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Kulturdepartementet

Sametinget
Box 90
981 22 Giron/Kiruna

Uppdrag till Sametinget att kartlägga rasism mot samer i Sverige
i dag

Regeringens beslut

Regeringen ger Sametinget i uppdrag att kartlägga förekomsten av rasism
mot samer i dag, såväl bland vuxna som hos barn och ungdomar.
Kartläggningen ska omfatta utsatthet för rasism och hatbrott. I uppdraget
ingår att lämna förslag till åtgärder mot rasism mot samer samt att sprida
resultatet av kartläggningen.
I genomförandet av uppdraget ska Sametinget samråda med Forum för
levande historia och Brottsförebyggande rådet.
Sametinget får för uppdragets genomförande använda högst 500 000 kronor
under 2017. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och
nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering
och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2017. Medlen utbetalas
engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den
1 november 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.
Sametinget ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2018 till Forum för
levande historia (med kopia till Kulturdepartementet) i enlighet med
uppdraget till Forum för levande historia att samordna och följa upp den
nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
(Ku2016/02633/DISK).

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Skälen för regeringens beslut

Samiska företrädare har i olika sammanhang, bl.a. i dialoger med företrädare
för regeringen, tagit upp den rasism som samer som grupp utsätts för. I
Samlat grepp mot rasism och hatbrott — Nationell plan mot rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott, som beslutades den 24 november 2016, beskrivs även
detta. Många samer i norra Sverige vittnar i dag om en rasism på lokal nivå.
Det kan yttra sig i form av mobbning i skolan och kränkningar och hot om
våld i sociala medier. Det förekommer även djurplågeri av renar och
skändande av renar som plågats till döds. Detta är, enligt representanter för
samer, ett uttryck för rasism mot samer.
Det saknas en systematisk kartläggning av förekomsten av rasism mot samer
i Sverige i dag. En sådan behövs både för att kunna bedöma vilka insatser
som behövs men även för att synliggöra problemet.
Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 000 000
kronor.

2 (3)

På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Camilla Molin

Kopia till
Justitiedepartementet/KRIM
Utrikesdepartementet/FMR
Näringsdepartementet/FJR
Kulturdepartementet/D
Brottsförebyggande rådet
Forum för levande historia
Kammarkollegiet
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