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Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av
Agenda 2030 Fi2016/01355/SFÖ delvis
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament.
Sametingets syfte är att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att
bevara och utveckla sin kultur. Sametinget har tagit del av rubricerad remiss.
Sametinget skulle kunna bidra mer till Sveriges genomförande av Agenda 2030 med utökat
ansvar och utökade resurser. Sametinget har redan integrerat sitt holistiska synsätt om
livsmiljö i förvaltningen och arbetar för att integrera traditionell samisk kunskap jämlikt med
västerländsk vetenskaplig forskning, i yttranden, möten och andra forum. Sametinget
strävan är en mer långsiktigt hållbar förvaltning av naturresurserna. Det gynnar möjligheten
för de samiska näringarna och kulturen att fortleva och utvecklas. Det gynnar även den
biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Sametinget arbetar för att vara en plattform
för samisk traditionell kunskap, Artikel 8j, CBD, i arbetet med långsiktigt hållbar utveckling.
Dels för att samiska frågor ska ligga hos det samiska folket med Sametinget som företrädare,
dels för att kunskapen finns på myndigheten men främst hos de renskötande samerna samt i
de kontaktnät som Sametinget har. Sametinget har också ett bra samarbete med SLU/CBM
sedan tiden med Naptek i gemensamt projekt om traditionella kunskaper.
Sametinget konstaterar att nuvarande ansvars- och resurstilldelning inte uppfyller kraven
varken utifrån urfolksdeklarationen, CBDs artikel 8j, CBD:s handlingsplan för 10(c) eller
CBD:s arbetsprogram för skyddade områden. Sametinget påpekar att det är viktigt att det
finns en process som tillgodoser fullt och effektivt deltagande av samer. Varken förvaltnings/sakanslag eller Sametingets medinflytande i de områden som berörs i remissen tillgodoser
samiskt inflytande.
Beslut i ärendet har tagits av Sametingets kanslichef. Avdelningscheferna Lars-Ove Sjajn,
Marie-Louise Allas och Malin Mäkelä har deltagit i beredningen. Föredragande har varit
samhällsplaneraren.
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