
Feministiskt initiativs ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Därför är 
det självklart för oss att uppmärksamma samefolkets firande av hundra år av organiserad 
kamp för rättigheter, värdighet och själstyre. Under detta jubileumsår tänker vi särskilt 
på de samiska kvinnorna såsom Elsa Laula eller Karin Stenberg, som trots hinder och 
diskriminering av olika slag, var nyckelpersoner i  denna organisering. Alla dessa samiska 
aktivisters arbete var ovärderliga för Sveriges demokratiseringsprocesser.

Strävanden att bygga homogena stater har ofta inneburit tvångsassimilering och förtryck 
av urfolk samt nationella minoriteter. Sverige har inte varit något undantag. Därför ser vi 
urfolkspolitik som en del av det antirasistiska arbete som Feministiskt initiativ vill bedriva.

Idag fortsätter den svenska staten att förvägra samer internationellt folkrättsligt erkännande 
genom att, oavsett regering, inte skriva under FN:s konvention om urfolksrättigheter 
ILO:169. På så sätt utövar Sverige strukturell rasism i nykolonial form. Även vardagsrasism 
utövas av medlemmar av majoritetssamhället och stimuleras av nationalistiska krafter 
blossar upp idag. Som antirasistiskt feministiskt parti fördömer vi alla former av rasism.

Vi är även emot de fortsatta intrång i samernas territorier som sker: gruvintrång för att 
komma åt mineraler, intensifierad monokultur av tallar, anläggning av vindkraftverk och 
vattenkraftverk för att utvinna energi, naggande på jakt- och fiskerättigheter eller militära 
övningar som stör såväl natur och människor som rennäringen. 

Bärare av värdefull kunskap och styrka
Men F! ser inte samefolket som offer. Utan som bärare av värdefull visdom och kunskap 
och som aktiva utövare av kulturella värden och traditioner som berikar mänskligheten 
och värnar om naturmiljöer av ovärderlig vikt för planeten. Det är dessa styrkor och 
motståndskraft som gjort att samer behållit delar av sina sociala, ekonomiska, kulturella 
och politiska institutioner. 

Vilken är vår politik beträffande samiska frågor? 
Feministiskt initiativ stödjer samernas rätt till självbestämmande, så att de skall få 
bestämma över sitt politiska status och fritt driva sin ekonomiska, sociala och kulturella 
utveckling. Vi stödjer rätten att bli konsulterade och ha tolkningsföreträde kring frågor som 
rör etableringar i deras territorier och kring andra samiska frågor. Därför kräver vi att Sverige 
skall ratificera ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter och att FN:s Urfolksdeklaration 
som Sverige skrivit under skall implementeras som svensk lag. F! verkar även för en formell 
samisk representation i Riksdagen.  

Vi ser gärna att Sametingets politisk representativa roll stärks så att den blir en plattform för 
samisk självständighet i frågor rörande samisk kultur, tradition, historia, språk, rättigheter 
till marker och vatten. För att  säkerställa Sametingets verksamheter som folkvalt organ 
behövs  en kraftig förstärkning av dess ekonomiska ramar. I F!:s budgetförslag avsätter 
Feministiskt initiativ stödet till Sametinget till 100 miljoner kronor.

F! stödjer samers rätt 
till självbestämmande

Vår politik är en vision om att en annan och bättre värld är 
möjlig – en värld som rymmer även den samiska världen!



F! stödjer samefolkets kamp för kulturella rättigheter. Tvåspråkig och interkulturell utbildning 
är centralt för detta. Därför avsätter vi i vårt budgetförslag en ekonomisk förstärkning av 
Sameskolstyrelsen så att förskolor, grundskolor och gymnasier samt satsningar på läromedel 
som utgår från samiska perspektiv. Även dokumentation och bevarande av den traditionella 
kunskapen samt forskning  kring samiska frågor ser vi som viktiga.

Vi anser att samisk kultur skall även kunna utvecklas i urbana miljöer. Inte minst genom 
kulturcentra bl.a. i Sveriges huvudstad. Vi värnar om rätten att utöva det traditionella 
musiken och konsthantverket men ser kultur som dynamisk och i ständigt förändring. 
Därför anser vi att även stöd till samisk design, musik, konst, teater, etc. bör få extra 
resurser och avsätter i vår budgetförslag ökade anslag för att stärka den samiska kulturen.

Som feminister stödjer vi de samiska kvinnornas fortsatta strävan att demokratisera 
samhället och för jämställdhet. Detta trots strukturella hinder t.ex. rennäringslagens brist 
på könsneutralitet. F! vill även verka för queersamisk representation och synliggörande av 
queersamiska konstnärliga och kulturella uttryck.

F!:s syn på mänsklig säkerhet avser bl.a. synen på våld i nära relationer. Vi anser att 
satsningar för att bekämpa våld i nära relationer i det samiska samhället behöver göras 
med hänsyn till samhällets strukturella och koloniala våld och med kulturell och språklig 
kompetens samt inte minst med hänsyn till konsekvenser för det samiska samfundet. 
Även rätten till samernas hälsa bör kopplas till tillgång till service inom ett hälsosystem 
med kulturell och språklig kompetens, särskilt äldrevård.

Avkolonisering och interkulturell bildning
Feministiskt Initiativ förespråkar en avkoloniseringsprocess som inte bara ifrågasätter 
kolonialismens ekonomiska, materiella och politiska uttryck, utan även den självpåtagna 
koloniala rätten att definiera vad som är kunskap och kultur, vem som skapar kunskap och 
kultur, vem som skriver historia och vems historieversion som räknas och som inte minst 
utmanar den internaliserade kolonialismen hos själva urfolken. 

Sametinget har inlett en process för att undersöka möjligheten att inrätta en 
sanningskommission med syfte är att ge historisk upprättelse och göra upp med 
kolonialismen. Feministiskt initiativ ställer sig bakom detta då denna process skulle kunna 
bli en ny startpunkt för bättre relationer mellan samefolket och majoritetssamhället, 
baserat på erkännande av historiska övergrepp, ansvar och ömsesidig respekt.

Slutligen förespråkar vi bildning av majoritetssamhället i frågor som rör samisk kultur, 
historia, nutida samhällen och rättigheter.  Denna skulle bidra till interkulturella samhällen 
präglade av ömsesidig respekt och lärande!  

Vill du veta mer?
…om vår politik välkommen in på www.feministisktinitiativ.se.

Vi gör det tillsammans!
Vi är den antirasistiska och feministiska rösten som står upp för mänskliga rättigheter och mot alla 

former av diskriminering. Var med du också! Tillsammans skriver vi historia.

Bli medlem på www.feministisktinitiativ.se/bli-medlem/ eller swisha minst 50 kr till 

123 282 42 82 skriv detta som meddelande fimedlem e-post förnamn efternamn kommun.


