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8-16 juni tilläts flygstridskrafter från ett tiotal länder ge-
nomföra Natoövningen Loyal Arrow i Norrbotten. Ett 
uttalat syfte var att samöva för Afghanistankrigandet. På 
plats fanns bland annat ett brittiskt slagskepp som deltagit i 
anfallet på Irak 2003.

Den påhittade scenariot var en konflikt mellan länderna Bothnia och 
Lapistan. Lapistan beskrevs i övningen som en ”icke-demokratisk, re-
volutionär nation” med benhårda härskare och träningsläger för terro-
rister. Namnvalet väckte uppseende. Islamologen Jan Hjärpe ansåg att 
namnet ”Lapistan” associerar både till både Lappland och länder som 
Afghanistan och Pakistan. Ändelsen ”-istan” är persiska och betyder 
land.

Anders Blom på Samernas riksförbund, var i ett uttalande till Af-
tonbladets Per- Ola Ohlsson den 3 juni mycket kritisk till både tiden för 
övningen och namnvalet ”Lapistan”:

– Ett mycket osmart namnval. Om de kallat övningsområdet för 
Judeistan eller Niggeristan hade det blivit reaktioner. Det är mitt under 
kalvningsperioden när många djur är känsliga. Flera renägare kommer 
att drabbas.

Stefan Lindgren i Föreningen Afghanistansolidaritet anmälde För-
svarsmakten till Diskrimineringsombudsmannen, DO:

– Det är kränkande mot muslimer eftersom ändelsen ”-istan” för 
tankarna till muslimska länder. Det ger bilden av att vi blekansikten är 
omgivna av ondsinta fiender.

– Vi har talat med Nato:s högkvarter i Tyskland och man förklarar 
där att det inte varit meningen att kränka någon på något sätt säger 
pressinformatören på Försvarsmaktens info-avdelning Carina Wrang-
berth:

– I övningen förekommer namnen Suomia som anger gränsen mot 
Finland, Nordistan som avser Norge och Bothnia som belyser hela nor-
ra Sverige och så då Lapistan som en del av området här. Sverige är bara 
värd för övningen. Vid våra egna övningar så ser vi alltid till att välja 
neutrala namn, exempelvis Exland eller Bogaland och dylikt. Jag tror 
inte Nato lyssnat på oss om vi haft några synpunkter på namnvalet.

Afghanistansolidaritet och dess vice ordförande Stefan Lindgren 
vidhåller:

– Hela beskrivningen av hot utgående från ”Lapistan” måste uppfat-
tas som grovt kränkande för en minoritetsbefolkning som aldrig legat 
i konflikt med någon och som i detta fall utgör landsdelens ursprungs-
befolkning. Av DO begär vi en opartisk prövning av Försvarsmaktens 
scenario för den gemensamma övningen med Nato. Man kan dessvärre 
inte utgå från att det är ett olycksfall i arbetet. Det finns skäl att miss-
tänka att det är uttryck för bristande verklighetskontakt i Försvarssta-
ben och en ansvarslöshet i förhållande till svenska folket och det upp-
drag försvaret har. Att leka krig mot Nato i ”Lapistan” kan knappast 
vara det svenska skattebetalare betalar försvaret för.
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Stark kr itik mo t
Natoövningen i
renskötselomr åde t

ett ursprungsfolk men att de i prak-
tisk handling inte behandlas som 
ett sådant.

– Löftena uppfylls inte, säger 
Inga-Britt Blindh. Göran Persson 
lovade en ny parlamentsbyggnad 
för Sametinget i Kiruna, arkitekt-
tävling utystes, vinnare utsågs – 
men alliansregeringen har inte till-
skjutit några pengar till nybygget.

– Det finns alltså ett ointresse 
för samerna som ursprungsfolk. Vi 
hoppas i nuläget ändå tillsvidare 
kunna sprida information om våra 
språkliga och kulturella rättigheter 
inom ramen för det nationella mi-
noritetsarbetet, konstaterar Inga-
Britt Blindh.

På ett av bladen vi får av Inga-
Britt finns ett citat ur samernas 
kulturpolitiska program från år 
1971 som länder till eftertanke:

”Vi är samer och vi vill vara sam-
er, utan därför vara mer eller mindre 
än andra folk i världen. Vi är ett folk 
med ett eget bosättningsområde, ett 
eget språk och en egen kultur- och sam-
hällsstruktur. Vi har under årens lopp 
funnit vår bärgning och levat i Sameät-
nam, och vi äger en kultur som vi vill 
ska utvecklas och leva vidare”

Sápmi, Sameätnam, Sameland 
– samernas värld, samernas land. 
Kanske har det fått en större plats 
i media och mer information finns 
idag än förr. Och vi tror kanske 
därmed att vi vet rätt mycket om 
hur Sameland ser ut idag och hur 
det sett ut förr. Men hur mycket vet 
vi egentligen? 

Det finns i alla fall mycket bra 
informationsmaterial som Sam-
etinget sprider via sitt kontor i 
Östersund. Så passa på att besöka 
Inga-Britt Blindh och hennes kol-
legor om du kommer dit. 

Henrik Persson,
Ola Persson

Mer information:
www.samer.se

Uppstoppad ripa, Sametingets kontor i Östersund. Foto: Henrik Persson
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