
Sametinget undertecknar Deklaration för en stark demokrati 
Sametinget ska enligt sametingslagen verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till 
verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Sametingets verksamhet bygger på de 
mänskliga rättigheterna och har ett särskilt fokus på urfolksrätten. Demokratins och rättsstatens 
principer är grundläggande för verksamheten och utgångspunkterna finns inom nationell och 
internationell rätt. Sametinget vill bidra till att stärka det demokratiska samtalet och till att motverka 
diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. 

Sametinget arbetar kontinuerligt med demokratifrågor, men har även i samband med demokratins 
100-årsjubiléum fått i regeringsuppdrag att stärka samers och särskilt unga samers intresse och 
möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser.  

Kommittén Demokrati 100 år har tagit fram Deklaration för en stark demokrati för att samla aktörer 
som vill stärka och utveckla demokratin i Sverige. Aktörerna tar ställning för demokrati, människors 
lika värde, grundläggande fri- och rättigheter, samt rättsstatens principer och tar avstånd från 
diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.  

Genom att underteckna Deklarationen för en stark demokrati åtar sig Sametinget bl.a. att:  

- Arbeta för ett ökat valdeltagande i sametingsvalet bl.a. genom folkbildande och 
kunskapshöjande insatser i olika kanaler i samband med sametingsvalet 2021. 

- Distribuera tryckt informationsmaterial om demokrati, mänskliga rättigheter och urfolksrätt 
särskilt till unga samer, bl.a. i samband med sametingsvalet. 

- Fortsätta att skriva reportage om demokratifrågor till informationskanalen samer.se för att 
bidra till ökad kunskap om demokrati och samiska förhållanden. 

- Inom demokratiuppdraget initiera träffar med unga för att diskutera teman kopplade till 
deltagande i demokratin och försöka nå fler unga genom dialog med civilsamhället. 

- Bidra till ökad kännedom om demokratins 100-årsjubiléum, samt bidra till ökad kännedom 
om demokratiutvecklingen för det samiska folket. 

- Samverka med Sametingets ungdomsråd (SUR) och samråda med Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF), samt Kommittén Demokrati 100 år (Ku 2018:02) inom 
ramen för demokratiuppdraget.  

- Synliggöra Sametingets arbete med demokrati, urfolksrätt och mänskliga rättigheter, samt 
öka kunskapen om dessa frågor. 

- Fortsätta förankringsarbetet inför en sanningskommission för det samiska folket. 
- Arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor, både genom Sametingets ordinarie verksamhet och 

genom särskilda uppdrag som fokuserar på jämställdhetsfrågor för samer. 
- Internt fortsätta diskussionen om en översyn av partistödet till sametingspartierna. Det 

samiska parlamentet har stort behov av medel för sitt demokratiarbete och skall samernas 
frågor kunna lyftas inom det egna parlamentet, mot riksdagen, regeringskansliet och 
departementen krävs både arbete och ekonomi. 

- Stärka demokratin för det samiska folket, genom det kontinuerliga demokratiarbete som 
sker genom Sametingets verksamhet. 
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