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Till Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, Kulturdepartementet:
Samer talar för sig själva – behovet av strategiska satsningar för inkludering av och
satsning på samiska röster, erfarenheter och vetenskaplig kompetens

[Samiska flaggan vajar vid Universitetshuset, Uppsala, i samband med samisk forskningskonferens, av, för
och med samer och Uppsam – föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala. Foto: Håkan Tunón]

Regeringen efterfrågar synpunkter på behoven för forskning med följande formuleringar:
( http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/regeringen-paborjar-arbetet-med-nyforskningsproposition/ )
Uppdragen är en del av starten på arbetet med den forskningspolitiska propositionen, som
kommer att omfatta forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation. Med
dessa uppdrag kommer forskningsfinansierande myndigheter uppmanas att lämna strategier
och synpunkter inför propositionsarbetet. Propositionen kommer att behandla den kommande
fyraårsperioden, men också ha ett tioårigt perspektiv. Detta har som syfte att öka
möjligheterna till långsiktig planering.
I samband med uppdragen bjuder Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning
och forskning även in universitet och högskolor, företag, företagsorganisationer, akademier,
fackföreningar, doktorandorganisationer och andra organisationer samt allmänheten att
inkomma med synpunkter till Utbildningsdepartementet inför propositionen. Arbetet kommer
sedan ske i dialog med Näringsdepartementet.
Dessa uppdrag blir en första viktig del av regeringens arbete inför den omfattande forskningsproposition som kommer ange den forskningspolitiska färdriktningen för de kommande
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åren. Samtidigt bjuder regeringen även in organisationer, företag och experter att komma
med förslag på vad som behövs inom deras områden. Jag vill veta vad de anser att Sverige
behöver för att vara en framstående kunskapsnation även i framtiden, säger Helene Hellmark
Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
– Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft att vi investerar i högkvalitativ forskning
och hög kompetens, och även att detta bidrar till innovation och tillväxt, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Sverige måste fortsätta ha en stark innovationskraft i
framtiden, och med den allt snabbare utvecklingen globalt behöver vi höja vår förmåga.

Vad vi undertecknare – samiska forskare, aktivister, renskötare, kulturarbetare,
konstnärer, enskilda samt även icke-samer/samisk-allierade - menar är avgörande för
Sverige som demokrati, forskningsnation, och för gemensamma hållbara framtider är
följande:

Vi samer har funnits här på den fennoskandiska halvön åtminstone sedan den senaste istiden.
Vi samer har varit en tydlig och självklar del av makteliten fram till den kolonisation som
inleddes med etablerandet av nationalstaterna vid 1500-talets början.
Vi ifrågasätter därför den systematiska exkluderingen av samer i frågor som rör samiska
marker och vatten, samiska kroppar och liv. Detta gäller den akademiska sektorn, forskning
och innovation i allra högsta grad.
Vi begär istället en strategisk inkludering av samiska röster, erfarenhet och vetenskaplig
kompetens. Vi är övertygade om att våra perspektiv och erfarenheter är av stor betydelse.
Förhoppningen är att kunna bidra till en förändring som är till fördel för såväl det svenska
som det samiska samhället, i samverkan.
Det handlar om samisk expertis, kunskap, erfarenheter, så kallad traditionell kunskap, som
den expertis som samer besitter ifråga om vatten, marker, skogar, djur och inte minst om sig
själva i alla mänskligheten och social samvaros aspekter.
Sverige ligger idag såväl forskningsmässigt och kompetensmässig internationellt långt efter
gentemot andra västerländska demokratier med egna urfolk; förutom Finland och Norge även
Kanada, USA, Nya Zeeland och Australien. I dessa länder finns ett flertal forskningscentrum,
institutioner och universitet där urfolk själva är forskare och leder forskning med fokus på
urfolk. Här finns all anledning till förbättring i Sverige.
Vi välkomnar DO och Sametingets förslag på en sanningskommission (DO, 2015;
Sametinget, 2015) för att utreda svenska statens övergrepp historiskt mot samer och dess
konsekvenser i dagsläget, men menar att det inte får stanna vid en tidsbegränsad
sanningskommission och avläggande av rapport.
Det behövs omfattande satsningar inom forskning inom områden som rör samer och samisksvenska relationer, samiska samhället.
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De långsiktiga konsekvenserna av tvångsförflyttningar, rasbiologiska studier, kolonial
expropriering av marker och vatten samt fortsatta tvångsförflyttningar och aggressiv
kolonisation behöver beforskas utifrån samiska perspektiv och med samisk kroppslig
erfarenhet, minne, vetenskap samt med existerande urfolksmetodologier som ledstjärna. Med
samiska – urfolksperspektiv - kan helande och återhämtning och på sikt även försoning
möjliggöras. Det handlar om ett långsiktigt stärkande av människors hälsa och välmående.
Vad gäller teknisk och naturvetenskaplig forskning så krävs omfattande insatser för att
säkra hållbara framtider för alla i Sverige. Här har samiska perspektiv och expertis
avgörande betydelse. Den kamp för att freda marker och vatten från kortsiktiga
exploateringar med långsiktig förstörelse som konsekvens som förts av samer under
lång tid, behöver lyftas fram och analyseras i samklang med forskning vid svenska
lärosäten.
Forskare vid svenska lärosäten behöver få grundläggande kunskaper om samiska
traditioner. Marker och vatten behöver skyddas från kortsiktiga och miljömässigt förödande
exploateringar och förstörelse som ofelbart leder till en situation där vi inte längre har tillgång
till giftfritt dricksvatten, fiskevatten, till betesmarker. Detta måste införlivas i
forskningsverksamhetens alla nivåer.
Kompetens - som samer, konstnärer, kulturutövare, renskötare, företrädare för samiska
organisationer och som samiska forskare besitter - är av största betydelse för att säkerställa en
hållbar framtid för alla, för vårt med Sverige delade territorier.
Därför är det nödvändigt att säkerställa platser för samer/samiska organisationer, samiska
forskare i forskningsdiskussionspaneler, granskningskommittéer, etikkommittéer,
forskningsråd, i beredningar, kommittéer, råd och kommissioner för framtida inriktningar på
alla områden som rör samiska områden och samers framtid.
Vi begär därför möjlighet att bidra till förändring genom att samiska inifrånperspektiv, samisk
kultur, historia och tradition erkänns som självklara utgångspunkter för forskning och undervisning, samt erkänns som betydelsefulla för såväl det svenska samhället som för det samiska
samhällets utveckling.
2017 firas hundraårsjubiléet av det första samiska riksmötet, som hölls i Trondheim 1917,
organiserat av bland annat föregångaren Elsa Laula (Renberg). Laula uppmanar i sin stridsskrift från 1904,”Inför Lif eller Död? Sanningsord i den lapska frågan”, samiska män och
kvinnor att ta plats, att utbilda sig och att påverka så att den samiska kulturen ska kunna
överleva och se en ljus framtid an: ”tillägnen Eder all den bildning, som I kunnen få, stöd de
svaga i kampen för tillvaron och tänk på vårt framtidsmål!”
Vi lyfter fram Elsa Laulas ord och hoppas att Sveriges regering och Riksdag, statliga myndigheter liksom lärosäten, professorer, lektorer och forskare – som inte redan gjort det – kan
börja ta till sig våra ord.
Det råder ett urbant svenskt teknovetenskapligt kolonialt och rasistiskt paradigm som måste
ifrågasättas på allvar. Det behövs en omfattande satsning genom forskning (och utbildning) så
att vi kan säkra hållbara gemensam framtider på det territorium vi delat sedan tusentals år.
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Sammanfattningsvis önskar vi se
-

omfattande och långsiktiga forskningssatsningar inom svensk akademi, på
samiskrelaterad forskning.

-

att en dylik satsning sker vid landets alla större lärosäten

-

en omfattande satsning på stärkande av samisk representation inom forskningen,
utifrån förebilder från ledande länder inom urfolksforskning såsom Nya
Zeeland, Australien, USA och Kanada.

-

satsningar på plattformar för möte mellan akademi och det samiska samhället,
där sociala innovationer såsom den nyligen initierade ”Samelands fria
universitet” (www.samelandsfriauniversitet.com) – en webbplattform och
workshopsprojekt – kan vara en av flera viktiga satsningar.

-

omfattande satsningar på utveckling av forskningsetik och policies, i ledning av
och i samverkan med majoriteten av organiserade aktörer i det samiska
samhället.

-

Satsningar på etablerandet av forskningsområdet Urfolksstudier – ”Indigenous
studies” utifrån de kriterier som anges vid lärosäten i USA, Kanada, Australien
och Nya Zeeland.

-

att forskarnätverk med inriktning på samiskrelaterad forskning såsom ”Uppsam
– föreningen/nätverket för samiskrelaterad forskning i Uppsala” får möjlighet
till vidareutveckling och mer djupgående satsningar.

-

omfattande satsningar för forskning – inklusive socioteknisk forskning - om
negativa miljö- och hälsokonsekvenser ifråga om giftiga utsläpp från gruvor,
militärövningar, rötslamsdeposition, vindkraftsverk, vattenkraftsreglering och
andra industriella exploateringar inom samiska territorium.

-

Omfattande forskningssatsningar för utveckling och innovation ifråga om
samiska traditionella och nyare näringar och kultur samt att dessa satsningar
görs lokalt. Universitetsrepresentation och etablering måste finnas även i
Norrbotten och Västerbottens inland, och forskning här bedrivas utifrån samiska
perspektiv.

-

Att förutom ovan nämnda åtgärder avsevärda medel avsätts för forskning och
administration av denna för och via samiska organisationer samt Sametinget.
Stöd skall ges för att kompetens byggs upp för att administrera detta. Samiska
organisationer/folkvalda representanter måste få ges möjlighet att initiera och ha
kontroll över fördelning av forskningsmedel för forskning om samer och det
samiska samhället och territorierna, Sábme/Sápmi/Saepmie
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[Forskningskonferens av, för och med samer och andra urfolk, vid Uppsala universitet, 2012. Re-Mindings: - CoConstituting Indigenous/Academic/Artistic Knowledges and Understandings of "Land-, Water-, Body-, and Labscapes” Uppsala Second Supradisciplinary Feminist TechnoScience Symposium, October 10-12th, 2012, Centre for
Gender Research, Uppsala University. Tor Lundberg Tuorda presenterar.. Foto: May-Britt Öhman
http://www.gender.uu.se/information/konferenser/remindings/ ]

Nedan följer mer detaljerade frågeställningar och problemformuleringar.
Underlaget baseras på tidigare och pågående forskningsprojekt, utifrån olika
forskningsdiscipliner såväl som på urfolksmetodologiska grunder. Underlagets stomme har
författats av Fil.Dr. May-Britt Öhman, Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för
Genusvetenskap. Öhman har lett forskningsprojekten ”Situerade perspektiv på
vattenkraftsexploateringen i Sápmi: Sveriges tekniska expansion på 1900-talet och dess
påverkan på ursprungsbefolkningen” (Vetenskapsrådet, 2009-2010); Nedan Fördämningarna:
Säkerhet, risk och resiliens vid De sub-arktiska dammarna” (Vetenskapsrådet, 4, 339 MSEK,
2010-2012); ”Älvar, Motstånd, Resiliens: Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks
territorier” (FORMAS, 6 MSEK, 2012-2015.
Underlaget bygger även på annan forskning och analys, vilka återges som referenser i texten.
Underlaget bygger även på en samlad kompetens från det samiska samhällets sida genom
utbyten och diskussioner i dessa frågor. Dokumentet har presenterats för stora delar av det
samiska samhället genom www.samelandsfriauniversitet.com samt sociala medier, och
kommentarer som getts har infogats i texten.
Tiden har dock inte räckt till för någon längre ventilering av dokumentet och insamling av
underskrifter. Viktigt är dock att framhålla att i dokumentet framförs åsikter som framhålls
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återkommande från olika håll inom det samiska samhället. Det finns all anledning att utöka ett
dylikt arbete, för att infoga ytterligare synpunkter och förslag från det samiska samhället.
Underlaget bygger dessutom på debattartikeln Att [få] tala för sig själv – behovet av
strategiska satsningar för inkludering av samiska röster, erfarenheter och vetenskaplig
kompetens. Debattartikeln undertecknades av 17 samiska personer från olika delar av det
samiska samhället, och publicerades i Feministiskt Perspektiv 1/7 2015. Länk till artikel
publicerad i Feministiskt Perspektiv 2 juli 2015 är
https://www.feministisktperspektiv.se/2015/07/02/att-fa-tala-for-sig-sjalv/ Debattartikeln
bifogas detta dokument.
Detta underlag är med nödvändighet begränsat, men vi har kompetensen att bidra med
ytterligare underlag i samverkan med Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och
Kulturdepartementet om så efterfrågas.

***

Forskning om rasism
Vi menar att rasismen som finns i Sverige är omfattande och inte något nytt fenomen. Den har
djupa rötter, där kolonisationen av Sábme – Sápmi – Saepmie – Sameland har en avgörande
betydelse för förståelsen av nutida rasism.
Vi kan inte se att nu existerande satsningar såsom det nyligen etablerade Segerstedtsinstitutets
uppdrag verkar vara att bidra till att följa upp rasismens historiska rötter och nutid fullt ut.
Vi menar att en annan självklar del måste utgöras av forskningssatsningar vad gäller den
svenska statens koloniala rasism mot samer, såväl historiskt som i nutid, samt ett gediget
arbete för att bearbeta trauman och komma tillrätta med konsekvenserna av denna rasism.
Vi vill därmed även se omfattande satsningar på såväl samiskrelaterad som samiskledd forskning och urfolksmetodologier.
Vad gäller området ”kritiska vithetstudier” (jfr Hübinette et al. 2012) så är det ett viktigt
forskningsområde som har börjat etableras i Sverige och som behöver stöd för utveckling. Det
som här beforskas är av betydelse även för samiska samhället. Dock finner vi att detta fält
idag brister ifråga om kunskapsgrunder för hur samiska erfarenheter situeras.
Det saknas till stor del – på svensk sida av Sábme – Sápmi – forskningssatsningar som ger
möjlighet att diskutera rasism mot samer utifrån de perspektiv och insikter som återges i
dagens kritiska vithetsstudier.
”Vithet” som begrepp medför till exempel idag en risk att skymma den verklighet, historiskt
och idag, som rör urfolk. Detta gäller självklart samer som levt inom samma territorier som
svear under tusentals år och därmed utseendemässigt inte på något sätt kan särskiljas från vita
svenskar (jfr Öhman, 2015d; Nyyssönen, 2007). Dessutom finns självklart liksom i andra
folkgrupper även samer som inte är ljushyade.
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Samer rasifieras och "vitifieras" (jfr Svensson, 2015) på olika sätt i olika sammanhang. Samer
som är blonda och ljushyade ifrågasätts om de verkligen är samer, eftersom den rasistiska
stereotypen som förmedlats genom bland annat Rasbiologiska Institutets kategoriseringar
framhållit ett visst utseende (Jfr Hagerman, 2015; Pirak Sikku, 2014; Öhman, 2015d) Samer
som är mörkhåriga får återkommande frågor om de är ”invandrare” och det finns rapporter
om att man som mörkhårig same särskilt kontrolleras så kallat slumpvis gränskontroller,
medan blonda samer passerar utan problem. Även samer som är bruna eller svarta ifrågasätts
om de verkligen är samer. Det finns självklart även samer som är internationellt adopterade,
och därmed råkar ut för liknande ifrågasättanden och diskriminering som andra adoptanter (jfr
Hübinette & Tigervall, 2008).
Samer har därmed att förhålla oss till en verklighet där vi rasifieras och vitifieras samt utsätts
för såväl diskriminering som rasistiska attacker på grund av hudfärg och utseende, namn,
levnadssätt av omgivande samhälle. Samtidigt avfärdas återkommande samiska erfarenheter
av rasism av majoritetssamhället. Som framhållits av andra forskare så skiljer sig formerna av
rasism utifrån vilken grupp som utsätts. För samer så finns ett brett spektrum, som handlar om
alltifrån utseende till livsstil och rasismen tar sig olika former som behöver närmare
identifieras. Det handlar om exempelvis om attacker mot renar, där polisen inte avsätter
resurser för att genomföra utredningar (Jfr Johansson/Nordmark, 2015). Det handlar även om
förlöjliganden utifrån specifika rasistiska stereotyper som enbart kan gälla samer, där
anmälningar om dylik rasism i ”humorprogram” avfärdas av Granskningsnämnden
(20140526).
Det handlar också om exotisering av samisk kultur samt användandet , som görs av ickesamer och utan samråd med samiska organisationer av samiska kulturmarkörer för att sälja
allehanda saker, såsom exempelvis spritdrycker (Marakatt, 2015; Öhman, 2015f)
Det behövs därmed omfattande forskning om vilka uttryck rasism mot samer tar sig utöver de
som gäller hudfärg och utseende (jfr även Omma, 2013).
Även inom det samiska samhället behöver frågor om inkludering - exkludering och rasism
lyftas upp och diskuteras utifrån samiska perspektiv och insikter och med forskning som
viktigt stöd. Ett nyligt exempel är den debatt om vilka som på finsk sida ska ha rätt att
registrera sig för att rösta i Sametinget, en debatt som finns även på svensk och norsk sida (Jfr
Nyyssönen, 2007; Sarivaara et al. 2013; Junka-Aikio, 2014)
Liknande diskussioner finns i USA, och Canada, Australien och Japan. Många som tillhör
urfolk ser inte "ser ut som urfolk" förväntas se ut enligt de rasistiska stereotyperna.
Jämförande erfarenheter finns hos urfolk i andra nationsstater (jfr Garroutte, 2003; Heiss,
2012). Det är därför viktigt att knyta an till urfolksdiskussioner kring vithet från andra håll i
världen. Det finns viss forskning redan på svensk sida (jfr Åhrén, 2008; Ledman, 2012), men
det behövs omfattande satsningar. Se även artiklar och inlägg av Broberg, 2013; Lundberg
Andersson, 2014.

Att göra upp med arvet från rasbiologin
Sábme – Sameland- sträcker sig över fyra nationsstater; Norge, Sverige, Finland och
Ryssland. Samer utgjorde del av makteliten fram till etablerandet av den moderna svenska
staten med Gustav Vasa (jfr Zachrisson, 1997; Mundal, 2004; Larsson, 2007). Därefter
påbörjades kolonisationen av det samiska territoriet och den samiska befolkningen, där
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naturresursexploatering konsekvent varit mest framträdande. Ett betydande inslag i
kolonisationen internationellt liksom i Skandinavien var och är rasism, dvs att kategorisera
människor i högre och lägre stående. Rasism och kolonisation av samiska marker och vatten
har gått hand i hand sedan tidigt 1800-tal. En viktig del av denna rasism är de skallmätningar
och studier av samers kroppar som gjorts inom det som kallas för ”rasbiologiska studier” och
som utförts inom ramen för svensk vetenskaplig forskning och därmed stöd och uppmuntran
från den svenska staten.

[Katarina Pirak Sikku föreläser om sin decennielånga forskning om rasbiologi utifrån samiskt perspektiv, vid
konferensen Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade
samer, samiska kvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende, Uppsala universitet, 21-23 januari, 2015. Foto:
Sara H Lahtinen. Inspelning från 22a januari: http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/237
Konferenshemsida: http://www.gender.uu.se/information/?tarContentId=369230 ]

Redan från 1830 inleddes en mätningar av samers kroppar. De första mätningarna utfördes av
arkeologen Sven Nilsson (1787-1883), då utifrån arkeologiskt material och kranier från döda
människor. Detta följdes av många andra forskare; två professorer i anatomi vid Karolinska
Institutet, Anders Retzius (1796-1860), och Gustaf von Düben (1822-1892). Anders Retzius
son, Gustaf Retzius (1842-1919), var en huvudaktör inom den fysiska antropologiska
forskningen i Sverige före sekelskiftet 1900 och följde i sin fars fotspår och samlade samiska
kvarlevor. Som mest fanns 2200 kranier, varav flera var samiska. Dessa kvarlevor sägs dock
ha till största delen brunnit upp i en brand vid Karolinska institutet 1892.
Herman Lundborg (1868-1943) drev den rasbiologiska forskningen vidare och kom att bli en
förespråkare för rashygien i Sverige. Det svenska rasbiologiska institutet i Uppsala startades
1922, efter beslut i Sveriges Riksdag. Planer för forskningsinstitutet hade funnits sedan början
av 1900-talet och diskuterats såväl inom Sverige som internationellt sedan länge. Lundborg
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var institutets första chef, mellan åren 1922 – 1935. Institutet bedrev, genom främst Lundborg
bl.a. ”fysisk antropologiska” undersökningar av den samiska befolkningen i Sverige. Nu var
det inte enbart skallarnas form som var av intresse utan hela människan studerades,
fotograferades och mättes. Lundborgs undersökningar av samerna hade påbörjats 1913 och
fortsatte fram till 1920. Sedan fortsatte verksamheten mellan åren 1922 och 1935.
Fotografierna, anteckningar och böcker från dessa undersökningar finns vid
universitetsbiblioteket, Carolina Rediviva, i Uppsala.
De rasbiologiska kategoriseringarna från mitten av 1800-talet fyllde således funktionen att
definiera samer som en ”primitiv” ras och hänger ihop med så kallade ”Lapp-ska-vara-lapppolitiken”(Lundmark, 2002). Den har en direkt parallell till kolonisationen av Afrika och
Asien. Det rasbiologiska arvet hänger nämligen nära ihop med en omfattande
naturresursexploateringen av samiskt territorium. Hjalmar Lundbohm var LKABs förste
disponent i gruvexploateringen in Giron -Kiruna och har länge framhållits som en mecenat
och ”samernas vän”. Curt Persson har dock genom historisk undersökning visat på hur
Lundbohm upplät sina nätverk och bidrog med pengar från gruvnäringen till finansieringen av
rasbiologisk verksamhet på samer och tornedalingar i området (Persson, 2011)
Många samer har mött dessa forskare och det är högst troligt att de flesta samiska släkter har
någon på bild i Rasbiologiska institutets bildsamlingar. Hur många som är nära berörda av
kvarlevorna direkt är ännu oklart.
Vid Uppsala universitet finns även fotografierna från det av Sveriges Riksdag 1922 etablerade
Rasbiologiska institutet, inklusive nakenbilder, på såväl vuxna som barn, ligger åtkomliga
under Offentlighetsprincipen, vid Uppsala universitetsbibliotek, utan särskilda etiska
riktlinjer.
Rasbiologins fysiska arv – liksom dess konsekvenser för svensk-samiska relationer, samt
ifråga om intergenerationella trauman behöver beforskas – utifrån samiska perspektiv – och i
nära samverkan med det samiska samhället. Forskningsetiska policies måste utformas i
samverkan och under ledning av de berörda. Här är det en självklarhet att involvera samiska
forskare – forskare som själva är samer - och som har erfarenhet från såväl det samiska
samhället som från akademisk forskning och som kan verka för att de etiska
förhållningssätten följer internationell hög standard. Se även videoinspelningar från
föreläsningarna vid det symposium som hölls 21-23 januari i Uppsala, Åvdåsvásstádus:
Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer,
samiska kvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende (Åvdåsvásstádus, 2015).
Statliga muséer och forskningsinstitutioner saknar idag etiska regler utformade i samverkan
med samiska samhället vilket leder till minst sagt absurda situationer. Till exempel kallades
Sametingets styrelse in för att fatta beslut om Historiska muséets samlingar och tillgänglighet
för samiska konstnärer som arbetar med utställning om rasbiologi (jfr Lindhe, 2015).
Repatrieringsfrågor behöver lösas i samverkan med samiska samhället, och dess företrädare,
men det måste ske på ett etiskt korrekt sätt där en kompetens måste upparbetas hos det
samiska samhällets företrädare. Det är inte rimligt att enbart Sametinget – som är en
myndighet – ska ha detta ansvar, utan det är även det bredare samiska samhället med
organisationer och även de efterlevande släktingarna som måste involveras. Detta arbete
måste ledas från samiskt håll och här finns all anledning att tillvarata den kompetens som
finns hos samiska forskare för en samverkan mellan lärosäten/muséer och det samiska
samhället.
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Vi konstaterar även att den med skattemedel finansierade forskning från svenska lärosäten
som finns på området har hitintills främst utförts av icke-samer. Även om detta är en viktig
forskning som på bra sätt lyfter fram den koloniala rasismens övergrepp, så är problemet med
avsaknaden av samiska inifrånperspektiv att frågeställningar som handlar om att hantera de
trauman som uppstått inte belyses. Varje representation av övergreppen riskerar att bli
ytterligare ett övergrepp. Det behöver satsas på forskning som leds av samer, som har de egna
erfarenheterna av konsekvenserna och bär minnena från övergreppen. Flera samiska
konstnärer har på olika sätt arbetat med dessa frågor utifrån samiska perspektiv, och det finns
anledning att se detta som viktig konstnärlig forskning som bör ges särskilt stöd utifrån
forskningsmedel.
Här finns som goda exempel: Utställningen ”Maadtoe” av Anders Sunna och Michiel
Brouwer, Katarina Pirak Sikkus omfattande studier och utställningar (Pirak Sikku, 2014);
Rose-Marie Huuvas långa kamp för återbegravning av samiska kvarlevor (Huuva, 2009) samt
arbete av Tomas Colbengtson (jfr Lindhe, 2015).

Trauman från kolonisationen- forskning för helande
Det är även så att det är väldigt svårt att det för samer, såväl inom akademin som utanför,
kommunicera trauman från kolonisationen till forskare som inte har liknande erfarenheter
eller släkthistorier. Vi agerar idag inom en akademi där att hålla ”distans” till forskningsämnet
hyllas som självklarhet. Att erkänna trauman och känslor i samband med forskning är sällan
accepterat och avfärdas ofta som ”oprofessionellt”. Detta trots att det finns erfarenheter från
exempelvis forskning om Förintelsen, som framhåller andra utgångspunkter. Ett exempel på
detta är symposiet som hölls 2012, vid Hugo Valentin Centrum, med fokus på trauma och
sekundär traumatisering, boken som är resultat från symposiet samt forskarnätverket TRAST
samt Maček, 2014).1

[Översvämning med medföljande giftiga utsläpp från Kaunisvaara gruvdamm, Northlands numera konkursdrabbade
gruva. Foto: Peter Öhman, 2014.]

1

Se konferenshemsida http://www.valentin.uu.se/News-andevents/Messageboard/Newsitems/SympTraumaSecondaryTraumatization/
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Det pågår dessutom – medvetet eller omedvetet –en bortrationalisering av den koloniala
historien, den koloniala nutiden, och vad den innebär för samer, inom och utom akademin.
Bristen på erkännandet av en kolonial situation har allvarliga konsekvenser. Det som händer i
Girjas mot Staten rättegången är en tydlig påminnelse om detta. Många andra exempel finns
också. Samt inte minst det fortsatta osynliggörandet av samisk historia, kultur och tradition
inom svensk akademi (jfr Svalastog, 2014).
Således behöver det satsas på att inhämta erfarenheter från forskning från områden med stark
urfolksrepresentation inom akademin, såsom i Australien, Nya Zeeland, USA och Canada,
och de metoder som där utarbetats. Se till exempel Atkinson, 2002; Smith, 1999; Wilson,
2008; Öhman/Wyld, 2014.
Rennäringslagstiftningen och dess konsekvenser för samers liv och hälsa
Forskning om konsekvenserna av svenska statens rennäringslagstiftning sedan 1800-talet
behöver göras i stor utsträckning. Som Christina Åhrén (2008) beskriver i sin
doktorsavhandling så har dessa lagstiftningar avgörande konsekvenser för samiska liv idag.
1928 års renbeteslag skapade i praktiken en uppdelning av samer i dels renägande samer som
fick de specifika samiska rättigheter som skapats av svenska staten, medan de samer som
hamnade utanför denna kategori utsattes för en tvångsassimilering till svenskhet.
1928 års renbeteslag introducerade en kombination av olika definitioner, som skulle garantera
att endast ”äkta” samer omfattades av lagen. För det första fastställdes en uttalad
renskötselrätt och personkretsen som var berättigad till denna rätt definierades särskilt. Två
kriterier som samtidigt skulle vara uppfyllda för att få del i renskötselrätten ställdes upp. Det
handlade om dels biologiskt kriterium – härstamning – dels kulturellt- näringsmässigt
kriterium (renskötsel). Dessa två kriterier skulle säkerställa att enbart ”äkta” samer – det vill
säga de som motsvarade statens företrädares stereotypa föreställningar som samiskhet –
kategoriserades som ”äkta samer” och därmed med renskötselberättigande. Detta medförde att
sextio procent av fjällsamerna och åttio procent av skogssamerna som inte uppfyllde
kriterierna exkluderades därmed från de särrättigheter, som de genom tidigare lagstiftning
hade. Genom dessa åtgärder skapades en stereotyp idealbild av en ”autentisk” samisk
befolkning. Detta kombinerades med andra åtgärder för särskiljande, däribland skolpolitik,
nomadskolor.
Genom att bortdefiniera alla delar av den samiska kulturen/befolkningen som inte
motsvarade den stereotypa idealbilden, skapades en autentisk samebefolkning som kunde
motsvara förväntningarna. Effekten kom att förstärkas ytterligare med hjälp av en rad andra
bestämmelser i lagen och med utnyttjande av andra samepolitiska åtgärder som t.ex. samisk
skolpolitik. (Jfr Amft, 2000; Lundmark, 2002; Åhrén, 2008).
En effekt av detta var följaktligen att antalet ”äkta” samer reducerades kraftigt. Detta lever
kvar idag, när antalet samer återges. Det officiella antalet samer i Sverige anges
återkommande uppgå till 20 000 personer, en siffra som varit konstant sen 1970-talet. Denna
siffra grundar sig enbart på renlängder för tiden 1965-1971. Då räknades endast den
renägande delen av befolkningen som samer. De familjer som tidigare förlorat sina renar, eller
inte ägde renar vid just denna tidpunkt, räknades inte med. Inte heller räknades de familjer in
som inte varit renskötare sedan några generationer tillbaka, trots att dessa utgör en stor del av
samerna i Sverige. Utifrån dessa renlängder fick man summan 20 000 som presenterades i
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utredningen ”Samerna i Sverige”, SOU 1975:100. Fortfarande idag är detta den officiella
siffran som återkommande återges, och även Sametinget använder den2( Silversparf, 2014).
En annan aspekt av denna rasistiska stereotypisering av samer är exkluderingen av
skogssamisk identitet och förminskning av skogssamisk renskötselrätt. Det var fjällrenskötsel
som var utgångspunkten och normen för svenska statens lagstiftare. Fjällsamerna hade större
renhjordar än skogssamerna och genomförde längre flyttningar. Skogssamerna bedrev sin
renskötsel enbart i skogslandet och flyttningarna betydligt mer begränsade.
Skogssamerna var i högre grad mångsysslare och levde på en kombination av jakt, fiske,
renskötsel och gårdsskötsel, och olika yrken (jfr Larsson, 2014; Marklund, 2015). Att
fjällsamisk renskötsel blivit normen och en som fått erkännande av svenska staten har medfört
stora negativa konsekvenser för skogssamisk renskötsel.
Dessutom innebär stereotypiseringen att skogsamisk identitet hamnat utanför vad som av
svenska statens företrädare anses som ”äkta samiskt”. Ifråga om skogssamisk renskötsel finns
stora forskningsluckor, och för att säkra dess framtida överlevnad finns stora behov på
forskningssatsningar, där skogssamisk renskötselkompetens och önskemål måste få ligga som
grund. Vad gäller skogssamisk historia och identitet finns all anledning att lyfta fram dessa
perspektiv, och att stärka och överföra kompetensen som nu finns endast hos ett fåtal forskare.

Forskning om och utmanande av det koloniala teknovetenskapliga paradigmet
Det råder inte bara två starka statsunderstödda normer inom den svenska akademin och det
svenska samhället, utan (minst) tre. Dels en manlig norm, dels den svenska vithetsnormen
samt slutligen en urban svensk teknovetenskaplig kolonial och rasistisk norm.
Den urbana svenska/vita teknovetenskapliga normen – som är såväl kolonial som rasistisk –
det sista är i styrka snarast ett paradigm. Det är den grund som finns för alla universitets
forskning och utbildning.
Detta paradigm står än idag mer eller mindre utan möjlighet till reellt ifrågasättande, på grund
av brist på akademiska plattformar. Detta kan illustreras med Rikskansler Axel von
Oxenstiernas uttalande från 1600-talet: ”I Norrland, hava vi ett Indien inom våra gränser, bara
vi rätt förstå att utnyttja det”.
Den svenska forskningens företrädare vid renommerade universitet som Lund och Uppsala
samt Karolinska institutet började från tidigt 1800-talet att peka ut oss samer som ”de Andra”.
Detta ledde så småningom till att såväl barn som vuxna utsattes för rasbiologiska undersökningar där vi utmålades som ”primitiva” och blev föremål för en statlig rasistisk särskiljande
”lapp-ska-vara-lapp”-politik med förödande konsekvenser, såsom nomadskolor, tvångsförflyttningar (Jfr Marainen, 1996; Hanes, 2001; Lantto, 2008), tvångsslakt av ren,
tvångsassimilering till svenskhet samt förluster av såväl rättigheter som mark.
Varken den svenska staten eller de svenska lärosätena har någonsin på allvar gjort upp med
denna politik eller dess efterverkningar. Istället förefaller man ha valt vägen av en strategisk
2

Sametingets hemsida 2015-10-25, https://www.sametinget.se/samer
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glömska, en utradering av minnet av övergreppen. Parallellt har utraderandet av samisk
kultur, tradition och språk fått fortsätta mer eller mindre ostört.
Enbart den som själv väljer särskild samisk inriktning på universitetsnivå kan få tillgång till
(en begränsad) insikt. Detta är dessutom endast möjligt tack vare att viktiga föregångare –
såväl samer som icke-samer – envist och oförtröttligt tagit och tar sig an historien, berättelserna och nutiden. Det är dessutom fullt möjligt att genomgå grundskola, gymnasium och
universitetsutbildning, ja även forskarutbildning, utan att få lära sig grundläggande aspekter
av samisk kultur, språk, tradition, historia, nutid och svensk kolonisation av Sábme.
Konsekvensen är att personer utbildade utifrån detta urbana svenska teknovetenskapliga
koloniala och rasistiska paradigm är de som fattar avgörande beslut om samers liv, hälsa,
kultur och framtid och inte minst även samiska kroppar, såväl levande som döda.
I juni avslutades den första delen av en historisk rättegång. För andra gången, sedan det så
kallade Skattefjällsmålet, står svenska staten mot samerna i domstolen. Denna gång är det en
sameby, Girjas, som stämt staten gällande rättigheter till specifika marker och vatten. I
samband med rättegången har Staten genom sitt ombud dels avfärdat de senaste decenniernas
framstående forskning som partisk – till fördel för samer (Allard et. Al. DN.se Debatt, 11/6
2015) Därmed har Staten i princip framfört att tidigare kolonial forskning, inklusive den rasbiologiska forskningen, varit ”opartisk”. Dessutom har Staten genomgående i sina pläderingar
tagit sig rätten att definiera samer enligt rasbiologisk terminologi som ”lappar”. Justitiekansler
Anna Skarhed försvarar i en intervju språkbruket med att Staten inte menar något nedsättande;
same eller lapp, det är ju enbart ”en lek med ord” (Fröberg, SvD.se 11/6 2015)
Detta koloniala paradigm behöver ifrågasättas genom omfattande satsningar inom
forskningsverksamhet, utifrån samiska perspektiv.

[Fia Kaddik framför öppningsjojk vid konferensen Re-Claimings - Empowerings - Inspirings: Researching and
exploring by, for, and with indigenous peoples, minorities and local communities
Uppsala 3rd Supradisciplinary Feminist Technoscience Symposium
October 14–19, 2013, Technoscience research group, Centre for Gender Research, Uppsala university .
http://www.gender.uu.se/information/konferenser/re-claimings/ Foto: Tor Lundberg Tuorda]
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”Miljövänlighet” som teknovetenskapligt kolonialt och rasistiskt paradigm
Elproduktion som är miljömässigt och socialt förödande, såsom vattenkraft och vindkraft,
framhålls som miljövänlig i en diskurs formad i en akademi där staden och urban svenskhet är
norm. Elkonsumenter konfronteras sällan eller aldrig med de omfattande konsekvenserna av
elproduktionen som hotar såväl renskötseln som samisk kultur samt utsätter människor för
direkt livsfara. Det saknas satsningar på historisk och nutida forskning som analyserar
konsekvenserna av elproduktionen som sker till stor del på samiskt territorium.
Det handlar om vattenkraftexploateringen som startade i början av 1900-talet under ledning
av svenska staten. Vattenkraften står för omkring hälften av Sveriges elproduktion. Exploateringen gjordes med en inriktning enbart på elproduktion, i svenska statens tjänst, där alla
andra intressen åsidosattes. Detta fortsätter än idag. Endast ett fåtal studier har gjorts som
analyserar konsekvenser historiskt och idag för det samiska samhället, svensk-samiska samt
samisk-samiska relationer. Vattenkraftexploateringen har också medfört stora risker, där
människor årligen skadas och även dör vid och på vattenkraftmagasin (Össbo, 2014; Öhman
2015a/b). Dessutom finns stora risker för konsekvenser vid dammbrott, något som är
långtifrån beforskat ifråga om samhälleliga konsekvenser och perspektiv (jfr Idenfors et al,
2012). Det saknas även kunskaper och insikter hos beslutsfattare om konsekvenser av
kombinationen av gruvdrift och vattenkraftregleringar. Detta område saknar helt studier som
grund för beslutfattande, samtidigt som avgörande beslut om gruvetableringar tas av regering
och handläggare inom olika myndigheter (jfr Öhman, 2015e).
Det handlar även om det senaste i ”miljövänlighet” nämligen vindkraftsexploateringar. Här
finns ännu enbart studier som visar på allvarliga konsekvenser för renskötseln (jfr Skarin et
al., 2015). Det finns ett flertal rapporter, intervjuer som visar på allvarliga störningar för
renskötseln, som startar redan vid planeringen av vindkraftverk. Här behöver forskningen
lyssna till och ta in perspektiv från renskötseln direkt, då det har omfattande negativa
konsekvenser för de människor som berörs (jfr Öhman, 2015c).

[Henrik Andersson, skogssame och renskötare i Gällivare skogssameby visar upp skylt från Vasavind, som kräver att
han och hans renar ska hålla sig borta från betesmarkerna, för att de ska få kunna testa vindstyrkor för eventuell
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exploatering av just dessa viktiga betesmarker och kalvningsland. Foto: Petri Storlöpare. Videodokumenterat besök
augusti 2015: https://www.youtube.com/watch?v=OF1NcWJWGIc Forskningsanteckning av May-Britt Öhman:
http://www.maybrittohman.com/startblog/hallberget-overkalix-vindkraft-eller-skog-och-renbeteforskningsanteckning ]

Det sker återkommande militärövningar med giftiga utsläpp och störningar för såväl
människor som djur och ser hur våra hemorter marknadsförs på Vidselbasen via Försvarets
Materielverk som ett territorium med noll procent invånare. Konsekvenserna av dessa
militärövningar behöver beorskas på utifrån samiska och lokala perspektiv – såväl sociala
som miljömässiga. Det handlar om giftiga utsläpp i vatten och marker, splitter som sprids i
renars kroppar och sociala konsekvenser av tvångsförflyttningar.
(Jfr Öhman/Mikaelsson 2014; Thunqvist 2014)

Vaken vid Ritsem, Suorvamagasinet. Vaken uppstår vid elproduktion. 2008 omkom två män,
samer, i anslutning till denna vak då de färdades över isen på skoter. Årligen omkommer och
skadas människor vid och på de reglerade vattendragen. Foto: May-Britt Öhman. Jfr Idenfors et
al. 2012; Öhman, 2012.

Svenska regeringars mineralstrategier och gruvpolitik bygger på fortsatta tvångsförflyttningar
av samer och förstörelse av framtida livsmöjligheter –som i Rönnbäck - Umeälven, Gállok Luleälven, Laver - Piteälven. De prospekteringar som genomförs, undersökningstillstånd
innebär såväl kortsiktiga som långsiktiga sociala och miljömässiga negativa konsekvenser för
hela bygder (jfr Persson/Öhman 2014; Lundberg Tuorda, 2014; Müller, 2013 o 2015,
Hjortfors et al, 2015).
Utsläpp från existerande, verksamma och konkursade gruvor – Blaiken, Svärtträsk,
Kaunisvaara, Aitik och många andra förgiftar vattendrag och marker, utan att tillräckliga
reningsåtgärder vidtas. Här saknas forskning om långsiktiga följder för hälsa inom samiska
samhället, liksom för alla andra som lever i dessa områden (jfr Aftonbladet/Kerpner 2013.
Kartläggning).

Kommuner i samiska områden om och om igen faller för illusioner om nya arbetstillfällen och
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folkökning genom vindkraft- och gruvetableringar, som med säkerhet innebär såväl stora
förluster för samiska och andra lokala näringar samt miljöförstörelse. Samtidigt saknas
satsning på forskning om hur små samhällen kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar,
och vad fokuseringen på staden som norm har för konsekvenser för de mindre samhällena,
landsbygden. Tystnaden efter den senaste gruvkonkursen, Northland borde föranleda
satsningar på de paradigm och föreställningar, och inte minst känslor, som återfinns inom och
som vägleder svenska beslutande strukturer till fördel för riskabla gruvetableringar (jfr
Müller, 2015 o 2013).
Ytterligare något som måste beforskas är konsekvenserna av att Stockholms –med
läkemedelsrester och tungmetaller kontaminerade –avföringsslam (rötslam) sänds på tåg för
att läggas till de redan giftiga gruvavfallsdepåerna i Aitik och andra gruvor och att det
används som gödsel för skogar. Utsläppens omfattning behöver beforskas och liksom
hälsoeffekterna från detta.

Parki damm vid Kallak – Gállok. Bara några kilometer från denna damm vill Beowulf mining skapa en gruva 300
meter ner i marken. Flera andra gruvor är också på företagets önskelista. Samtidigt saknas studier över
konsekvenserna av att kombinera gruvdrift och vattenkraftproduktion. Det finns exempel på hur gamla gruvor har
gett efter med konsekvensen att vattenkraftdammar havererat från Norge och Australien. Dock saknas idag
kompetens inom dessa frågor vid svenska myndigheter och hos politiska beslutsfattare. Om Parkidammen brister
blir det en dominoeffekt nedströms ända ner till Boden och Luleå, vilket innebär en katastrof enligt bedömning från
Vattenfall själva. Parki är en såkallad ”högkonsekvensdamm”. Jfr Öhman et al. 2013.
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Årligen dödas i tusentals renar i en transportpolitik där inga lösningar organiseras för säkra
passager vid järnvägar och vägar, och där även människor tvingas riskera sina liv. Här finns
omfattande forskningsinsatser att göras, i samverkan med de berörda samebyarna för att finna
tekniska och sociala innovationer som kan minska detta djurplågeri och även minska den
livsfara som renskötare utsätts för (Jfr SSR, 2015; Sjöqvist, 2015).

Unga samer och framförallt renskötare mår allt sämre och hur alltför många unga samer har
redan begått självmord. Inledande forskning finns här att tillgå (jfr Omma, 2013) men det
behövs ytterligare omfattande forskningssatsningar, som även har som mål att bidra med
helande och stärkande, samt att koppla den psykiska hälsan till tidigare och pågående
kolonisation – markkonflikter, rovdjurstryck (jfr Sametinget, rovdjur) m.m.
Vi ser hur renskötseln som är en självklar del av samisk kultur, i ett flertal sammanhang avfärdas som betydelselös av statliga företrädare. Här finns all anledning att lyfta upp samisk
kultur som grundförutsättning i forskarutbildningar som rör det samiska territoriet, och att
samisk kultur och tradition blir en självklar del och förutsättning för alla forskningsdiscipliner
som rör dessa områden.
Vad gäller skogsforskning finns idag omfattande satsningar. Likväl kan vi konstatera att
landskap och betesmarker fortsättningsvis utarmas och det livsviktiga vattnet förstörs genom
en kalhyggespraktik och skogsmissbruk utan historiskt motstycke. Detta har omfattande
påverkan på de människor som lever i detta landskap, och det finns all anledning att bedriva
forskningsinsatser som har som utgångspunkt att detta är levande landskap, där människor
lever och inte enbart skogsproduktion. Konsekvenserna för vattenresurserna och även
påverkan på människors hälsa behöver beforskas och åtgärdas parallellt.
Samiskt kulturarv skövlas, sprängs och grävs bort i olika exploateringar och hur begränsade
arkeologiska undersökningar görs enbart när det snart därefter ska förstöras, och utan särskild
kompetens för att säkerställa samiska lämningar. Det finns all anledning att stärka satsningar
på samisk arkeologi, och kunskapsöverföring av de som idag innehar expertisen. (Jfr Larsson,
2014).
Behov av strategisk inkludering av samiska röster – inkludering av oumbärliga
perspektiv, kunskaper och expertis
Vi ser gång på gång hur samiska röster systematiskt exkluderas i ett flertal sammanhang som
berör samiska marker och vatten, samisk kultur och samiska kroppar; däribland
Vattenverksamhetsutredningen (2014), Dammsäkerhetsutredningen (2012); utarbetandet av
etiska riktlinjer för handhavande av samiska mänskliga kvarlevor (Uppsala universitet 2014),
regeringens energikommission (2014 - ) och det nationella skogsprogrammet,
forskningsberedningen (2015-).
Det behövs forskning som tar med samiska perspektiv och erfarenheter, och det är
nödvändigt med omfattande samisk representation. De som lever och verkar i markerna har
oumbärliga kunskaper som behöver lyftas fram för att säkra vår gemensamma hållbara
framtid.
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[Ligga vattenkraftdamm, nedströms ligger älvfåran helt torrlagd. Luleälven är inte en älv längre, utan en trappa av
magasin och torrlagda älvfåror.Så här ser det ut i ett flertal av de vattenkraftexploaterade älvarna. Enbart
elproduktion stod i fokus när vattenkraftproduktionen inleddes och det fortsätter än idag.
Vattenverksamhetsutredningen som nyligen lades fram tog inte in några som helst samiska perspektiv från
exploateringarna och dess konsekvenser. Foto: May-Britt Öhman]

Samiskrelaterad forskning behöver formuleras och utföras av fler samer
Samiskrelaterad forskning formuleras, beslutas om och leds idag framför allt av icke-samer,
samtidigt som det för samiska forskare många gånger är förenat med karriärförstörelse, avslag
på ansökningar och personlig utsatthet att framhärda en samisk identitet. Att framhålla sin
samiska identitet, till skillnad från den som gör detsamma med svensk identitet, innebär
nämligen att man ställer sig öppen för att bli utpekad som ”partisk” eller ”politisk” i sin
forskning. Denna situation är inte acceptabelt för en modern svensk forskningsnation utan
behöver åtgärdas. Särskilt stöd behövs för att stärka samisk representation inom forskning och
undervisning, samt för att skapa en akademi där det är normalt och fullt accepterat att
framhärda i sin samiska identitet.
När det väl beviljas särskilda medel till samiskrelaterad forskning – senast 2012 - ser vi hur
det saknas kompetens ifråga om urfolksforskning och urfolksmetodologi hos de svenska
forskningsråden och därmed hos de sakkunniga som utses för att granska forskningsansökningar.
I Sverige ser vi återkommande hur forskningsprojekt – inom samiskrelaterad forskning – utan
direkt koppling och erfarenhet från det samiska samhället beviljas forskningsmedel och till
och med bedöms som ”excellenta”. Detta samtidigt som samiska forskares ansökningar,
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grundade i frågeställningar inom det samiska samhället och med omfattande erfarenheter och
kompetens, avslås av samma finansiärer.
Vi saknar även särskild kompetens gällande urfolksforskning och metodologi inom EUs
forskningsfinansiering.
Här behöver göras särskilda satsningar så att forskningsråd skaffar urfolkskompetens, det
behövs utbildningar, och inte minst att samisk/urfolksforskarkompetens stärks inom
forskningsråden.

Den samiska aktivisten, kulturarbetaren, jojkaren och läraren Karin Stenberg (1884-1969)
skrev följande 1920 i Dat läh mijen situd – på svenska ”Det är vår vilja” – en skrift riktad till
Sveriges Riksdag:
Svenskar, som resa genom lappmarkerna med hästlass av konserver och huvudet fullproppat
med sina egna storhetstankar, utan att kunna vårt språk, utan att kunna följa oss på våra vandringar, i vårt arbete, utan låta sig fraktas som kollin genom bygderna, de skriva understöda av
staten och enskilda, böcker om oss och vårt liv, som hallstämplas såsom “sanningen om
lappen”.
Vetenskapsteoretiskt byggde forskningen då, som idag, på att utmåla samer som de Andra,
som ska beforskas och förklaras – utifrån. Även om vi de senaste decennierna har sett en
förändring till det bättre och det idag finns många goda och kompetenta forskare som inte är
partiska till fördel för den svenska statens koloniala forskningspolitik och som åtnjuter stort
förtroende från samiskt håll; även om det nu finns flera forskare och doktorander som själva
är samer, så är det fortfarande oerhört svårt att på allvar utmana de urbana, rasistiska och
koloniala normerna, att ens nagga i kanterna på paradigmet.
Ytterst litet utrymme ges och endast ett fåtal och begränsade satsningar görs idag för
forskning som handlar om att stärka det samiska samhället, näringar och kulturuttryck,
dricksvatten, livsmiljö och tryggad livsmedelsförsörjning. Det ges minimala anslag för att
forska kring och därmed ge tillgång till de minnen som borde vara en självklar rättighet för
varje folk. Det saknas även nödvändiga satsningar på forskning om de trauman och konflikter
som uppstått på grund av den statliga kolonisationen, tvångsförflyttningar, rasbiologiska
studier och rasistisk särskiljande politik.
Förutom bristen på satsningar för ett, utifrån samiska perspektiv, etiskt hanterande av de rasbiologiska arkiven, och läkande av trauman från dessa ”vetenskapliga studier” är ett annat
uppenbart exempel forskningen om renar och renskötsel.
Den tillåts sällan eller aldrig på allvar bedrivas utifrån den långa och omfattande kunskap,
vetenskap, som finns hos renskötselns utövare, för att främja och stärka
densamma. Forskning om renskötsel tvingas istället till stor del handla om att bevisa det som
renskötare återkommande vittnar om; att renskötseln står inför kollaps på grund av den
statliga rovsdjurspolitiken i kombination med vattenkraft, vindkraft, gruvor, vägar och
järnvägar.
Renskötsel bedrivs på stora delar av Sveriges yta, det är en oumbärlig del av svensk ekonomi
och med sin koppling till samisk tradition en unik källa till traditionell kunskap.
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[Apmut Ivar Kuoljok, renskötare och expert på skogar och marker, föreläser vid Samelands fria universitets första
workshop, i Jelka Rimakåbbå skogen, 27e september, 2015. http://www.samelandsfriauniversitet.com/blogg/firstworkshop-report-rapport-fran-forsta-workshopen-25-279-jahkamahkke Inspelning av del 1 av föredraget:
https://www.youtube.com/watch?v=0UsIywlFkic Foto och film: May-Britt Öhman]

Här behövs omfattande perspektivförändringar. Samiskrelaterad forskning behöver
formuleras och utföras av betydligt fler samer. Det finns även all anledning att stärka
forskningen om, för och med renskötseln och dess förutsättningar, och då utifrån
förutsättningen att stärka detta kulturarv och samtidigt viktiga näring. Detta hänger nära ihop
med långsiktigt skydd av marker och vatten, för allas gemensamma hållbara framtid.

Andra viktiga forskningsområden
I denna genomgång har flera viktiga områden utelämnats. Detta innebär inte att de är mindre
viktiga. Det handlar om de oerhört viktiga frågorna om språk och revitalisering, våld och
strukturellt våld (jfr Uttjek, 2008), mellansamiska maktrelationer, hälsa, genusperspektiv och
hbtq. Det är uppenbart att det finns många viktiga frågeställningar som behöver belysas och
beforskas, på samma villkor som övriga nämnda områden. Hela det samiska området är
kraftigt underbeforskat utifrån samiska perspektiv och det är viktigt att omfattande satsningar
görs, på kort sikt och på lång sikt.
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[En av blockaderna i Gállok - Kallak, 2013. Foto: Johan Sandberg McGuinne]
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Debattartikel 20150702
https://www.feministisktperspektiv.se/2015/07/02/att-fa-tala-for-sig-sjalv/
Att [få] tala för sig själv – behovet av strategiska satsningar för inkludering av samiska
röster, erfarenheter och vetenskaplig kompetens

Apropå kritiken mot regeringens satsning på ett nytt nationellt kunskaps- och resurscentrum
mot rasism vid Göteborgs universitet har vi som samer – forskare, konstnärer, kulturutövare,
lärare, renskötare, aktiva i det samiska och det svenska samhället – några ord att tillföra.
Vi samer har funnits här på den fennoskandiska halvön åtminstone sedan den senaste istiden.
Vi har varit en tydlig och självklar del av makteliten fram till den kolonisation som inleddes
med etablerandet av nationalstaterna vid 1500-talets början. Vi ifrågasätter den systematiska
exkluderingen av samer i frågor som rör samiska marker och vatten, samiska kroppar och liv.
Vi begär istället en strategisk inkludering av samiska röster, erfarenhet och vetenskaplig
kompetens. Vi är övertygade om att våra perspektiv och erfarenheter är av stor betydelse.
Förhoppningen är att kunna bidra till en förändring som är till fördel för såväl det svenska
som det samiska samhället, i samverkan.
Vi menar att rasismen som finns i Sverige är omfattande och inte något nytt fenomen.
Vi kan heller inte se att centrumets uppdrag verkar vara att bidra till att följa upp rasismens
historiska rötter och nutid fullt ut. Vi ställer därför våra förhoppningar till det som nämns i
artikeln av Demker et al. (GP 17/6) att centrumet ifråga enbart ska vara en av flera
forskningsplattformar om rasism. Vi menar att en annan självklar del måste utgöras av
forskningssatsningar vad gäller den svenska statens koloniala rasism mot samer såväl
historiskt som i nutid samt ett gediget arbete för att bearbeta trauman och komma tillrätta med
konsekvenserna av denna rasism. Vi vill därmed även se omfattande satsningar på såväl
samiskrelaterad som samiskledd forskning och urfolksmetodologier.
*
Det råder inte bara två starka statsunderstödda normer inom den svenska akademin och det
svenska samhället, utan (minst) tre. Dels en manlig norm, dels den svenska vithetsnormen
samt slutligen en urban svensk teknovetenskaplig kolonial och rasistisk norm. Den sista är i
styrka snarast ett paradigm och står än idag mer eller mindre utan möjlighet till reellt
ifrågasättande, på grund av brist på akademiska plattformar. Då handlar det inte enbart om
svenskt deltagande i den europeiska kolonisationen, utan den kolonisation av
Sábme/Sápmi/Saepmie-Sameland – som återkommande brukar illustreras med Rikskansler
Axel von Oxenstiernas uttalande från 1600-talet: ”I Norrland, hava vi ett Indien inom våra
gränser, bara vi rätt förstå att utnyttja det”.
Den svenska forskningens företrädare vid renommerade universitet som Lund och Uppsala
samt Karolinska institutet började från tidigt 1800-talet peka ut oss samer som de Andra.
Detta ledde så småningom till att såväl barn som vuxna utsattes för rasbiologiska
undersökningar där vi utmålades som ”primitiva” och blev föremål för en statlig rasistisk
särskiljande ”lapp-ska-vara-lapp” politik med förödande konsekvenser, såsom nomadskolor,
tvångsförflyttningar, tvångsslakt av ren, tvångsassimilering till svenskhet, förluster av såväl
rättigheter som mark.
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Vare sig den svenska staten eller de svenska lärosätena har någonsin på allvar gjort upp med
denna politik eller dess efterverkningar. Istället förefaller man ha valt vägen av en strategisk
glömska, en utradering av minnet av övergreppen. Parallellt har utraderandet av samisk
kultur, tradition och språk fått fortsätta mer eller mindre ostört.
Enbart den som själv väljer särskild samisk inriktning på universitetsnivå kan få tillgång till
(en begränsad) insikt. Detta är dessutom endast möjligt tack vare att viktiga föregångare –
såväl samer som icke-samer - envist och oförtröttligt tagit och tar sig an historien,
berättelserna och nutiden. Det är dessutom fullt möjligt att genomgå grundskola, gymnasium
och universitetsutbildning, ja även forskarutbildning, utan att få lära sig grundläggande
aspekter av samisk kultur, språk, tradition, historia, nutid och svensk kolonisation av Sábme.
Vi ser nu gång på gång hur personer utbildade utifrån detta urbana svenska
teknovetenskapliga koloniala och rasistiska paradigm är de som fattar avgörande beslut om
samers liv, hälsa, kultur och framtid och inte minst även samiska kroppar, såväl levande som
döda.
Rasbiologisk forskning bedrevs från 1830-talet och ända fram till 1960-talet, med den svenska
statens goda minne och stöd. Samiska kvarlevor samlades in i ”Vetenskapens” namn. Gravar
grävdes upp. Tusentals fotografier togs av samer och tornedalingar med syfte att rasbestämma
och kategorisera oss.
Än idag ligger samiska kroppar kvar i lådor på museum och universitetsarkiv, och det saknas
reellt inflytande från samisk sida vad gäller etiska riktlinjer – i de fall sådana ens finns.
Fotografierna från det av Sveriges Riksdag 1922 etablerade Rasbiologiska institutet, även
nakenbilder, på såväl vuxna som barn, ligger åtkomliga under Offentlighetsprincipen, vid
Uppsala universitetsbibliotek, utan särskilda etiska riktlinjer.
I dagarna har en historisk rättegång just avslutats. För andra gången, sedan det så kallade
Skattefjällsmålet, står svenska staten mot samerna i domstolen. Denna gång är det en sameby,
Girjas, som stämt staten gällande rättigheter till specifika marker och vatten. I samband med
rättegången har Staten genom sitt ombud dels avfärdat de senaste decenniernas framstående
forskning som partisk - till fördel för samer (jfr Allard et al, DN Debatt, 11/6 2015) Därmed
har Staten i princip framfört att tidigare kolonial forskning, inklusive den rasbiologiska
forskningen, varit ”opartisk”. Dessutom har Staten genomgående i sina pläderingar tagit sig
rätten att definiera samer enligt rasbiologisk terminologi som ”lappar”. Justitiekansler Anna
Skarhed försvarar i en intervju språkbruket med att Staten inte menar något nedsättande; same
eller lapp, det är ju enbart ”en lek med ord”(Fröberg, SvD.se 11/6 2015).
Vi bevittnar även hur elproduktion som är miljömässigt och socialt förödande såsom
vattenkraft och vindkraft framhålls som miljövänlig i en diskurs formad i en akademi där
staden och urban svenskhet är norm. Elkonsumenter konfronteras sällan eller aldrig med de
omfattande konsekvenserna av elproduktionen som hotar såväl renskötseln som samisk kultur
samt utsätter människor för direkt livsfara.
Vi bevittnar återkommande militärövningar med giftiga utsläpp och störningar för såväl
människor som djur och ser hur våra hemorter marknadsförs på Vidselbasen via Försvarets
Materielverk som ett territorium med noll procent invånare.
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(http://www.vidseltestrange.com/europe%E2%80%99s-largest)
Vi bevittnar hur svenska regeringars mineralstrategier och gruvpolitik bygger på fortsatta
tvångsförflyttningar av samer och förstörelse av framtida livsmöjligheter - som i Rönnbäck Umeälven, Gállok – Luleälven, Laver- Piteälven.
Vi bevittnar hur utsläpp från existerande, verksamma och konkursade gruvor – Blaiken,
Svärtträsk, Kaunisvaara, Aitik med flera, förgiftar vattendrag och marker, utan att tillräckliga
reningsåtgärder vidtas.
Vi bevittnar hur kommuner i samiska områden om och om igen faller för illusioner om nya
arbetstillfällen och folkökning genom vindkraft- och gruvetableringar som med säkerhet
innebär såväl stora förluster för samiska och andra lokala näringar samt miljöförstörelse.
Vi bevittnar hur Stockholms - med läkemedelsrester och tungmetaller kontaminerade avföringsslam sänds på tåg för att läggas till de redan giftiga gruvavfallsdepåerna i Aitik.
Vi bevittnar hur renar årligen dödas i tusentals i en transportpolitik där inga lösningar
organiseras för säkra passager vid järnvägar och vägar, och där även människor tvingas
riskera sina liv.
Vi bevittnar hur samiska renskötare mår allt sämre och hur alltför många unga samer redan
begått självmord.
Vi ser hur renskötseln som är en självklar del av samisk kultur, i ett flertal sammanhang
avfärdas som betydelselös av statliga företrädare.
Vi ser hur landskapen utarmas och det livsviktiga vattnet förstörs genom en kalhyggespraktik
och skogsmissbruk utan historiskt motstycke.
Vi ser hur vårt kulturarv skövlas, sprängs och grävs bort i olika exploateringar och hur
begränsade arkeologiska undersökningar görs enbart när det snart därefter ska förstöras, och
utan särskild kompetens för att säkerställa samiska lämningar.
Samtidigt som vi bevittnar hur malmen, skogen, elen och det ”folktomma” militära
övningsområdet i Sábme inbringar inkomster som räknas i miljarder årligen ser vi hur
Sametingets möjligheter att göra viktiga insatser begränsas av bristande resurser. Vi ser hur
Sametingspartierna på årlig basis får ersättning för flera mandat som inte ens motsvarar en
månadslön för ett svenskt kommunalråd. Vi ser återkommande hur Sametingets till största
delen ideellt arbetande styrelse får uppdrag av de mest osannolika karaktärer. Ett av de
senaste och möjligen ett av de mest absurda uppdragen är att på Historiska muséets – en
statlig myndighet - förfrågan försöka agera etiskt råd för muséets samling av samiska döda
kroppar.
Vi bevittnar gång på gång denna systematiska exkludering av samiska röster i ett flertal
sammanhang som berör samiska marker och vatten, samisk kultur och samiska kroppar;
däribland Vattenverkssamhetsutredningen (2014), Dammsäkerhetsutredningen (2012);
utarbetandet av etiska riktlinjer för handhavande av samiska mänskliga kvarlevor (Uppsala
universitet 2014), regeringens energikommission (2014 - )och det nationella
skogsprogrammet ; forskningsberedningen (2015-).
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Vi bevittnar hur samiskrelaterad forskning fortsatt formuleras, beslutas om och leds
framförallt av icke-samer, samtidigt som det för samiska forskare många gånger är förenat
med karriärförstörelse, avslag på ansökningar och personlig utsatthet att framhärda i en
samisk identitet. Att framhålla sin samiska identitet, till skillnad från den som gör detsamma
med svensk identitet, innebär nämligen att man ställer sig öppen för att bli utpekad som
”partisk” eller ”politisk” i sin forskning.
När det väl beviljas särskilda medel till samiskrelaterad forskning – senast 2012 - ser vi hur
det saknas kompetens ifråga om urfolksforskning och urfolksmetodologi hos de svenska
forskningsråden och därmed hos de sakkunniga som utses för att granska
forskningsansökningar. Vi saknar även särskild kompetens gällande urfolksforskning och
metodologi inom EUs forskningsfinansiering.
I Sverige ser vi återkommande hur forskningsprojekt – inom samiskrelaterad forskning - utan
direkt koppling och erfarenhet från det samiska samhället beviljas forskningsmedel och till
och med bedöms som ”excellenta”. Detta samtidigt som samiska forskares ansökningar,
grundade i frågeställningar inom det samiska samhället och med omfattande erfarenheter och
kompetens, avslås av samma finansiärer.
Den samiska aktivisten, kulturarbetaren, jojkaren och läraren Karin Stenberg (1884-1969)
skrev följande 1920 i Dat läh mijen situd – på svenska ”Det är vår vilja”, en skrift riktad till
Sveriges Riksdag:
Svenskar, som resa genom lappmarkerna med hästlass av konserver och huvudet fullproppat
med sina egna storhetstankar, utan att kunna vårt språk, utan att kunna följa oss på våra
vandringar, i vårt arbete, utan låta sig fraktas som kollin genom bygderna, de skriva
understöda av staten och enskilda, böcker om oss och vårt liv, som hallstämplas såsom
“sanningen om lappen”.
Vetenskapsteoretiskt byggde forskningen då, som idag, på att utmåla samer som de Andra,
som ska beforskas och förklaras - utifrån. Även om vi de senaste decennierna har sett
förändring till det bättre och det idag finns många goda och kompetenta forskare som inte är
partiska med fördel för den svenska statens koloniala forskningspolitik och som åtnjuter stort
förtroende från samiskt håll; även om det nu finns flera forskare och doktorander som själva
är samer, så är det fortfarande oerhört svårt att på allvar utmana de urbana, rasistiska och
koloniala normerna, att ens nagga i kanterna på paradigmet.
Ytterst litet utrymme ges och endast ett fåtal och begränsade satsningar görs för forskning
som handlar om att stärka det samiska samhället, näringar och kulturuttryck, dricksvatten,
livsmiljö och tryggad livsmedelsförsörjning. Det ges minimala anslag för att forska kring och
därmed ge tillgång till de minnen som borde vara en självklar rättighet för varje folk. Det
saknas även nödvändiga satsningar på forskning om de trauman och konflikter som uppstått
på grund av den statliga kolonisationen, tvångsförflyttningar, rasbiologiska studier och
rasistisk särskiljande politik.
Förutom bristen på satsningar för ett utifrån samiska perspektiv etiskt hanterande av de
rasbiologiska arkiven, och läkande av trauman från dessa ”vetenskapliga studier” är ett annat
uppenbart exempel forskningen om renar och renskötsel. Den tillåts sällan eller aldrig på
allvar bedrivas utifrån den långa och omfattande kunskap, vetenskap, som finns hos
renskötselns utövare, för att främja och stärka densamma. Forskning om renskötsel tvingas
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istället till stor del handla om att bevisa det som renskötare återkommande vittnar om; att
renskötseln står inför kollaps på grund av den statliga rovsdjurspolitiken i kombination med
vattenkraft, vindkraft, gruvor, vägar och järnvägar.
Sverige ligger idag såväl forskningsmässigt och kompetensmässig internationellt långt efter
gentemot andra västerländska demokratier med egna urfolk; förutom Finland och Norge även
Kanada, USA, Nya Zeeland och Australien. I dessa länder finns ett flertal forskningscentrum,
institutioner och universitet där urfolk själva är forskare och leder forskning med fokus på
urfolk.
Vi välkomnar DO och Sametingets förslag på en sanningskommission men menar att det inte
får stanna vid detta. Vi menar att kompetens - som samer, konstnärer, kulturutövare,
renskötare, företrädare för samiska organisationer och som samiska forskare - är av största
betydelse för att säkerställa en hållbar framtid för alla. Vi begär plats i
forskningsdiskussionspaneler, granskningskommittéer, etikkommittéer, forskningsråd, i
beredningar, kommittéer, råd och kommissioner för framtida inriktningar på alla områden
som rör samiska områden och samers framtid.
Vi vill skydda marker och vatten från kortsiktiga och miljömässigt förödande exploateringar
och förstörelse – som ofelbart leder till en situation där vi inte längre har tillgång till giftfritt
dricksvatten, fiskevatten, till betesmarker. Vi vill att konflikter och trauman från kolonial
politik beforskas och bearbetas, utifrån samisk kroppslig erfarenhet, minne, vetenskap samt
med existerande urfolksmetodologier som ledstjärna.
Vi begär möjlighet att bidra till förändring genom att samiska inifrånperspektiv, samisk
kultur, historia och tradition erkänns som självklara utgångspunkter för forskning och
undervisning, samt erkänns som betydelsefulla för såväl det svenska samhället som för det
samiska samhällets utveckling.
2017 firas hundraårsjubiléet av det första samiska riksmötet, som hölls i Trondheim 1917,
organiserat av bland annat föregångaren Elsa Laula (Renberg). Laula uppmanar i sin
stridsskrift från 1904,”Inför Lif eller Död?” Sanningsord i den lapska frågan” samiska män
och kvinnor att ta plats, att utbilda sig och att påverka så att den samiska kulturen ska kunna
överleva och se en ljus framtid an: ”tillägnen Eder all den bildning, som I kunnen få, stöd de
svaga i kampen för tillvaron och tänk på vårt framtidsmål!”
Vi tar till oss Elsa Laulas ord och hoppas att Sveriges regering och Riksdag, statliga
myndigheter liksom lärosäten, professorer, lektorer och forskare – som inte redan gjort det kan börja ta till sig våra ord, så att ifrågasättande av det urbana svenska teknovetenskapliga
koloniala och rasistiska paradigmet kan börja på allvar och en satsning för en hållbar
gemensam framtid på det territorium vi delat med andra folk sedan tusentals år äntligen kan
inledas.
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