utveckla 
sin kultur och identitet.
En av Sametinget utsedd sannings- och försoningskommission ska ges statliga 
resurser och befogenheter att ta emot skriftlig och muntlig dokumentation från 
samer, förhöra nu ansvariga i ofentlig verksamhet, fördöma begångna över-
grepp och brott och förorda återgäldande insatser.



Samiskt samarbete - Saemien ektiebarkoe
Vår vision är att det samiska folket i Sverige stadigt arbetar för att stärka 
samhörigheten i hela Sápmi och att urfolkens rätt är erkänd och stark interna-
tionellt och i Sápmi.

Mijjen ulmie saemiej åålmegh Sveerjesne iktesth barkeminie juktie ektievue-
kiem abpe Saepmesne nænnoestidh jïh aalkoealmetji reaktah lea striengkies 
jïh dåhkasjadteme dovne internasjonaalesne jïh Saepmesne.

Samiska frågor på internationell nivå ska handläggas gemensamt genom 
Samiskt parlamentariskt råd. En nordisk samekonvention ska stärka samisk 
självbestämmande och ge bättre möjligheter att genom samnordiska organ 
med ekonomiska och personella resurser harmoniera och samordna de olika 
statliga reglerna, lagarna och åtgärderna. Den s.k. lappkodicillen från 1751 
är ett grundläggande dokument som fortfarande gäller och som tillförsäkrar 
samerna rätt till eget samhällsliv och markanvändning oberoende av stats-
gränser. FN:s deklaration om urfolks rättigheter är den folkrättsliga riktlinje 
som ska följas. Tillsammans med andra urfolk i världen ska samerna verka för 
att internationella konventioner ska ratiiceras och de internationella gransk-
ningsorganens påpekanden och rekommendationer följas.

Samisk utbildning - Saemien ööhpehtimmie
Vår vision är att alla samer ska få en god, ändamålsenlig och språkligt och 
kulturellt anpassad utbildning från förskole- till högskolenivå.

Mijjen ulmie gaajhkh saemieh gelkieh åadtjodh hijven, sjiehteles, gïelh jïh kul-
turelle sjïehtesjadteme lohkehtimmiem aarhskuvleste-jïlleskuvlese.

Sametinget ska ta ansvar för att samerna får en god och ändamålsenlig 
utbildning från förskola till högskolenivå och få ansvar för all samisk förskole- 
och barnomsorgsverksamhet och också kunna ge expertråd och stöd till andra 
skolhuvudmän. Sameskolans undervisning och organisation ska anpassas till 
framtida behov och kunna utökas. Undervisning ska kunna bedrivas helt på 
samiska. 
Vi vill att samiska lärare utbildas och fortbildas, att särskilda stöd för dessa 
erhålls, samiska läromedel utvecklas och produceras för förskola upp till 
högskolenivå på alla godkända samiska ortograier, läromedelsproduktionen 
utökas för den samiska undervisningen och att modern teknik utvecklas och 
används.
Samernas utbildningscentrum ska ha en aktiv roll i vuxenutbildningen för 
samer och bör också erbjuda samiska studerande ett helt samiskt gymnasie-
programalternativ och en samisk institution för studier på högskolenivå ska 
etableras på svensk sida.



Samiskt självbestämmande - Sámien jïjtjamierriediebmie
Vår vision är att vi samer själva ska besluta om det som rör oss själva och vår 
egendom, mark och vatten baserat på en fullt erkänd och implementerad 
urfolksrätt.

Mïjjan vujdnamij mehte galggabe mïjjah sámieh jïjtjh mierriedit jïjtjameh ümij 
bïjrra jah mïjjan dávvierij, iädnamij jah tjätjij bïjrra, mah leäh ållást dühkke-
duvvame jah tjađđatuvvame álgguoalmatjij riäktij vuađuosne.

Sametingets folkvalda organ ska lyftas fram och stärkas. Sametingets kansli 
ska vara ett självständigt organ under ledning av Sametingets styrelse och 
nämnder. Det ska tjäna det samiska folket med de resurser och regelverk 
plenum och styrelse fastställer.  Sametingets fördelning av medel till samisk 
verksamhet får inte detaljstyras av regering och riksdag.
Samebyarnas roll som markförvaltare ska stärkas och upplåtelser av mark, 
jakt och iske inom Sápmi ska förvaltas av samebyar. 
Samefonden överförs från regeringen till samebyarna och Sametinget. Sam-
efondens ersättningsmedel ska återföras till de berörda skadelidande. Tills 
dess ska regeringen utse en majoritet av ledamöter i Samefonden och deras 
ersättare efter samråd med företrädare för rennäringen.
Sametingen i Sverige, Finland och Norge ska fortsatt ha en egen styrkommitté 
i nästa (eventuella) Interreg Nordprogram efter att nuvarande programperiod  
2014-2020 avslutas.

Rennäringsmyndigheten - Båatsoen byjjesfaamoe 
Vår vision är att myndighetsutövningen gentemot rennäringen är rättssäker 
och sköts av stabila och förutsägbara myndigheter där rennäringens företrä-
dare har ett starkt inlytande.

Mijjen ulmie åajvaladtjh darjoeh båatsoen gaavhtan lea reaktatjïerkeme jïh 
sjiehteles jïh stinkes reeremh dejnie berkieh, gusnie båatsoen guejmiem govlelge.

En särskild myndighet ska besluta i frågor som rör förvaltningen och myndig-
hetsutövning i rennäringsfrågor. Majoriteten av ledamöterna och deras ersät-
tare ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med företrädare för 
rennäringen. Administrationens organisering och lokalisering ska reformeras.
En kombination av stödåtgärder ska utformas som bäst uppfyller målen för 
en ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt bärkraftig rennäring på en 
stabil rättslig grund. Stöd ska utveckla rennäringen, verka för ett gott betes-
utnyttjande och främja en hållbar utveckling i renskötselområdet. Rennäring-
en ska på lika villkor som andra landsbygdsnäringar omfattas av EU:s olika 
stödformer.



GUOVSSONÁSTI
arbetar för att Du som same ska ha rätt och möjlighet
• att bo, arbeta och leva i sameområdet, både i vardag och fritid
• att ta del av och utveckla samisk kultur i olika former
• att återta och använda ditt språk både i hemmet och det ofentliga livet.

Foto: Fia Kaddik

barggá jut Dån, degu sábmen galggá riektáv ja 
máhttelisvuodav
• orrut, bargat ja eallit sámiguovllus, sihke árgan ja 
astoáiggi
• oassálasstet ja åvdedit sámekultuvrav måttijn hámijn
• gïelem åtnose vaeltedh jïh saemiestidh dovne 
gåetine jïh byjjes jieliemisnie.



”Vi är samer och vi vill vara samer, utan att därför vara varken mer eller 
mindre än andra folk i världen.”
”Vi har under historiens lopp funnit vår bärgning och levat i Sápmi, och vi äger 
en kultur som vi vill skall utvecklas och leva vidare.”

”Mii leat sámit ja háliidit leat sámit, eat dađe eanet, dahje unnit go máilmmi 
iežá álbmogat.”
”Áiggiid mielde mii leat birgen ja eallán Sámieatnamis ja mis lea kultuvra, 
man mii doaivut ovdánit ja eallit viidáseappot.”

”Mijjieh libie saemieh jïh mijjieh sïjhtijibie saemieh årrodh, juktie læjhkan 
idtjin daarpesjh dobtedh unnebe jallh jienebe, goh jeatja almetjh daennie 
eatnamisnie.”
”Dej jaepiej mah leah joe vaaseme libie gaavneme vuekiem, guktie edtjijibie 
Saepmesne bearkadidh jïh jieledh. Mijjieh kultuvrem utniejibie, maam mijjieh 
sïjhtijibie evtiedidh jïh boelvijste boevlide juhtedh.”

”Mij lip sáme ja sihtap sáme årrot, ij ga ienep jali unnep gå värálda ietjá 
álmmuga.”
”Ájgij tjadá mij lip gávnnam viessomnárev ja viessum Sámen ja miján la 
kultuvrra, mav sihtap åvdedit ja ájn bisodit.”

”Mïjjah liehpie sámieh jah sïjttabe sámiene urruot, jah ij gïnná jiänabe jallá 
unniebe guh viärálden jiätjá ålmmagh.” 
”Äjgij tjađđa liehpie mijjan viässuometjiärdijde jah jielliemub 
Sámieniädnamisne gávdname gussnie leäh mïjjan jïjtjameh kultuvrra mab 
sïjttabe uvddánit jah eŋŋe bïssuotit.”

facebook.com/guovssonasti
instagram.com/guovssonasti

guovssonasti.se // guovssonasti@biegga.com
Adress: c/o Utsi, Stengatan 12, 962 31, Jåhkåmåhkke


