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OECD FÖRST MED SAMBAND MELLAN SAMER OCH
REGIONAL UTVECKLING  SVERIGE FÅR BAKLÄXA
Samer och samiska näringar har kapacitet som inte tas tillvara. Det slår OECD fast i sin rapport
som presenterades för Landsbygdsministern och Sametingets ordförande inför ett sjuttiotal
personer i Luleå den 27 mars. Samiska organisationerna känner igen sig och välkomnar
rapporten.
OECD:s ”Linking the Indigenous Sami People with Regional and Rural Development in Sweden” om
samers möjligheter och inkludering vid landsbygsutvecklig och regional tillväxt visar på avsaknad på
statistik, brist på tillgängligt kapital och okunskap. Det skapar hinder och gör att Sverige skiljer sig i
jämförelse med andra länder med urfolk. Rapporten är unik genom att vara först med att titta samlat på
frågan. Den ger konkreta förslag, som att det behövs program för att skapa en gynnsam miljö för
samiska näringar och att banden mellan dessa och regionala utvecklingsinsatser behöver stärkas.
 Helheten gör rapporten till ett viktigt underlag, den visar också på tillväxtpotential och lyfter fram
urfolkens kunskap och hållbarhetstänk. Den är både ett verktyg och en utmaning för politiker och
beslutsfattare. Det handlar inte bara om pengar utan även om att samer måste flyttas uppåt på
inflytandetrappan, säger Anneli Jonsson, ordförande för Slow Food Sápmi.
Rapporten sätter ord på en situation som samer signalerat om länge. Samiska organisationer är
projektstyrda och drabbas ofta av sena beslut vilket innebär att ansvariga måste ta annat lönearbete för
att klara sin ekonomi. Utvecklingsinsatser blir ojämna, kunskap går förlorad och utvecklingsarbete görs
vid sidan om lönearbete.
Slow Food Sápmi och Svenska Samernas Riksförbund har redan 2015 vänt sig till både regeringen och
Sametinget med en förfrågan om finansiering av Slow Food Sápmi, Visit Sápmi och Renlycka.
Regeringen har ännu inte svarat. OECDrapporten går i linje med Slow Foods studie av småskalig
matproduktion från 2018, där bland annat samiska producenter och Sveriges småbrukare deltagit
tillsammans med andra länder. Slow Foods rapport visar att småskaliga matproducenter inte har rättvis
tillgång till EUmedel. Den säger att det diversifierade entreprenörskapet till stor del är ett symptom på att
försörjningsgraden är för låg, det märks genom att samma företagare arbetar inom olika verksamheter.
Slow Food Sápmis projektledare Victoria Harnesk medverkade i panelsamtalet i Luleå.
 Vi känner igen oss i båda rapporterna. Flera branschorganisationer arbetar helt utan fasta medel, Slow
Food Sápmi har vare sig kontor eller anställda men kämpar på ändå medan andra lagt ner
verksamheten. Det är så illa att vi tar av nattsömnen, det är oeffektivt och sliter på familjer och hälsa.
Samiska näringar är värda så mycket mer, säger Victoria Harnesk, projektledare på Slow Food Sápmi.
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Linking the Indigenous Sami People with Regional and Rural Development in Sweden. Läs.
Higlights. Läs.
Sammanfattning på svenska. Läs.
Slow Food’s Contribution t the Debat on the Future of Food and Farming. Läs.
Skrivelsen till regeringen om medel till branschorganisationer har diarienummer N2015/06726/FJR.

Initiativet att studera urfolk i flera länder kom till från Kanada och OECD, Sverige tillfrågades i ett tidigt
skede om att vara med. OECD har intervjuat såväl regeringen, som landsting och länsstyrelser,
Sametinget och samer på olika nivå samt relaterade näringar för att få en helhetsbild. På Regionhuset i
Luleå medverkade Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Sametingets ordförande PerOlof Nutti och
representanter för OECD. Samerådets ordförande Åsa Larsson Blind, regionråden Erik Bergkvist och
NilsOlov Lindfors som är ansvariga för landsbygdsutveckling i Norr och Västerbotten och Slow Food

Sápmis projektledare Victoria Harnesk deltog i en panel. Bland åhörarna fanns Norrbottens
Landshövding Björn O. Nilsson, samiska och regionala representanter.
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entreprenörskap.
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Det här är Slow Food Sápmi
Slow Food Sápmi är en en del av den internationella
slowfoodrörelsen och en ideell branschorganisation för samisk
mat. Tillsammans stärks vi i ett samiskt sammanhang och bidrar
till en hållbar framtid, jordens diversitet och matuveränitet.Samisk
mattradition baseras på naturens villkor, medlemmarna stödjer
utveckling lokalt och internationellt, bidrar till att idéer sprids och
kan delta i gastronomiska aktiviteter lokalt och globalt, hemsida.

Biebmoráidu  den rullande matrajden

Bild: Vildfångad fjällsik med
helhornskniv och hornask av Jon
Utsi. Foto: Bianca BrandonCox.

Just nu turnerar Slow Food Sápmi Foodtruck Biebmoráidu  Den
rullande matrajden, ett samiskt provkök som tar sig ut till samiska
orter där småskaliga mathantverkare och producenter finns.
Aktiviteter har genomförts i Stockholm, Umeå, Tärnaby,
Ljusnedal, Porjus och Kiruna. I juni kommer den till Idre och
Östersund. Projektägare Slow Food Sápmi i samarbete med
Svenska Samernas Riksförbund och Sensus studieförbund.
Finansiärer Sametinget och Landsbygdsprogrammet 20142020.
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