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folk ofta saknar. Ändå är ett ökat självbestämmande ett 
av de viktigaste målen på den samiska politiska agendan. 
Samerna är fortfarande beroende av statens och majori-
tessamhällets beslut i de flesta frågor. 

bäTTre samarbeTsformer behövs
Visst finns det fortfarande en sårbarhet hos det samiska 
samhället. Rennäringen, en viktig del av det samiska, ar-
betar under tuffa ekonomiska och juridiska förhållanden. 
Det samiska språket kämpar för sin överlevnad. Endast 
en handfull samer talar idag umesamiska och ganska få 
behärskar sydsamiska. Officiellt finns det 20 000 samer 
i Sverige men genealogiska undersökningar visar att det 
snarare är 60 000 personer som kan påvisa samiskt släkt-
skap. En del av dem har själva fjärmat sig från det samiska 
medan andra förmodligen aldrig varit medvetna om sina 
samiska rötter. 

Den som vill läsa vidare om det jag skrivit om i den-
na artikel, kan gå till bland annat följande litteratur på 
svenska: ”Igår idag, imorgon – Samerna, politiken och 
vetenskapen” (red. Peter Sköld & Per Axelsson), Lennart 
Lundmark (1998): ”Så länge vi har marker. Samerna och 
staten under sexhundra år”, Lennart Lundmark (2002): 
”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm. Svenska stat-
ens samepolitik i rasismens tidevarv”, Ulf  Mörkenstam 
(1999): ”Om ’Lapparnes privilegier’. Föreställningar om 
samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997”, samt till Pe-
ter Sköld (2004): ’”Liv och död i Lappmarken. Aspekter 
på den demografiska utvecklingen i Arjeplog under 1700- 

och 1800-talen” i ”Befolkning och bosättning i norr. Et-
nicitet, identitet och gränser i historiens sken” (red. Patrik 
Lantto och Peter Sköld). 

verkliga förändringar har inTe skeTT
En utvecklad dialog, bättre former för samarbete behövs 
för att motverka den samiska sårbarheten. Undervisning-
en måste bättre beakta det samiska, forskningen måste 
ges förutsättningar att ta fram den problematik som idag 
föreligger. Det som händer i Sverige är av stort intresse för 
andra urfolk. Därför har forskningen ett ansvar att vara 
internationaliserad. 
      Staten måste visa större intresse för samerna och skapa 
förändring. I tretton år utredde Högsta domstolen det så 
kallade Skattefjällsmålet om renbetesområden i Jämtland. 
Vi har nu väntat i sjutton år på att en svensk regering ska 
ratificera ILO 169, för urfolks rättigheter. Istället har vi 
sett en parad av statliga utredningar passera revy, men in-
gen verklig förändring.

Ändå är det de positiva sidorna som avslutningsvis bör 
lyftas fram. Det finns en dynamisk samisk företagsamhet, 
den samiska kulturen hittar ständigt nya uttrycksformer 
och samer får allt större inflytande inom politik och forsk-
ning. Och vi ska komma ihåg, att samerna är ett positivt 
exempel internationellt.

 Peter Sköld
Professor i historia, samisk samhällsutveckling och kultur, Cent-

rum för Samisk forskning (CeSam),

Umeå Universitet

I november 2006 startade Föreningen Fjärde Världen en 
insamling. Syftet är att hjälpa huu-ay-aht-indianerna på 
västkusten av Vancouverön i British Columbia, Kanada – 
att restaurera sin viktigaste laxälv Sarita. 

Projektet går ut på att återställa miljön och hjälpa den 
naturligt förekommande laxen i älven att åter leva och 
leka i hela älven, något som varit i princip omöjligt under 
lång tid. Fram till cirka 1960 var Saritafloden huu-ay-ahts 
viktigaste födoproducent. Huu-ay-aht startade sitt älvres-
taureringsprojekt 1996 och man har nu hunnit återställa 
mer än en tredjedel av älven. Älven förstördes av den om-
fattande skogsavverkningen där skogbolag från ungefär 
1930-1960 kalhögg hela älvsträckningen från Stilla Havet 
till upprinningsområdena i bergen. I det regniga klimatet 
spolades sten, grus, lera och grenar och bark ned i älven 
och sakta men säkert gick Saritafloden mot undergång. 
Den rinner nu under fem meter sten, på sina ställen. 

I älvräddningsprojektet ingår att plantera skog utmed 
bergssluttningarna och gräva ur de värsta stenansamling -

arna. En mycket liten laxpopulation överlevde i älven 
och det är nu från dem man tillvaratar rom och mjölke 
för att i kläckningsstationer få fram nya laxyngel. Man 
sätter nu ut laxrom och yngel i älven och resultaten är 
mycket bra. Det är Saritas egen naturlax som planteras 
i älven, av de genetiskt unika laxstammar som levde här 
också innan förstörelsen. Huu-ay-aht, som är en del av 
nuu-chah-nulth-indianerna har utfört nästan allt arbete 
med restaureringen själva. Älven i övrigt är inte utsatt alls 
för miljöförstöring, den är bara mekaniskt skadad, vatten-
kvaliteten är mycket bra. Genom att stödja huu-ay-aht ger 
vi dem möjlighet att återigen kunna leva av sin viktigaste 
födokälla, lax, men det ger dem också möjlighet att be-
vara sin kultur och religion samt leva kvar i det område 
de alltid bott. Sarita-restaureringen drivs helt av huu-ay-
ahts själva. De pengar Föreningen Fjärde Världen samlar 
in går direkt till älvrestaureringsprojektet via Huu-ay-aht 
Tribal Council. Stöd gärna insamlingen! Plusgiro: 13 17 
97 - 3, märk talongen Sarita-River.

Carl Johan Gurt 

Insamling till

> SVERIGE

indianerna vid Saritafloden

Bakgrundsbild: Tim Paul, nuu-chah-nulthkonstnär.
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