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Idag, den 9 augusti, firas den internationella dagen för
världens ursprungsfolk. – Denna dag ska vi fira, vi ska
minnas, vi ska tillsammans gå en väg framåt som pekar
mot förändringar. Det säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
”Det samiska folket – solens och vindarnas folk. Kan man vända en vind?
Har motvinden vänt? Nej, inte än, men jag tror att det går.

En sak som jag ofta tagit upp är behovet av urfolksperspektivet i dagens
utveckling. I globaliseringens tid och med växande globala miljöproblem som
vi nu ser även här hos oss, med extremväder och bränder, blir urfolkens
cirkulära syn på natur och miljö så viktigt. Man ska hålla framtida
generationer i fokus när man nyttjar naturresurser.

Det industriella samhället har under lång tid haft en instrumental och linjär
syn på utveckling, där naturen ses som ett redskap för ekonomisk tillväxt.
Jag menar att urfolksperspektivet är mer aktuellt än någonsin och jag tror att
alla generationer idag blir alltmer medvetna om behovet av förändring. Kort
och gott en hållbar utveckling.

Dagens miljöproblem drabbar urfolken extra hårt. Vi behöver ett samhälle
med en effektiv, hållbar och rättvis hushållning med naturresurserna. Här har
vi mycket att lära av urfolkens cirkulära förhållningssätt och detta har
mycket att ge till det offentliga samtalet om framtiden.

https://www.regeringen.se/


Urfolkens traditionella kunskap, upparbetad under väldigt lång tid, innan
Sverige blev Sverige, behöver få än mer genomslag i klimatpolitiken. Det är
min och regeringens fasta övertygelse att denna kunskap kan mildra
effekterna och bättre anpassa oss till klimatförändringarna i världen.

Sverige behöver det samiska folket och världen behöver sina urfolk. 

Framtiden tillhör er.”

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
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– Jag vill lyckönska det samiska folket till ett väl genomfört Sametingsval.
Att det finns ett eget folkvalt parlament och att det samiska folket kan välja
sina företrädare är en förutsättning för att förverkliga samiskt
självbestämmande.

– Genom valen stärks och befästs Sametingets ställning som folkvalt
parlament och som företrädare för det samiska folket. Sametinget har en
ledande ställning i arbetet för samiskt självbestämmande och för framtidstro i
Sápmi. Det arbetet måste nu fortsätta, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Igår genomfördes val till Sametinget. I sametingsvalet väljer det samiska
folket sina företrädare i form av 31 ledamöter i plenum. Ledamöterna väljs
genom direkta val i ett proportionellt valsystem.

De nio partier som ställer upp i valet 2017 är Sámiid Riikkabellodat/
Samelandspartiet, Jakt- och fiskesamerna, Guovssonásti, Landspartiet
Svenska Samer (LPSS), Álbmut/ Folket, Vuovdega/ Skogssamerna, Min
Geaidnu, Sámit/ Samerna och Samiska folkomröstningspartiet.
Sammanräkningen hos Länsstyrelsen i Norrbottens län inleds den 27 maj.
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