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I en artikel i Svenska Dagbladet 
den 23 november 2013 berättar 
Lisa Omma, renskötare, om si-
tuationen för renskötseln  idag.

Hon menar att skogsbolagens hante-
ring av skogen är ett av hindren för 
renskötseln.

De snabba avverkningscyklerna 
har ändrat hela landskapsbilden, vin-
darna och vattenavrinningen. Ren-
skötarna får mindre yta att röra sig på 
med renarna.

Nu kommer också gruvbolag som 
lockats till Sverige av uppluckringen 
av minerallagstiftningen och högre 
världsmarknadspriser.

Bergsstaten – den ansvariga myn-
digheten – behandlar ungefär 200 
prospekteringar per år. Av dem får 
nästan alla ja. 

Men renskötselrätten – den sa-
miska rätten till mark och vatten – är 
grundlagsskyddad.

Lisa Omma säger att gruvorna ofta 

Skogsbolagen hindrar renskötseln
har ett 20-årsperspektiv och att na-
turen blir helt förstörd efteråt. Och 
samebyarna kommer in i processen 
alldeles för sent.

Hon menar också att vindkraft-

Bill Toledo, Robert 
Walley och Alfred 
Newman, kodtalare 
under andra 
världskriget .
Foto: Grace Lee, US 
Air Force, 2013.

Indianska kodtalare får guldmedalj av USA:s kongress
Kodtalarna var amerikanska sol-
dater av indianskt ursprung som 
under första och andra världs-
krigen använde sina indianska 
språk för att skicka meddelan-
den som inte kunde förstås av 
fiende
Det är 250 kodtalare från 33 stammar 
som hedras, de flesta av dem postumt.

Herman Viola, curator vid forsk-
ningsinstitutet Smithsonian, menar 
att regeringen i USA tagit väldigt 
lång tid på sig att erkänna någonting 
av betydelse för amerikanska indi-
aner. Det är orsak till förbittring i det 
indianska samhället idag.

År 2000 fick 400 navajo-indianer

guldmedaljen. Navajo var den mest 
representerade stammen bland kod-
talarna. Andra stammar har fått vänta 
tills nu.

Filmen ”Windtalkers” har åter-
givit kodtalarnas insatser

Ola Persson

verk är en störande faktor för rennä-
ringen. Ljudet – och ljuset från lam-
por när det är mörkt – påverkar de 
mycket lättstörda renarna. 
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