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Abstract 
 

 

”Us local people!” 
En antropologiskt studie om samer mittemellan synlighet och osynlighet 
 

Samer har under generationer varit ett marginaliserat folk i Sverige, där gruvor och 

vindkraftsparker tycks gå före renskötsel och kulturvärden. Den äldre generationen samer har 

kämpat för politiska rättigheter, vilket gett resultat, men de senaste åren har vi sett en förändring 

i samisk aktivism. Unga samer för en kamp för att synas, höras och skapa nya värderingar. 

Sociala medier innebär en lättillgänglighet och en snabbhet i att nå ut till många samtidigt. Det 

har växt fram en folkrörelse som kämpar för urfolks rättigheter och för miljön, genom musik 

och kultur som till mångt och mycket delas via dessa sociala medier. I den här uppsatsen tittar 

vi närmare på den folkrörelsen som startade i samband med att VDn för ett brittiskt 

prospekteringsbolag under en gruvkonferens i Stockholm 2013 ställde sig frågan ”What local 

people?”, som en följd på vad lokalbefolkningen skulle tycka om ett dagbrott i Kallak. Citatet 

kom att bli startskottet för en våg av motaktioner och manifestationer för att synliggöra samerna 

och besvara frågan - us local people. Uppsatsen ämnar besvara frågorna ”på vilket sätt har 

samer osynliggjorts i Sverige?” och ”hur motverkar nya generationen samiska aktivister den 

tendensen?”. Slutsatsen är att demonstrationerna är en naturlig reaktion på svenska statens 

agerande när marker och naturtillgångar skänks bort till vrakpriser utan hänsyn till varken 

miljön eller kulturvärden. Samer har tröttnat på att vara osynliga och nya generationen samer 

visar på att det inte behöver vara så längre. 

 

Nyckelord: samer, urfolk, Kallak, Gállok, synlighet, osynlighet, aktivism, 
självbestämmande, gruvmotstånd, sociala medier 
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1. Inledning 

I samband med en internationell gruvkonferens i Stockholm november 2011 presenterade det 

brittiska prospekteringsbolaget1 Beowulf Mining plc’s dåvarande styrelseordförande Clive 

Sinclair-Poulton det kommande projektet att bryta järnmalm i Kallak, där ett cirka 4,5x5 

kilometer stort dagbrott2 planerades. Sinclair-Poulton förklarade under gruvkonferensen vad 

han svarade när folk återkommande frågade honom vad lokalbefolkningen hade att säga om 

provborrning och gruvetablering i området. Sinclair-Poulton visade en bild på ett kalhygge och 

sa: ”what local people?” (se kapitel 3). 

Citatet osynliggjorde den samiska lokalbefolkningen, vilket tidigare diskuterats i forskning av 

bland andra May-Britt Öhman (Öhman et al., 2017). Som respons ordnades året därpå, under 

Jokkmokks marknad, en utställning som till stor del bestod av porträtt av människor ur den 

samiska lokalbefolknigen. Utställningen kallade man ”Us local people”. Det startades även en 

hemsida med samma namn, vilken blivit en del i gruvmotståndet i Kallak. Bakom hemsidan 

står bland andra Tor Lundberg Tourda som menar att Clive Sinclair-Poulton gav arrogansen ett 

ansikte (Sternlund, 2013). En av människorna vars röst ljuder högt i kampen för själv-

bestämmande och rätt till mark är Mimie Märak, artist och aktivist som med sin dikt Us local 

people kom SM-tvåa i Poetry Slam 2013. 

” […]  de ska skämmas, stämmas för varje damm som skulle dämmas, för varje träd du vill 

fälla, för varje plats du vill spränga kommer det tränga fram tusen röster från oss som är 

what local people.�Vi som älskar och önskar att våran grönska ska få vara kvar där den är 

utan att ni skär den, tär den för faktum är att ni stryper en minoritet. Vet att vi står med ena 

foten i graven men roten går för djupt för att slita loss, det kommer aldrig att bita på oss, vi 

går inte att muta så sluta, det går inte att bräcka, ni kommer aldrig att kunna knäcka us local 

people” Mimie Märak, Poesi för ett gruvfritt Kallak i samband med en stödkonsert (Märak, 

2013). (se bilaga 1) 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att titta på hur samer i Sverige på olika sätt har osynliggjorts samt en 

ung generations nutida aktivism mot orättvisa; den nya generationens motståndskamp för ett 

                                                
1	Prospektering är ett systematiskt letande efter malm, kol, gas, olja, vatten, industriella mineral och berg- och 
jordarter. Ofta kombineras geogeologiska förundersökningar av ett visst område med geokemisk provtagning 
från markytan för att kunna avgränsa området inför de dyrare geofysiska provtagningarna, som i sin tur 
avgränsar området för provborrning.	
2 Dagbrott är malmbrytning vid jordytan istället för tunnlar. 
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gruvfritt Kallak. I det breda perspektivet hoppas jag att uppsatsen kan bidra till förståelse av 

kontinuerliga processer av statligt maktutövande över ursprungsbefolkning, och deras energi 

att stå emot. Uppsatsen behandlar samisk aktivism med exempel från samiska musikscenen 

samt från den blockad som upprättades framför JIMABs3 koncessionsområde4. Uppsatsen 

behandlar också hur svensk mineralpolitik marginaliserar samer på samisk mark. Under det 

senaste decenniet har det växt fram en folkrörelse som kämpar för miljön och för urfolks 

rättigheter genom musik och kultur och mycket delas för allmänheten via sociala medier. Det 

är om den folkrörelsen i samband med gruvboomen kring just Kallak som den här uppsatsen 

handlar, vilket leder fram till de huvudsakliga frågeställningar jag genom exemplifieringar 

ämnar besvara:  

• På vilket sätt har samer osynliggjorts i Sverige? 

• Hur motverkar nya generationen samiska aktivister den tendensen? 
 

 
Bild 1: Karta över Sápmi. Källa: samer.se 

1.2 Teori och centrala begrepp 

I uppsatsen används begreppen synlighet/osynlighet på ett teoretiskt sätt för att analysera olika 

politiska, ekonomiska och ideologiska praktiker som marginaliserar urfolket samer i Sverige. 

Valet av begreppen synlighet/osynlighet vilar i att jag själv under de senaste fyra åren läst och 

hört mer om samisk kamp för rättvisa än jag gjorde mina 23 år innan. Det grundar sig i mina 

                                                
3 Jokkmokk Iron Mines är Beowulf Minings dotterbolag. 
4 Koncession är ett medgivande som fås av myndighet för att få bedriva en viss verksamhet.	
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funderingar kring vad denna okunskap beror på, och ett intresse för antropologins studie av 

urfolks vilja till självbestämmande. Unga aktivister gör sig kända både i Sverige och utomlands, 

genom alltifrån musik och kortfilmer, till tysta demonstrationer och tal. Mer om aktivism 

behandlas i uppsatsens fjärde kapitel. Vi ser också allt fler exempel på aktivister som praktiserar 

civil olydnad5 och direkt aktion6 som dokumenteras och delas i sociala medier. En av dessa 

aktioner är den tidigare nämnda blockaden framför koncessionsområdet i Kallak. Forskare vid 

Uppsala Universitet så som Hugh Beach, May-Britt Öhman och Carina Green har varit stora 

källor (och inspirationskällor) under arbetets gång. Hugh Beach, professor emeritus i 

kulturantropologi, har forskat kring samer och renskötsel under många år. May-Britt Öhman 

(fil.dr) forskar vid Uppsala universitet om dammsäkerhet, avkolonisering, genus och 

vattenkraft. Sedan 2008 har Öhman forskat kring modern industriell kolonisation av Sápmi och 

vad dess ideologiska och fysiska konsekvenser blir. På sin blogg citerar Öhman det sommarprat 

som Maxida Märak höll 30 juli 2015 (Sommarprat, 2015) ”Våra förfäder hade inte ord för krig 

på samiska, min generation har det.” Den meningen kom att fånga mig då jag kommer ihåg när 

jag själv lyssnade på detta sommarprat och inte riktigt förstod innebörden. Öhman skriver i sin 

blogg om frustrationen att svenskar inte kan och vet mer om samer och koloniseringen av 

Sápmi, när vi i skolan får läsa så mycket om ”indianer och nybyggare”. Ett återkommande ord 

i Öhmans blogg är avkolonisering, vilket enligt Öhman är ett måste för samiska folkets 

överlevnad i Sverige. Jag hoppas att jag med min uppsats kan bidra till en ökad förståelse för 

den samiska kampen mot självbestämmande. 

    Jag använder mig av FN:s definition av urfolk, där urfolk är de som 1) ”har en historisk 

kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av 

andra, 2) anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium, 

och 3) strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska 

identitet till framtida generationer” (Sametinget). Synlighet/osynlighet har varit, och är, en 

pågående kamp för urfolk i värden och inte minst samerna. Medan allt fler länder skriver under 

ILO-konventionen7 om urfolks rättigheter röstar Sveriges partier nej till ett undertecknande och 

samer förblir i bakgrunden. 

                                                
5 Civil olydnad är en av motstånd med syfte att öka den allmänna politiska medvetenheten och mobilisera stöd 
för förändring. Att genom icke-våld bekämpa orättvisor och missförhållanden trots att det kan innebära lagbrott, 
då dessa betraktas som omoraliska. 
6 Direkt aktion är en av motstånd där utövarna angriper orättvisor och missförhållanden genom att gå till direkt 
handling för att uppnå ett visst mål. En direkt aktion är utomparlamentarisk och kan till exempel innebära 
demonstration, ockupation, skadegörelse eller sabotage. Direkt aktion kan därmed vara både laglig eller olaglig.	
7 International Labour Organization. FN:s ILO 169, läs mer: https://www.sametinget.se/1054  



  J. Nyberg 7	

    Media och journalistik spelar en stor roll i hur urfolk uppfattas av övrig befolkning. Trots att 

trenden under de senaste 20 åren inte har varit av koloniala rasistiska slag, så manifesteras 

institutionaliserad rasism i det systematiska utelämnandet av urfolks röster i nyhetsmedierna 

(Meadows, 2005:36-37). I och med informationssamhällets uppkomst har media som institution 

kallats för ”the Fourth Estate” bredvid domstol, regering och parlament. För att stödja detta 

bygger journalistik på begrepp som objektivitet och professionalism, men i själva verket har 

allmänheten och i synnerhet ursprungsbefolkningen uteslutits, vilket återspeglas i fortsatt förakt 

i media (ibid.). Den rutinmässiga och dagliga journalistiken har stor del i att reproducera 

stereotyper  som för gemene man skapar en referensstruktur och därmed rasism på institutionell 

nivå. Många människors enda informationskälla om världen är genom nyhetsmedier och 

därmed skapar de sig också ett sätt att tänk och se på problem - därför spelar journalistiken en 

signifikant roll (Meadows, 2005:38). 

    Många urfolk, i det här fallet samer, har svarat genom att engagera sig i sina egna former av 

kulturproduktion. Det är ett globalt fenomen som förekommer på ett brett spektrum av webb-

platser och utnyttjar samhällsbaserade medier - främst radio, tv och sociala medier (Meadows, 

2005:37). I Sverige bestod det samiska medieutbudet länge av endast tidningen Samefolket, 

men idag ser vi allt ifrån Sameradion och SVT Sápmi, till bloggar och podcasts. Det har gjort 

att samer syns och hörs på ett helt annat sätt än tidigare. I takt med att sociala medier är 

tillgängliga för alla är det också lättare att nå ut (Culhane, 2003:593). Den nya generationen 

samer har ett helt annat spelfält än äldre generationen. Samer rör sig från osynlighet till 

synlighet och fördomar om ”det samiska” får en chans att ändras då internet möjliggör 

informationsspridning. Med det sagt är kampen om rättigheter, självbestämmande och 

värdighet inte över, men sociala medier innebär ett forum för människor att göra sin röst hörd 

(Culhane, 2003:593-594).  

    May-Britt Öhman talar om avkolonisering av Sápmi, och med de metoder som idag finns 

lättillgängliga att tillgå för informationsspridning tror jag att ovan nämnda teorier om 

synlighet/osynlighet är bra verktyg för att visa på sådana processer.  

1.3 Metod 

Uppsatsen är en kvalitativ studie och bygger i huvudsak på material insamlat på internet. För 

att bibehålla ett antropologiskt perspektiv genom hela uppsatsen har en kvalitativ metod varit 

väsentlig. Det ger ett djup i  det insamlade materialet och ligger till bra grund för analysen. De 
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myndigheter vars hemsidor jag använt mig av är SGU8, Sametinget, Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen Norrbotten. Nyhetsartiklarna kommer främst från Sameradion & SVT Sápmi 

men även  NSD (Norrländska Socialdemokraten) och Folkbladet (Västerbottens Folkblad). 

Faktabaserad information är till stor del inhämtad från hemsidan samer.se. För att undersöka 

lokala röster i gruvfrågan i Kallak har jag valt att studerat hemsidan whatlocalpeople’s arbete, 

samt deras Facebookgrupp För ett gruvfritt Sápmi. What Local People skriver på sin 

Facebooksida att de vill slå hål på myten om en obefintlig lokalbefolkning och synliggöra det 

utbredda motståndet mot den miljö- och kulturförstörelse som en gruvexploatering innebär. 

Ytterligare en Facebookgrupp där människor samlas som kämpar för detta är Gruvfritt 

Jokkmokk (tidigare Inga Gruvor i Jokkmokk), där medlemmarna kontinuerligt publicerar och 

debatterar aktuellt material i kampen mot gruvetableringen. Det var också på den 

Facebookgruppen som information om ”blockaden” spreds i första hand.  För att undersöka 

tillresta aktivisters röster och intresse i gruvfrågan i Kallak har jag studerat hemsidan 

kolonierna.se, vilket är en samlingsplats på internet för motstånd mot kolonialism och 

förstörelse av mat- och vattenförsörjning. Kolonierna har på sin Youtube-sida publicerat den 

31:51 minuter långa minidokumentären ”The Gállok Rebellion”, vilken jag sett i syfte att 

analysera just nämnda blockad. 

    Under arbetets gång har jag funnit andra uppsatser som behandlar gruvkonflikten i Kallak 

och förhållande till dessa tre uppsatser ligger mitt fokus i osynliggörandet av samer och samisk 

aktivism. Jag kommer att beröra till viss del samma frågor, men analysen blir inte densamme. 

Den teoribildning som uppsatsen vilar mot om urfolk inom journalistik, fördomar och synlighet/ 

osynlighet har hämtats från artiklar av Michael Meadows och Dara Culhane.  

1.4 Avgränsningar och reflexivitet 

Uppsatsen handlar om motståndet till gruvetableringen i Kallak och berör inte den del av 

konflikten som innefattar gruvförespråkare. Många är beroende av gruvnäringen och 

motståndsrörelsen är endast en ingång av många i den pågående konflikten. Stora frågor om 

dammsäkerhet och miljöfarliga utsläpp kommer endast nämnas och passera i uppsatsen och jag 

har valt att inte gå djupare i miljöfrågor även om det har en stor del av konflikten. Genom att 

avgränsa ytterligare berör uppsatsen den del av motståndskampen som en ung generation 

utkämpar genom konst och musik. Vidare är det empiriska materialet främst avgränsat till en 

tidsram som är högst aktuell idag 2017 och går tillbaka i tiden ungefär 10 år. Detta för att få en 

                                                
8 SGU = Sveriges Geologiska Undersökning. Förvaltningsmyndighet som hanterar frågor om berg, jord och 
grundvatten. 
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kontext till det som nu går att finna i sociala medier. Dock återfinns ett kortare historiskt avsnitt 

om koloniseringen av Sápmi som går tillbaka till 1600-talet, för att ge en relevant bakgrund. 

    Att skilja mellan emisk och etisk är sedvanligt inom etnografisk forskning. Antropologen 

Tim Ingold hävdar i sin bok att den etiska nivån rör en värdefri beskrivning av den fysiska 

världen vi lever i, som teorier jag använder i uppsatsen (Ingold, 2000:14). Den emiska nivån 

rör specifika kulturella värden skapade av människor, alltså begrepp som existerar på empirisk 

nivå.  Min personliga position i frågan är betydelsefull att redogöra för, då jag inte kommer från 

trakterna kring Kallak och själv aldrig varit aktiv i gruvmotståndet. Min studie kan således 

aldrig bli emisk. Studien har endast gjorts med text-, bild- och ljudanalys och därmed heller 

ingen intervju eller deltagande observation. Min distans rent geografiskt har också gjort att jag 

har haft en distans till ämnet och kunnat göra en oberoende analys. De åsikter som lyfts fram 

får stå för sig själva, även om jag  kan hålla med om mycket på ett personligt plan. 

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel redogörs för den bakgrund och de förutsättningar som ligger till 

grund för den pågående gruvkonflikten i Kallak. I kapitel tre presenteras det empiriska 

materialet om osynliggörandet av samer genom kolonisering, lagar och kriterier för att få 

kalla sig same. Kapitel fyra är empiriskt material om samisk aktivism genom konst och 

musik, med blockaden i Kallak som exempel på aktion. I kapitel fem diskuteras allt material 

som redogjorts för i tidigare kapitel, i förhållande till det teoretiska ramverk om synlighet och 

osynlighet. Det sjätte och sista kapitlet innehåller uppsatsens slutsatser samt en 

sammanfattning.  

 

2. Bakgrund 

Detta kapitel syftar till att presentera bakgrundsinformation som skapar viss översikt och 

förståelse av hur gruvmotståndsrörelsens växt fram. Det ger en bild uppsatsen fysiska mittpunkt 

Kallak och den gruvboom vi ser idag, som ligger till grund för osynliggörande av samer. 

2.1 Kallak 

Kallak, eller Gállok som platsen heter på lulesamiska, är en halvö i Jokkmokks kommun i 

Norrbottens län, ungefär fyra mil nordväst om Jokkmokk. Det är kring platsen Kallak som den 

här uppsatsen kretsar. 
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    Sommaren 2013 fick Kallak stor uppmärksamhet i svensk media, då omfattande protester 

av både lokalbefolkningen och tillresta miljöaktivister ägde rum. Samiska och tillresta 

aktivister engagerade sig tillsammans mot gruvindustrin och byggde upp en blockad på vägen 

in till koncessionsområdet (se kapitel 4.2.4). Anledningen var att brittiska Beowulf Mining 

plc’s dotterbolag JIMAB som prospekterat i området sedan 2006, hade gått ut med sina planer 

på ett dagbrott samt att börja provspränga. De lovade en hållbar mineralbrytning och många 

nya jobb på landsbygden (Beowulf Mining). Kallak är av stor vikt för medlemmar ur 

samebyarna9  Jåhkågasska tjiellde och Sirges som bedriver renskötsel i området sedan många 

decennier tillbaka. Deras flyttleder mellan sommarbete i Sarek och vinterbete kring Jokkmokk 

går rakt över Kallak på en bara några kilometer bred led. Det planerade dagbrottet skulle dela 

samebyarna på mitten. En gruva skulle också innebära stora hot mot miljön i och med 

eventuella utsläpp i sjöar och bristande dammsäkerhet (Öhman, 2016). En gruva kräver hög 

vattenanvändningen och om dammen brister är risken stor att insekter och fiskbeståndet i sjön 

Rádnávarre slås ut (whatlocalpeople). 

 

Bild 2: Karta över Kallak. Källa: May-Britt Öhman 

    Med den planerade gruvan tillkommer att transporter till och från området måste ta sig förbi 

samebyar och genom världsarvet Laponia10. Renar betar både sommar- och vintertid i stora 

delar av Laponias fjällmiljö och utan deras bete skulle markerna täckas av gräs och buskar.  

                                                
9 En sameby är en administrativ och ekonomisk sammanslutning för att få bedriva renskötsel inom ett visst 
geografisk område. Rätten att få bedriva renskötsel är en kollektivrätt som tillfaller de nuvarande 51 samebyar 
som idag finns i Sverige. Varje sameby består av flera renskötselföretag, som i sin tur består av en eller flera 
renägare.  
10 Laponia är Europas största sammanhängande naturlandskap och sista vildmark. FN-organet Unesco utsåg 
1996 Laponia till världsarv. Det betyder att området är viktigt att skydda och vårda, på grund av sin unika natur, 
biologiska mångfald och de kulturella värden som finns i området. 
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Även om Kallak inte ligger i Laponia så påverkar den planerade gruvan även världsarvet genom 

transportsträckor som skär av viktiga flyttleder för renarna. Det sker en fortlöpande ignorans 

av samerna genom att det redan nu finns det flera koncessionsområden för malmprospektering 

i Laponia och ju fler gruvområdena blir, desto mindre blir renskötselområdena. Just dagbrott är 

ett ofantligt ingrepp på väldigt stora naturarealer. I februari 2013 gjordes en anmälan till Unesco 

av medlemmar i några närliggande samebyar, att en provbrytning i Kallak är ett potentiellt hot 

mot världsarvet Laponia (Naturvårdsverket, 2017). I skrivandets stund har ett beslut på anmälan 

ännu inte färdigbehandlats och medlemmarna i berörda samebyar lever i ovisshet om 

framtidens renskötsel. 

2.2 Den svenska gruvboomen  

Det har under en tid talats om en gruvboom i Sverige och vi har sett en stor trendökning att leta 

efter mineraler (Abresparr, 2013). Alltsedan 2000-talets början har gruvindustrin runt om i 

världen expanderat och idag är Sverige ledande nation inom gruvnäringen i EU, där vi står för 

hela 93 procent av EU-ländernas järnmalmsproduktion. I och med en ökad efterfrågan på malm 

globalt har malmpriserna ökat och gruvindustrin lockar riskkapitalister. Sveriges mineral-

strategi framlades 2013 med stöd från dåvarande näringsminister Annie Lööf. På framsidan av 

den broschyr som finns tillgänglig online välkomnas läsaren av underrubriken ”För ett hållbart 

nyttjande av Sveriges mineraltillgångar som skapar tillväxt i hela landet” (Närings-

departementet, 2013). Mineralstrategins syfte ”[…] är att Sverige genom att använda sina 

styrkeområden ska kunna anta utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som ges så att vi 

fortsätter utvecklas som EU:s ledande gruvnation” (Näringsdepartementet, 2013:22). Mening 

är att nyttja mineraltillgångarna på ett långsiktigt hållbart sätt, men forskaren May-Britt Öhman 

är av helt annan åsikt. I ett blogginlägg från 30 juli 2015 skriver Öhman: 

”[…] Dagens svenska mineralstrategier och mineralpolitik, är en del i ett folkmord. […] 

folkmord är det när en stat - eller någon annan - försöker göra sig av med ett folk, det spelar 

ingen roll om det går långsamt. Det är agerandet som räknas. Om det så tar 100 år, så är 

det fortfarande ett folkmord.  Och det är precis det som sker just nu.  Lyssna på Maxida 

Märak, lyssna på alla vittnesmål som kommer hela tiden. När FN antog sin definition 1948 

angående vad ett folkmord är - så hördes inga röster från urfolken. Men vi är här nu. Nu 

börjar VI definiera vad det handlar om. Att radera ut ett folk, långsamt, utan vapenmakt, är 

också folkmord. ” (Öhman, 2015) 

    Öhmans ord är starka, men kanske precis vad staten behöver höra. I uppsatsens senare kapitel 

analyseras svensk politik på samisk mark vidare. Enligt SGU kan antalet malmgruvor i Sverige 
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nästan fördubblas från 2012 (16 stycken i drift) till 202011. Företag kan söka bearbetnings-

koncession i ett specifikt område och prognosen vilar på att bedömningar görs av brytnings-

kapacitet i området samt att samtliga som beviljats bearbetningstillstånd blir en aktiv gruva 

(Näringsdepartementet, 2013:11). 

    Prövningsprocessen från undersökning till gruva är lång. Enligt minerallagen kan vem som 

helst ansöka om undersökningstillstånd och vid godkänd lämplighetsprövning beviljas ett 

treårigt tillstånd till att börja med, men den maximala giltighetstiden är (nyligen ändrad till) 25 

år (Bergsstaten12). Med andra ord syftar Sveriges mineralstrategi nästan uteslutande till att 

främja gruvindustrin och saknar plan för hur renskötseln ska överleva i ett gruvlandskap. I nästa 

kapitel följer en illustration av osynliggörandet och koloniseringen av samiska folket genom 

svensk mineralpolitik med exempel från Kallak. 

 
3. Kallak - osynliggörandet av samer 

För att illustrera tendensen till osynliggörande och marginalisering av samer i Sverige följer i 

detta kapitels del en kort redogörelse av den svenska koloniseringen av Sápmi. I del två 

analyserar jag hur svensk lag och mineralpolitik tillämpas på renskötselrätten och samisk mark. 

I kapitlets tredje del tittar vi på Hugh Beachs diskussion av vem som i Sverige kan kalla sig 

same. 

3.1 Koloniseringen av Sápmi 

Diskussioner om koloniseringen är ett centralt element inom gruvmotståndsrörelsen, men alla 

känner inte till Sveriges kolonialhistoria. Den svenska koloniseringen av Sápmi och det samiska 

folket går långt bak i historien och är kantad av utnyttjande och förtryck. De första 

silvergruvorna kom till på 1600-talet och för att få dem att gå runt lockades nybyggare norrut 

genom Lappmarks-plakatet (1673). Lappmarksplakatet innebar särskilda privilegier för de som 

uppförde nybyggen, till exempel blev de skattebefriade i 15 år och slapp gå ut i krig. För 

samernas del gällde inte avtalet, utan de blev i regel utskrivna att sköta transporter till och från 

gruvor (Lundmark, 2008:42-45). När nybyggarna började svedja13 markerna försvann till sist 

viltet därifrån och därmed försvann en av samernas viktigaste näringar – jakten. Detta gjorde 

                                                
11 Prognosen om en ökning i Sverige utgår från den rankning som Fraser Institute kom ut med 2012 genom att 
undersöka gruvföretag i världen. Läs mer: The Fraser Institute, Survey of Mining Companies, 2011/2012, 2012	
12 Bergsstaten är en statlig verksamhet under SGU som provar frågor om tillstånd för undersökning och 
bearbetning av mineralfyndigheter. Avgör också tvister mellan markägare och gruvbolag. 
13 Svedjebruk är skogsområden som avbränns till förmån för tillfälliga sädesodlingar och betesmarker. 
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att samerna trängdes undan till andra områden. Ända fram till 1800-talet hade alla medborgare 

i lappmarkerna samma rättigheter, men därefter tog kolonisationsprocessen fart och samerna 

tvingades flytta på sig när allt fler nybyggare flyttade norrut (samer.se a). 

    Svenska myndigheters syn på markrättigheter blev gradvis allt mer orättvisa mot samer och 

den markanvändning som till en början hade respekterats, urholkades nästan helt. I och med 

industrialismen blev samekulturen och rennäringen snarare en belastning än viktig näring för 

den svenska staten. Samer och renskötsel osynliggjordes. Jaktmarker och renbetesland togs 

ifrån samerna till fördel för bland annat gruv- och kraftindustrin och samerna skulle plötsligt 

vara en del av det svenska samhället (Lundmark, 2008). Under årtiondena kring sekelskiftet 

1900 präglades samepolitiken av en strukturell rasism där samer ansågs vara lägre stående 

människor både fysiskt och psykiskt och rätten att äga mark togs dem helt ifrån. Det var en tid 

då forskare från rasbiologiska institutet i Uppsala for upp till Norrland för att mäta samers 

skallar och kategorisera dem. Institutet för rasbiologi var sedan verksamt i Uppsala ända fram 

till 1958. Efter decennier av förtryck och förnekelse är samer idag ett erkänt urfolk i Sverige, 

men det dröjde till 1977 innan själva erkännandet14. År 2000 införde Sverige en minoritets-

språklag där samiska är en av fem internationella minoriteter15. Det skulle därefter dröja till 

2011 innan samerna blev inskrivna som ett folk i Sveriges grundlag16. Samer blev därmed ett 

erkänt urfolk, nationell minoritet och ett folk i Sverige. Hugh Beach vill mena att samers 

rättigheter bör gå utöver gemene mans, det säger han under ett seminarium 6 september 2013 

med Stiftelsen Rättsstatens Vänner (Beach, 2013). Beach menar att samer har levt i Sápmi av 

och på markerna under århundraden och att det samiska levnadssättet inte är ett yrke utan en 

livsstil.  Marknadsekonomiska krafter gör intrång på samisk mark och vi ser mer och mer 

problem uppstår. I nästa kapitel ska vi titta på hur svensk lag tillämpas på samisk mark. 

3.2 Svensk lag på samisk mark 

Den samiska renskötselrätten i Sverige bygger på urminnes hävd, vilket är en juridisk rätt för 

att man alltid brukat marken. Urminnes hävd är enligt gamla jordabalken en lag som säger att 

den som förvärvat mark under lång tid utan att någon hindrat en också har äganderätt till marken 

(Sametinget a). Därmed faller bevisbördan på renägande samer, till skillnad från exempelvis 

Norge där det är markägaren som måste bevisa att samiskt bruk inte förkommit (samer.se b). 

                                                
14 Prop. 1976/77:80 
15 Prop. 1998/99:143, SFS 2009:724 
16 Prop. 2009/10:80, ändring av RF 1:2 6 st; riksdagsbeslut 2010-10-24 



  J. Nyberg 14	

Eftersom regler som denna ofta är svårtolkade och obestämda så uppstår ibland konflikter, trots 

att 50 % av Sveriges landmassa är mark för renskötsel (se karta s. 6). 

    När Beowulf Minings tidigare styrelseordförande Clive Sinclair-Poulton sommaren 2013 

ifrågasatte om lokalbefolkningen i Kallak existerade över huvud taget, osynliggjorde han 

människor som levt på och av dessa marker i flera århundraden. Det var också en tid då 

dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt sa att gruvnäringen är för Sverige vad oljan är för 

Norge när han besökte LKAB tillsammans med tre andra borgerliga partiledare (Sveriges 

Radio, 2012). Dock var detta inte första gången som samiska kulturen osynliggjorts. I och med 

att svenska minerallagen säger att vem som helst kan söka undersökningstillstånd och att 

därmed vem som helt kan beviljas bearbetningskoncession, fortsätter osynliggörandet av samer 

och samiska rättigheter. 

    I debatten kring gruvetablering i Sverige lyfts särskilt två stora problem; avsaknaden av 

mineralskatt samt att det inte finns krav på att dela eventuell vinst med urfolk och 

lokalsamhällen (Sametinget b). Sedan 1992 har Sverige haft världens lägsta mineralavgift; 

gruvföretag ska betala staten 2 procent av vinstvärdet på malmen varav 1,5 procent går till 

markägaren (som jämförelse kan nämnas att Australiens mineralskatt ligger på 30 procent). Det 

gör att det är väldigt billigt för utländska företag att exploatera i Sverige och med en gruvas 

livslängd på max 25 år lämnas marken därefter utan tvång på att ”städa upp efter sig” (ibid.). 

Beowulf Mining är ett privatägt brittiskt företag, vilket innebär att Sverige inte kommer ta del 

av bolagets vinster. För berörda samer och samebyar är oron stor  över det planerade dagbrottet 

i Kallak. Dagbrottet tillsammans med infrastrukturen kommer dela renbetesmarkerna på mitten 

och omöjliggöra en fortsatt renskötsel i området. I en debattartikel i DN skriver bland andra 

Jon-Mikko Länta, ordförande Jåhkågasska tjiellde sameby, och Jakob Nygård, ordförande 

Sirges sameby, att för dem handlar det om renskötselns och den samiska kulturens fortlevnad 

(DN Debatt, 2013). De menar att när det talas om en ”samexistens” av gruvindustri och 

renskötsel innebär det nästan alltid gruvors företräde och renskötselns undergång. Gruv-

intressen tycks för svenska staten gå före urfolkskulturen och grundläggande mänskliga 

rättigheter, enligt debattartikeln. Konflikten i Kallak är inte mellan det svenska och samiska 

samhället, utan mellan en landsberikande urfolkskultur och gruvnäring som flyttar rikedomar 

till andra länder (ibid.). 

    En ny kartläggning av Sameradion & SVT Sápmi visar Sveriges alla vindkraftverk och 

gruvtillstånd inom renskötselområden (Weber et al., 2017). Kartläggningen visar att ungefär 

var femte vindkraftverk (220 st) och nästan hälften av alla gruvtillstånd (46 st) finns på 
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rennäringsområden (ibid.). Detta trots att bearbetningskoncession inte ska ges om utvinning är 

olämplig i förhållande till exempelvis rennäring (Bergsstaten). I en intervju med Sameradion 

säger Jörgen Stenberg, ordförande i Malå sameby: 

”Redan för 25 år sedan upplevde vi att exploateringstrycket inte kunde öka; att vi inte kunde 

acceptera fler intrång. […] Sedan dess har det egentligen bara eskalerat.  Ett samlings-

område där det finns en gruva kommer aldrig att återställas, det är ju bortsprängt. När 

gruvan läggs ner är marken borta”. (Weber et el., 2017) 

    När oförenliga riksintressen så som rennäring, vindkraftverk och gruvnäring ställs mot varandra 

så säger lagen att företräde ska ges till det som bäst främjar en långsiktigt hållbar miljö i området, 

men Sameradion & SVT Sápmis kartläggning visar att många gruvor och vindkraftverk befinner 

sig på områden där rennäringen är det enda riksintresset (Weber et al., 2017). Den historiska 

bakgrunden om koloniseringen av Sápmi behövs för att förstå senare politik och politiska beslut 

som bidrar till osynliggörande. 

3.3 Vem är same? 

En fråga som Hugh Beach diskuterar i sin artikel ”Self-determing the Self – Aspects of Saami 

identity Management in Sweden” är vem som enligt Sametingets definition av same kan kalla 

sig det (Beach, 2007:10-11). Enligt den svenska Rennäringslagen får bara de av samiskt släkte 

ägna sig åt rennäring, men vad är en same? Enligt Rennäringslagen måste en förälder eller mor-

/farförälder haft renskötsel som livsstil, och Beach argumenterar för att regeringen inte 

definierat vem som är same, utan helt enkelt vilka som får äga renar eller inte. Enligt Sametinget 

definition av vem som är same, och därmed får rösta i Sametingsvalet, beror det på en 

kombination av subjektiva och objektiva kriterier som i sin tur ger en indikation på om man 

officiellt kan definiera sig som same. Det subjektiva kriteriet är att man måste känna sig samisk. 

Det objektiva kriteriet är att man måste ha använt det samiska språket i hemmet alternativt haft 

en förälder eller mor- /farförälder för vilka samiskan var hemspråket (Beach, 2007:11). 

Problemet är att samiska språkkunskaper har minskat under generationer på grund av att språket 

tidigare inte fått talas offentligt och minskar det ytterligare kommer valdeltagandet bli mindre, 

menar Beach. Men vad händer om en renskötare inte uppfyller Sametingets kriterier? Eller om 

någon uppfyller Sametingets kriterier men inte har samisk släkt som sysslat med renar? Dessa 

två scenarier – den renskötande samen som inte talar samiska, eller den samiskspråkiga 

utlänningen – illustrerar kontrasten mellan kulturell etnicitet och genetik (Beach, 2007:12). 

Beach ser ingen anledning till varför samerna skulle behöva välja då det finns grundläggande 

principer för deras resursanvändning. Vidare vill Beach ifrågasätta hur staten genom lagar som 
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dessa kan motivera att marginalisera och åsidosätta vissa till förmån för andra (läs: gruvor eller 

urfolks rättigheter) (Beach, 2007:18). I nästa kapitel följer en redogörelse för hur människor på 

olika sätt försöker motverka statens marginalisering av samer genom att aktivt synas och höras 

på gator och i media. 

 

4. Samisk kamp för synliggörande 

Vi har under uppsatsens gång sett att den samiska kampen för rätten till självbestämmande och 

markrättigheter går långt tillbaka i tiden. I det här kapitlet redogör jag genom några utvalda 

exempel för hur samerörelsen började ta form och tidigare yttrat sig, samt hur vi idag ser 

aktioner, konst och musik med ett tydligt politiskt budskap. Internet tillåter en ny typ av 

aktivism spridas och delas via sociala medier. Sist i kapitlet tittar vi på ett exempel i kampen 

för synliggörande, från blockaden som aktivister byggde på vägen framför JIMABs 

koncessionsområde i Kallak. 

4.1 Tidiga samerörelsen 

Mellan den 6-9 februari 1917 samlades 150 samer i Trondheim för det första samiska 

kolonialgränsöverskrivande mötet för att motverka kolonisering av Sápmi. Initiativtagaren till 

mötet var pionjären Elsa Laula Renberg, en ikon inom samepolitik (Sametinget c).  Mötet 

betraktades som en stor framgång och resulterade i att samerna i Sverige, Norge och Finland 

började organisera sig tillsammans. Elsa Laulas ursprungliga målsättning i kampen var respekt 

av samiska rättigheter och att samer skulle ha äganderätt ovanför odlingsgränsen (Samefolket, 

2017). Frågor som lyftes då är aktuella än i dag och 6 februari kom att bli samisk nationaldag. 

    Sveriges regering tillsatte 1982 en offentlig utredning om samiska rättigheter, kallat 

Samerättsutredningen17. Norge har haft ett samiskt organ sedan 1989 och Finland sedan 1973. 

I Sverige invigdes Sametinget först 1993 av kung Carl XVI Gustav och tillkom då som ett 

resultat av Samerättsutredningen. Sametinget är det representativa organet för samiska folket, 

då det inte finns samisk representation riksdagen (Sametinget d). Men i takt med att inter-

nationella konventioner beviljar urfolk begränsat självbestämmande, och i synnerhet den 

etniska självbestämmelse, uppstår nya problem. Det menar Hugh Beach, professor emeritus i 

kulturantropologi (Beach, 2007:1).  Klassificeringssystem för etniskt medlemskap samt en 

motivering för att knyta sådant medlemskap till specifika rättigheter har alltid varit aktuella 

                                                
17 SOU 1989:41 
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ämnen mellan urfolk och deras omfattande nationella stater, men när stater gradvis avskaffar 

nationella klassificeringsreglering till förmån för urfolk och försök till global harmonisering 

blir problemen för urfolken bara tydligare (ibid.). När Sametinget bildades i Sverige signalerade 

det ingången till en ny ”mäklare på scenen” (Beach, 2007:1) och enligt svensk lag står 

Sametinget för den praktiska fördelningen av statsfinansierat samiskt kulturellt stöd. 

Sametinget i Sverige är både ett folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet, vilket i 

praktiken innebär en inbyggd konflikt mellan statens kontroll och samers vilja till 

självbestämmande (ibid.). Detta resulterar ibland i att att Sametingets av samer folkvalda 

ledamöter väljs in i partiprogram som går stick i stäv med samepolitiken (Sametinget d). I en 

intervju med Camilla Andersson på samer.se säger aktivisten Jenni Laiti: 

”[…] jag hade ju sett min pappa hur han kämpat med vårt samhälle, hur de byggt upp det 

samiska samhället på den finska sidan. Hans generation trodde på systemet, och staten och 

försökte göra det så bra som det gick. Men vi når inte fram. Vi samer har inte kommit 

speciellt långt genom att gå på möten och skriva skrivelser. Det är fortfarande så mycket 

som är fel. Redan för 100 år sedan skrev Elsa Laula om självstyre, om samisk utbildning 

och hur viktigt det samiska språket är för oss. Och fortfarande kämpar vi för samma frågor” 

(Andersson, 2016). 

4.2 Nya generationen samers aktivism 

Osynliggörandet av samer har pågått i decennier, men Sinclair-Puoltons retoriska”what local 

people?” skapade en enorm vilja hos samer att besvara frågan. Vi har sett en ny våg av 

människor som genom aktivism och konst står upp för samers rättigheter. Skillnaden nu är att 

samiska aktivister är gränsöverskridande på ett sätt som vi har mycket att tacka snabbheten i 

sociala medier för (Andersson 2016; Culhane 2003),  

     Äldre generationer samer sysslade med rättigheter på politisk nivå, vilket gett resultat i form 

av exempelvis tidigare nämnda institutioner. Idag ser vi att en ny typ samisk aktivism växt fram 

genom konst, musik, tal och som sprids som löpeld via sociala medier. Det är en ung generation 

samer som säger vad de tänker på ett expressivt sätt. Starka röster som sjunger, skapar konst 

och skriver om sitt politiska budskap, sin vilja till samiskt självbestämmande och tröttheten i 

att ständigt bli trampade på av svenska staten. Några av dessa röster exemplifieras i följande 

stycken.  

    4.2.1 Suohpanterror 
Aktivistgruppen och konstnärskollektivet Suohpanterror startades 2012 på Facebook. De 

sprider sin konst via sociala medier och vill med propagandabilderna chocka och provocera. En 
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av medlemmarna är Jenni Laiti som menar att deras viktigaste jobb är att inspirera och ge kraft, 

och hon känner att förändring är på gång (Andersson, 2016). Laiti menar att med deras konst 

kan de slå sönder maktstrukturerna som finns i Sápmi och som inte är skapade med ett samiskt 

perspektiv (ibid.). Laiti säger i en intervju med samer.se: 

”Vi vill använda konsten som vapen, det är konst med politik. Vi människor är inte robotar, 

vi är människor eftersom vi känner något. Och med konsten … den gör så att man känner 

något, vi når folk. Jag träffar folk som blir jättearga, provocerade, glada, eller chockade av 

Suohpanterror s konst. Det är ett exempel på hur man kan förändra världen” (Andersson, 

2016). 

    Suohpanterror är anonyma med hur många medlemmar de är, men deras löst sammansatta 

nätverk genomför aktioner med sin street art och menar att om saker ska förändras i Sápmi så 

måste de förändras globalt (Andersson, 2016). 

 

Bild 3: Pussy Sápmi. Källa: Suohpanterror 

    4.2.2 ”Urfolkskvinna, snölejoninna” 
Samen, artisten och klimataktivisten Sofia Jannok är född 1982 och är en av de unga samer som 

för kampen mot gruvexploatering och avkolonisering i Sápmi. Hon vill väva in styrka till 

samiska folket i sina låtar och sätter genom musiken fingret på många av de orättvisor samer 

har utsatts för av majoritetssamhället (Engström, 2015). Sofia Jannok förmedlar genom sång 

och jojk om strukturell rasism och statens intrång på samisk mark. I låten ”Snölejoninna” hör 

vi orden: 

”Hej minister, kan jag byta nåt ord, fast du har så litet bord. Det här rör faktiskt vår jord. 

Vet du om att vi tar självmord för att vi är för små för att finnas, för att det som rör få inte 

kan hinnas. Kan du förstå, en vill inte försvinna, när en levt så länge vidder kan minnas. Är 
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det demokrati när massan styr över såna som vi. Jag vill vara fri, mer än inuti. Är det nåt 

jag gör är det att höra hit. Urfolkskvinna, snölejoninna”. (se bilaga 2) 

    Jannoks senaste album från 2016 (ORDA – This Is My Land) innehåller några samplingar från 

förhandlingarna i Girjasmålet18 ”[…] den etniska aspekten har inte varit relevant i ett historiskt 

perspektiv då man skilde på nomader, alltså lappar, och bofasta”, ”[…] eftersom det påstås att 

det har betydelse att samer har utfört detta bruket (renskötsel, jakt och fiske) så har det enligt vår 

uppfattning väldigt stor betydelse vad som menas med samer och hur pass väldefinierat det 

begreppet är” (COURT 160602:2) och ”[…] statens inställning är också att samebyns påstående 

om att samerna är ett ursprungsfolk saknar betydelse i målet […] Sverige har inte några 

internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter till samerna vare sig dessa anses 

vara ett urfolk eller inte […] staten har inte diskriminerat samerna i dessa sammanhang utan 

tvärtom gjort sitt bästa för att reglera renskötseln på ett generöst sätt” (COURT 150602:3). Som 

det i uppsatsen är tidigare nämn så erkände Riksdagen samer som ett urfolk 1977 och som folk 

2010, och har folkrättsliga åtaganden att försäkra samers rättigheter (DN Debatt, 2015). I en intervju 

med Linnéa Engström (2015) konstaterar Jannok att en direkt orsak till övergreppet mot urfolket är 

att allmänheten inte vet mer om samer. 

    I ett inlägg på DN Debatt skriver Hugh Beach och May-Britt Öhman tillsammans med 57 andra 

forskare att statens hantering av forskningsresultat i rättsprocessen med Girjas sameby utgör ett hot 

mot Sverige som rättsstat och kunskapsnation (DN Debatt, 2015). De menar även att språkbruket 

skulle kunna vara hämtat från rasbiologins tid och är förvånade över okunskapen19. 

    4.2.3 Systrarna Märak 
Två andra artister och klimataktivister som synts i media senaste åren är de samiska systrarna 

Ida Amanda (känd som Maxida) och Mimie Märak. De var båda på plats i Kallak under 

händelserna sommaren 2013. Maxida är jojkare, rappare och skådespelare och Mimie ägnar sig 

åt spoken word och skådespeleri. De är födda 1988 respektive 1991 och bland annat kunde vi 

hösten 2015 följa dem i SVTs dokumentärserie ”Sápmi Sisters” där gruvmotståndsaktivism har 

en stor roll. I ett av avsnitten följer filmteamet med Maxida och Mimie när de tillsammans med 

                                                
18 Den 11 maj 2009 lämnade Girjas sameby in en stämningsansökan till Gällivare tingsrätt med yrkande om 
ensamrätt till jakt och fiske inom en del av samebyns året-runt-marker samt förfoganderätt över jakten och 
fisket, alternativt att samebyn och staten gemensamt har förfoganderätt över jakten och fisket. Läs mer om 
bakgrund till Girjasmålet: http://www.samer.se/4995 och rättsprocessen: http://www.samer.se/4997.  
19 Ett av många citat: ”[D]et har ju talats om lappar förr i tiden och nu talas det om samer, men det där är inte 
riktigt samma sak, eftersom lappar det var nomaderna utan avseende på etnisk tillhörighet, medan samer är en 
etnisk grupp. [...] vi tycker att det är viktigt att hålla isär dom här begreppen och kommer därför att försöka tala 
om lappar när det handlar om nomader och människor som levde av lappmannanäringar som var jakt, fiske och 
renskötsel.” (Gällivare Tingsrätt 2015-06-02) 
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några andra samiska aktivister arrangerade ”den svarta renrajden” på Jokkmokks marknad för 

att sätta fokus på gruvfrågan. Klädda i svarta sopsäckar och vitmålade i ansiktet gick de tysta 

genom folkmassan. Med sig hade de en ren som drog en akkja (samisk släde) med ett renskelett. 

Efter den tysta rajden följde jojk och poesi för ett gruvfritt Sápmi. Detta politiska performance 

fick både varmt och kallt mottagande, men Maxida menar att deras konst blir som vapen och 

det de gör kommer helt rätt i tiden. I en intervju med Ann-Helén Laestadius för samer.se säger 

Maxida och Mimie att det förut fattades folk som vågade sticka ut hakan på riktigt och Sápmi 

är i behov av en revolution (Laestadius, 2014). De menar att okunskapen och Sveriges ned-

tystandet av det samiska är farlig. Ett av deras mål är att nå ut med kunskap om samers situation 

och konstaterar att med musik och konst kan även de som är ointresserade av politik nås (ibid.).  

    Medlemmarna i Souhpanterror, Sofia Jannok och systrarna Märak är bara några av många 

unga samiska artister som driver kampen för samiskt självbestämmande framåt. Gemensam 

nämnare för dessa artister är engagemanget för samiska (mänskliga) rättigheter. De för en viktig 

kamp i arbetet för synliggörande av samer och sprider kunskap genom sitt konstnärskap. 

    4.2.4 Blockaden 
När blockaden framför koncessionsområdet skapades av aktivister i juni 2013 hade det lokala 

motståndet pågått i flera år redan. Facebooksidan Inga Gruvor i Jokkmokk (senare Gruvfritt 

Jokkmokk) startades hösten 2011, strax efter Clive Sinclair-Poultons uttalande ”what local 

people?” och många menar att det var genom denna sida som motståndsrörelsen formades på 

riktigt (Strid, 2013:18). Sociala medier så som Facebook ger folk en lättillgänglig plats att göra 

sin röst hörd samt få ut information till många människor samtidigt (Culhane, 2003), något som 

var till stor hjälp för att sprida budskapet om ett gruvfritt Kallak. I maj 2013 skapade gruppen 

evenemanget Stöd kampen för ett orört Gállok (Kallak) där de gick ut med att en protest skulle 

hållas vid JIMABs koncessionsområde i Kallak, för att hindra bolagets stora maskiner från att 

komma förbi in på (renbetes)området och börja provspränga. Arrangören skrev i 

evenemanget:20 ”[…]  nätverket Inga gruvor i Jokkmokk, vill inte att tillresta aktivister saboterar 

exploatörens maskiner eller annan utrustning. Ickevåld och civil olydnad är det som gäller vid 

eventuella aktioner.” Blockaden som sedan byggdes upp och spärrade av vägen in på 

koncessionsområdet kom att vara i två och en halv månad. 

    Tillresta aktivister var de första på plats och tillsammans uppdaterade de bloggen Kolonierna 

med att kontinuerligt publicera bilder och text om sin kamp mot gruvetableringen (Kolonierna, juni-

                                                
20 Stöd kampen för ett orört Gállok (Kallak), Facebookevenemang 2013. 
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augusti 2013).  Under juli månad 2013 publiceras en mängd inlägg med bilder på blockadens 

uppbyggnad. Bland annat fanns där Café Blockad som välkomnade folk för diskussioner och ett 

torn som byggdes i mitten av vägen med två sovplatser upptill där aktivister turades om att befinna 

sig. Ned från tornet hängde ett stort lakan med texten ”MOTSTÅNDET VÄXER” (Kolonierna, 14 

juli 2013). När Beowulf Mining gick ut med att de skulle senarelägga provsprängningen till hösten 

så fortsatte aktivisterna sin blockad och allt fler anslöt sig till det läger som kom att kallas Kamp 

Gállok. I Koloniernas blogg går att läsa om manifestationer, uppträdanden och konstinstallationer 

som samer och tillresta aktivister ägnade sig åt i lägret och hela tiden delades direkt aktioner, så 

som att  sätta sig uppepå maskiner, på koloniernas blogg (Kolonierna, juni-september 2013). Under 

vistelsen i Kamp Gállok satte aktivisterna ihop dokumentären ”The Gállok Rebellion” där vi får se 

intervjuer med tillresta aktivister och lokala motståndare samt autentiska filmer på de ingripanden 

polisen gjorde. Ett av polisens ingripanden skedde den 29 juli, då JIMAB begärde hjälp av polisen 

för att ”undanröja hinder på vägen för att säkerställa gruvbolagets tillgång till området” (NSD, 

2013). Efter polisinsatsen byggdes barrikaderna upp igen, för att två veckor senare ännu en gång få 

besök av polisen (Kolonierna, juli 2013). Denna gång fällde poliserna det torn som aktivisterna 

byggt upp vilket ledde till att aktivisterna ramlade ner. I en intervju av Sameradion med JIMABs 

styrelseordförande Fred Boman går att höra när han dagen efter polisinsatsen säger att alla 

demonstranter i Kamp Gállok är sjuka i huvudet (Wajstedt, 2013). Trots det faktum att människor 

vistades inom säkerhetsavståndet för att provspränga lyckades JIMAB med polisens hjälp ta sig 

förbi blockaden och sprängs loss ca 400 ton malm (Lindqvist, 2013). 

    Under en manifestation som anordnades i Kallak den 24 augusti deltog 500 personer 

(Sameradion & SVT Sápmi, 2013). Jonas Vannar, vice ordförande i Sirges sameby, menar att 

manifestationen samlar folk med den gemensamma viljan att stoppa gruvexploateringen, för det 

påverkar hela Sápmi (ibid.). Den två timmar långa manifestationen innehöll jojk, poesi, tal och sång. 

I en intervju med Sameradion säger Anna-Maria Fjellström från Vilhelmina norra sameby: 

”Det är viktigt för människor att vara här idag och se att vi är så många som bryr oss och 

förhoppningen är att staten tar detta på allvar. Jag är så besviken på den svenska mineral-

politiken som bedrivs idag, hur tydligt man inte står bakom samiska rättigheter.” 

(Sameradion & SVT Sápmi, 2013). 

    Motståndsaktivisterna i Kallak släppte 31 augusti 2013 en CD med musik inspelat i Kamp 

Gállok, ”Gállok – Motståndet växer”. Den 3 september kom återigen polisen till Kamp Gállok, 

den här gången för att röja vägen när gruvbolaget skulle frakta ut den järnmalm de lyckats bryta. I 

”The Gállok Rebellion” (24:41 min in) syns protesterande samer tillsammans med aktivister. 
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Polisen började med att lyfta bort en 85-årig renskötare från Sirges sameby och fortsatte sedan släpa 

bort jojkande samebymedlemmar (Stigzelius, 2013). En av aktivisterna klättrar längst upp på en av 

grävmaskinerna och höjer sin näve i luften. När poliserna inte lyckas få bort tornet som står mitt i 

vägen så bygger de till sist en väg runt barrikaderna och JIMABs fordon lyckas få ut all järnmalm, 

som nu skulle fraktas till Finland för att testas (Lindqvist, 2013). Därefter tog aktivisterna ner 

blockaden för den här gången. I en intervju i ”The Gállok Rebellion” säger aktivisten Mose ”[…] 

det är bara genom en fortsatt pågående revolt som vi kan bli verkligt fria […] de här kamperna 

visar att få människor kan göra stor skillnad”. Det må vara när planerna på en järnmalmsgruva 

i Kallak blev allmänt känt i media som konflikten mellan gruvmotståndare och gruvföre-

språkare nådde sin kulmen, men det var också då som kampen utvecklades till att bli en symbol 

för samisk kamp för överlevnad, rättigheter och mot exploatering av Sápmi (Strid, 2013:25). 

    Under de två och en halv månad som blockaden ägde rum så handlar de flesta nyhets-

artiklarna om polisens insatser. JIMABs styrelseordförande Fred Bomans uttalanden i media 

rör sig om polisinsatser och smutskastning av aktivisterna. Det är inte konstigt att gemene man 

saknar kunskap om samers kamp för självbestämmande och urfolkliga rättigheter, statlig media 

till största delen väljer att visa historiens ena sida. Det är inte heller konstigt att samer (och 

miljöaktivister) skapar egna kanaler för spridning av information (Meadows, 2005). Medan den 

rutinmässiga journalistiken skapar stereotyper, banar Maxida Märak, Sofia Jannok, Mose och 

många fler vägen för unga aktivisters röster att höras och lyssnas på. 

 

5. Sammanfattning och diskussion 

Jämfört med många andra kolonisationsprocesser så har kolonisationen i Sápmi skett under tid, 

genom administrativa metoder, och till stor del utan våld. Om vi jämför med andra urfolks 

kolonialhistoria, till exempel Förenta Staterna, har förhållandena varit betydligt mer brutala. 

Frågor idag som väcker konflikter är samma frågor som samerna kämpat för i över 100 år; vem 

som har rättigheterna till land, vatten och jakt. Med den lagstiftning som finns i Sverige idag 

premieras kapitalister i och med marknadsekonomiska krafter. Intrång görs på samisk mark år 

efter år. Samer och svenskar har ett gemensamt förflutet som vi än idag inte försonats med och 

ett stort problem är okunskapen om att Sverige över huvud taget har en kolonialhistoria. Om 

samer osynliggörs blir det lättare att ta deras resurser och har folk ingen kunskap om samer så 

är det svårt att veta vad som försiggår. 
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    I och med sociala mediers snabbhet och lättillgänglighet har allt fler tagit steget mot att själva 

vara en del av den offentliga kampen, den kamp som innebär att synas, höras och respekteras.  

Många unga samer idag tycks känna en stor vilja att krossa stereotypa föreställningar och 

bevara den samiska kulturen. Idag har samer andra förutsättningar. Nu finns möjligheten att 

lära sig samiska språk och samisk kultur i skolorna, vilket var förbjudet förut. Den äldre 

generationen fick inte lov att prata samiska. I kontrast till att det för 60 år sedan var belagt med 

böter att jojka på allmän plats, var samiska artister i höstas inbjudna till kolonialismens 

högkvarter för en konsert på slottet i samisk anda. Vi ser en succesiv förändring i statligt 

bemötande av samer, som när nuvarande statsminister Stefan Löfvén i februari 2016 blev den 

första svenska statsministern att officiellt träffa Sametinget (Kejonen, 2016). Sametingets 

styrelseordförande Håkan Jonsson vittnade efter mötet om att responsen varit god men att 

statsministern inte gett några löften på frågor som att ratificera ILO-konventionen 169 och en 

framtid med samiskt självbestämmande (ibid.). Håkan Jonsson menar dock att generellt har 

nuvarande regering varit positiv och fört en intensiv dialog med Sametinget. 

    Befolkningsökningen fortsätter att öka globalt och vi beräknas vara 9 miljarder människor 

på jorden år 2050. När teknikens utveckling går snabbt framåt och allt fler nationer tar sig ur 

fattigdom, ökar efterfrågan på bland annat mineraler och metaller för att möta samhälls-

utvecklingen. Det krävs stora statliga beslut för att den här utvecklingen ska kunna fortsätta i 

den takt den gör utan att sätta press på traditionella näringars fortsatta överlevnad. Gruvor varar 

inte för evigt, men renskötseln har funnits i Sápmi i flera århundraden. Industrialismens intrång 

på marker som samer tidigare brukat har inneburit problem för samekulturen och renskötseln 

till fördel för gruvor, vattenkraft och infrastruktur. 

    Vi har för några år sedan sett Alta-protesterna och Ojnare-protesterna som exempel på hur 

mark kan vinnas genom utomparlamentariska metoder. Och Kallak. I takt med gruv-

etableringens expansion har även gruvmotståndet ökat både lokalt, nationellt och 

internationellt. Aktivister klättrar upp i träd, kedjar fast sig i maskiner, sitter arm i arm som en 

mur etc. Dessa direkt aktioner uppmärksammas i media, men frågan är på vilket sätt. Om män 

som JIMABs styrelseordförande får uttala sig högt om att aktivisterna är sjuka i huvudet är det 

stor risk att åsikten blir en generell uppfattning, för så fungerar många människor. Vi tar det vi 

läser för vad som står eller sägs utan att kontrollera bakgrundsfakta. 

    Vad vi har sett de senaste åren är SVTs satsning på att visa fler program om samer, och det 

är inte längre bara UR och Kunskapskanalen som förmedlar samiska program till Sveriges 

befolkning. Vi har kunnat se Sápmi Sessions där samisk musik möter svensk; Sápmi Sisters 
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som under fyra avsnitt följde Maxida och Mimie Märak i deras musik- konst- och aktivistskap; 

Renskötarna, Midnattssol och nu senast Världens Sofia Jannok. På bio har vi sett Sameblod. 

Kanske kan ökningen av samiska röster i media och film uppmuntra journalister att använda 

samiska källor i berättelser från demonstrationer, aktioner och konstframträdanden. Det i sig 

kan skapa en bro mellan samer och övrig befolkning, och bidra till en förståelse för samers syn 

på det som nu händer i exempelvis Kallak. Som Culhane skriver i sin artikel (2013): a 

previously invisible population has entered into public discourse. 

6. Slutsats 

Om en läser den här uppsatsen och lärt sig massa nya saker är det kanske som Sofia Jannok 

menar, ännu ett tecken på okunskap och det övergrepp urfolket samer utsatts för under 

århundraden, och en direkt orsak till att det pågår fortfarande. Okunskap är ett stort hot mot 

minoriteter och urfolks rättigheter. I den här uppsatsen har syftet varit att titta på hur samer i 

Sverige på olika sätt har osynliggjorts samt en ung generations nutida aktivism mot orättvisa. 

På vilket sätt har samer osynliggjorts, och hur motverkar den nya generationen samiska 

aktivister den tendensen? Svaren på frågorna är mångbottnade, men genom min analys kan vi 

se att den yngre generationen inte vill acceptera och de ställer krav. Krav på rättvisa, krav på 

att synas, krav på att få känna sig som en del av samhället utan att vara en del av det svenska 

samhället. För många handlar det om att skapa nya värderingar om samer. Demonstrationer så 

som den i Kallak sommaren 2013 är en naturlig reaktion på att Sverige skänker bort vårt lands 

naturtillgångar till vrakpris utan att ta hänsyn till varken kulturvärden eller miljö. Samer har 

tröttnat på att vara osynliga, och allt tyder på att så icke är fallet längre. 
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Bilaga 1 
Poesi för ett gruvfritt Kallak – Mimie Märak 

Vi påpekar alla kalhyggen men ni vänder oss ryggen. För varje by ni dränker skänker ni en 
slant, en ointressant engångssumma för att utåt sätt inte försumma.�Tror ni vi är 
dumma?�Svenska staten tar maten när det passar men tassar bort när det blåser upp, tuppar 
sig sen när samen gör något kulturellt men skriker gällt och upprört när vi tydligen stört 
ekosystemet, bara för att ingen annan tar tag i rovdjursproblemet.�Och trots att det har gått 
200 hundra år är det samma lapphat som igår och ni förstår inte att ni lär oss att hata er när ni 
skiter i våra marker.�Jag rimmar och det värker i käften efter allt diplomatprat, tjatigt i 
längden. Så jag höjer rösten och hoppas trösten når alla som står på våran sida.�Vi som är mot 
att ni som gräver får skrida till verket, det är vi som är what local people. Och jag undrar om 
ni ligger bekvämt i era sängar på madrasser stoppade med blodspengar, tjänade på marker 
stulna från renägare och drängar ni kängat ner.�Ser inte helheten, alla helveten ni skapar när 
era maskiner spyr och rapar ut i attacker i en värld som varit så otroligt vacker tills ni släppte 
lös er skit och snön som en gång lyste vit är nu smutsgrå eller svart när ni varit där på varje 
plats vi håller kär och även om vi är fler som hatar er så är det många som ratar oss, vi som 
slåss för vårat arv för att statens lathet och slarv kommer tillåta en gruva som ruvar på så 
mycket död att ingen jävla Greenpeace-glöd kommer hjälpa oss i efterhand när resten av 
Sverige lider nöd utan bröd, rent vatten eller kött för att allt annat är dött.�Och folk hytter 
med näven när vi sitter i reservat, äter skräpmat för att allt annat är borta och blotta tanken på 
rendrift är skrattretande och mer likt en runskrift än faktiskt vetande. Men det är vi som är 
what local people.�Och de här pengarna går inte ens till oss förstås dom jävla fittorna trollar 
bort cashen till britterna eller nått, så länge inte lappen fått en krona vägrar de skona sista 
minnesmärket när de sätter sin plan i verket�Och snart växer inget mer.�Inga fler barn 
kommer få skåda vare sig en skog eller en hage för dagen den närmar sig med stora steg och 
alla som teg kommer gråta sina kinder våta och då ska inte vi förlåta. De ska skämmas, 
stämmas för varje damm som skulle dämmas, för varje träd du vill fälla, för varje plats du vill 
spränga kommer det tränga fram tusen röster från oss som är what local people.�Vi som 
älskar och önskar att våran grönska ska få vara kvar där den är utan att ni skär den, tär den för 
faktum är att ni stryper en minoritet. Vet att vi står med ena foten i graven men roten går för 
djupt för att slita loss, det kommer aldrig att bita på oss ,vi går inte att muta så sluta, det går 
inte att bräcka, ni kommer aldrig att kunna knäcka us local people.  
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Bilaga 2 
Snölejoninna – Sofia Jannok 
Jag finns visst, jag är feminist, miljöaktivist och pacifist 
jag är skoterligist och egoist. 
jag är buddhist, jag tror på Jesus Krist 
Jag var här först inte sist 
Deala inte med mig som en rättstvist 
mellan ditt, mitt, rader på vitt, 
historiska lögner och påhitt 
Antirasist my ass 
när du inte ser från vem du snott all din cash 
Han, hon, hen, son 
av oss stal du landet en gång 
Urfolkskvinna, snölejoninna, jag är regnbågen på din näthinna 
jag är allt det men jag är mer, mon lean queer, har funnits här i tusentals years 
Hej minister, kan jag byta nåt ord 
fast du har så litet bord 
Det här rör faktiskt vår jord 
Vet du om att vi tar självmord 
för att vi är för små för att finnas 
för att det som rör få inte kan hinnas 
Kan du förstå, en vill inte försvinna 
när en levt så länge vidder kan minnas 
Är det demokrati 
när massan styr över såna som vi 
Jag vill vara fri, mer än inuti 
Är det nåt jag gör är det att höra hit 
Urfolkskvinna, snölejoninna, jag är regnbågen på din näthinna 
Jag är allt det men jag är mer, mon lean queer, har funnits här i tusentals years. 
Eamiálbmot, álo gávdnon, mon lean lejonváibmu garra fámuin 
Mon lean gait, bonju maid, arvedávgi ravddas ravdii 
 


