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Remissvar – betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form
och design (SOU 2015:88). Dnr. Ku2015/02481/KL.
____________________________________________________________________________________________________
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har tagit del av betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny
politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88).
På ett principiellt plan delar Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji utredningens tankar om att den
gestaltade livsmiljön bör ses som en helhet, men menar att den helheten stärks bäst om de
olika delarna får goda möjligheter att fördjupas utifrån sina egna särarter och
förutsättningar. Utifrån vårt perspektiv gäller det inte minst duodji.
Vi vill börja med att tydliggöra begreppet duodji: I begreppet duodji innefattas sameslöjd,
samiskt hantverk, samiskt konsthantverk, formgivning och design.
Vi vill fortsatt ge förslag på tillägg till vissa avsnitt i betänkandet.



Förslag på tillägg 1 till 3.4.1 Konsthantverk, slöjd och hantverk

Sidan 59 – 60, efter stycket som börjar och slutar med: ”Sámi Duodji, samiskt hantverk, är
den samiska benämningen för handgjorda produkter /---/ mönster och färger.” önskar vi
lägga till följande:
”Materialets beskaffenhet, form och utförande, lämplighet för ändamålet och
miljöpåverkan, komposition, färg och dekor samt ortskaraktär bildar tillsammans
kvalitetsdimensionerna för duodji.
Duodji är både tidlös och levande med djupa rötter i den samiska kulturen och visar stor
förtrogenhet med naturmaterialen och använder av tradition naturen och renen som
materialkälla, vilket är både naturresurshållbart, ekologiskt och medverkar med sitt
holistiska tänkande till hållbar utveckling.
Det nomadiserande sättet att leva har formgett hela den samiska kulturen:
Att leva och verka utan att lämna spår – att bruka, men inte förbruka.”
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Förslag på tillägg 2 till 3.4.1 Konsthantverk, slöjd och hantverk

Sidan 60, efter stycket som börjar och slutar med ”I utredningens direktiv pekas /---/ även
påverkar det befintliga.” önskar vi lägga till följande:
”Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji är en central aktör och en samisk institution som verkar för
att stärka och utveckla duodji i hela Sverige.
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji prioriterar särskilt insatser för att främja slöjdandet
bland, och kunskapsöverförandet till, samiska barn och ungdomar.”


Förslag på tillägg till 8.3 Statliga myndigheter och statliga bolag inom området

Sidan 143: Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bör finnas med i listan över myndigheter och
institutioner som har intressen inom statliga verksamheten för arkitektur, form och design.

Jokkmokk den 9 mars 2016

___________________________________________________
Mari-Ann Nutti, Verkställande direktör/Hoavda

Postadress

Telefon

Internet

Organisationsnr

Bankgiro

Porjusvägen 4
962 31 Jokkmokk

0971-128 94
0971-128 93

www.sameslojdstiftelsen.com
info@sameslojdstiftelsen.com

898500-8096

5824-5820

