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et flnM bet,-daAdlt puaJM'Uer 
m�llall .. mema ech lndla.ntt

n11, heter drt I Samefolket (1164:1-
J) I .,, red&ttionftl h:iar- till en 
redo16rt.iN tdr lnd\ane-n-. llt.atua 
I rtirenu Ntemei: 

.. lndl&Mma lr an,eflr Uta 
min .. I t6rhill.9nde Ull USA:. 6v
rl1• Ntolk.nlna .om amema lr I 
forhillande 1111 Sverta• 6vrtp bt-
folknJna. Av urndollld to1 m.an 
under avvtnrin1en land och vattvi 
I en u1•1r•cknln1 .an, Un jimtöra.s 
vid t6rbA\landf'na I USA. Indianer
na hu pi llina rtWttvat rmtuuv 
en blittre rittalta 1tlllnln1 in u
mt'f"na har pi 1ln11 omriden ... 

Samernu talumin ■nvinder pi 
toda ,:runder beledtnln1ar 

blir med tack..umhet �- att 
lappvuendet Uft fram Al45-medd 
tor dent1.11 MIL 

J1uvudm11n ror anlagnln&U'l'\M 
lfflOl'l'll&rande It lappvlM!ndel. 
TrO\a •mebrM enbl.lllp beslut 
och anhilJ.an fidc den eJ vara hu
vudman fGr bygnad(W)e1'1'\L Hu
vudm.annukapet I ckiUI fall bu 
bMU.lt I att bmUJla ajlllva 1Ulkte-
r�1 och alt u�I• löne-r till ar• 
bf-tama. SJal�•• planffin.&l!n och ar
tx-tct. u1f6rande har byn •Jllv 
MtadkommlL 

Vem aom blir huvudman for de 
flrdlaa anll11nln1una dn lr lnnu 
oklart. SamttnM cnhiilllp anhiJ• 
Ian kv•r11tlr dodc. Ar byn ajalv 
huvudman. k..ln m.an. om det be
h6vw., utan tld11plllan indra eller 
utbyua anliacnmprna nlr bd&t 

bet med unclertedcM4 saknat m,..._ 
111:et � am samer-.. 
en11ms[61'hll.Ludna miste bme •tt 
denna omsLlllnlDC lcrh'l!r .,.....,,_ 
ma llprdtt frt.11 ltommunernM och 
stal.cnl atda. Rapporter mm (i!IJttll&--
1a- om Otttald famlljffl: a.lumboat.l+ 
dcr och slumtillvaro I m.l.n,p ame
by&J' och ubttsJ6ibetea odl b� 
16-hden bland de Ufflff" 90flJ mbl 
C)lerte r'ffl..ck6belft utan au finna 
t1t aJtttnalivt JeYd,rM � p4 
att dcsu i1prdtt mr llftre Mda• 
borde ha Alts In. 

F.n �ydande df-1 av am--bclnllt
nlnctn har as.similn11t1 med de.. bv-
rlca belolknin1ca I Non1and ocb 

·Samerna

och kolonialväldet 
ro1devllde och f6rmyndar\'llde om 
de bmtamme.1-r -om de lnnu I dai 
lyder under. F.n lknlna: av !Mtruk
lionema tör lappfoa:dar - numera 
kallade koMulenter - och UliayM-
mln •a:e.r ,arne.rna en lrvlljande 
klrula ev llveat'Mkap under to1de
vlldet- lllp det I en kommentar 
om 1928 lra re.nbelNlaf (Samefol• 
kd 1�:IO). •Samerna lr vll I all 
rlmll1het Inte 1111 t6r renbete11!a-
1ena och d- handhavan• ikull 
utan renbet61laa:en och deN hand
havare för umernu llllr.ull•, heter 
det I en annan kommcnta.r I um
ma nummer av aamma Udn!nc. 

Samerna Ur nu enlltl la1 Inte 
ena vara ord!örande pi aina e1na 
lr11111immor .• J alla ll\·eta akltten, 
nlr del 11JMT ritten till land och 

:;i:;"· m�
ta

� 
ta

:e:;,��.��: 
det.I paternallam (förmyndarvilde) 
6ver samerna och fdr dem pua,,a. 
(Samefolket IM:J:10). 1 myndlch.,_ 
ternaa handll11nlnc av lillTnCrTWI 
a.na:ell1enhcltr r6j6" ofLa en men
talitet. 110m lven en utornat.iende 
miste· finna tr .. t:·\Uerilnriktad, tr.1.
akallll och lntanlll. 

UlnMtyrelaen l Vbterbolttn• be
alöl 11163 att At0Ntu11n I TArna
fjiUlcn och andra atua:or, som k6pta 
av Jappvlscndet för ptna:ar ur 
lappfonden, akulle h'1lu lbta 
&:t!nt.emot samerna! Samefolket 
(11163:�) arunlrker att lappvlsen
det lr ett dJrtuat be1repp ulan Ju
rldll•lr k.arakllr men ltt lappfon
dena medel diremot lr bundna vid 
ett beltlmt lndam11: 

.. oe •.kall anvln.du Ull umemu 
törmin. Denna lndamillbindnln1 
har naturlf1tvi. Inte upphört diri-
1enom all medel trin lappfonden 
11nvlnt1 för !llrvlrv av en atu;:a I 
samernu omrlde. Om e.n atu,a 
hlllNI JU� 1entemot Ame.ma. pi 
d�aa omrAcaD U lr det a:lvetvia 
Inte till fllrmAn tör aamcrna.• 

S
amebyarna Cran., Ran, Umbyn 

oc:h VaP1ten •nfllrde �vlr bo,,i 
re1erln1e.n 6ver ll.11#tyrel1en1 be-
1lut. "Samern11 har". udea det ' 
1krlvel1cn, "aruet\ de, 1a11l6st 111 
bea::lra 1llla:An1 tUI 1tua::orna. Oerat 
be.hov lr @mellertld 1tort, d.l de un
der arbetet med rJ.aarn. otta ka'I 
vara talrikt aamlada pi en och um
ma plall." 

Elt anruot exempel lr dn •u tlr-, 
dl111lllda anll1tnln10 tör ,lakl O"".h 
rensli:IIJnln1 I AlleJoklt, �vu aa 
meby: 

-Samerna I byn har ajlh'& Ut• 
tGrt allt arbete. Dl av medlemmar
na var bu f!lr ubetet. Samerna 

,,arbetade I fnlppcr pi tvA till tyra 
man. Arbetet bedrev, aom •ckord. 
En av aiimcrna li:6rde med traktor 
ut atolpar och'Jlrntrid tlll atinp.• 
let. Anllunln1arna be:k01tu av ar
bet.amarknadsatyre.b:e,w medel. Det 

de aJllv vUI. 0-Utom blir •nsva
rt1 öv r den cin,a anllunin,cn 
vida atorre an 6\'t!r en anll,:,nln1 
�m andra ak.all belluta om ... (Sa
mefolket Ul63:11-12.) 

Samemu freJdiaa taleam.Jn 1tle
ker Inte unde.r atol med att malrteo 
fördummar bide dem aom utövar 
den och dttn IJOffl blir of!t!r •rar den. 

A, JOHN TAKMAN 

Men med det.sa och andra ••cmp-tl 
tör llioncn kan man undre om mak!• 
ullh•arna har njaon mua;lnal kvar 
för ytterlla:•r• !Ordumnln1, 

Om byriknterna mlnskll(1 a'I d6-
ma Inte kan !ortdtta mina:• lr till 
mt'd detta lmaprip. nnidJlvl!Ja och 
C6r samernu Uv helt !&r6dande tr:~ 
lonlalvllde, d beror dt1 \'Il Inte pi 
au ,1 6vria:a medboraare iller dM 
oenska loppbyrtkraU" rll)I m7cktl 
101ldaritet med umttnu bck7mmer. 
Avcjort vilr:U1au lr att "nu har,.. 
mcrna nltts ■v de 1trllmnln1ar, 
10m ,ammanave.tude arbetar"-• • 
alu�l av 1800-talet och benderna pi 
19�talet". Citatet lr hlmtat ur ett 
uttalande aom en umedf'.lecatlo■ 
1Jorde vid en uppvaktnlnJ för nat .. 
ministern och Jordbruksmlnlslt!m 
den 4 oktober 11163. 

D
et har kommit ett halvt &Var pi 
denna uppvaktnlni. l11C6r u

merna1 nyl!ccn avalut.ade Cncwn&
tc I Osteraund !Mlanide Jordbruk.s
mlnl1tern att e.n utrt'dnln1 •kull,. 
.a:öru rar ö,•ersyn av renbttes••a:e" 
och andra fo5rordnlns:ar •om 1Alin
•amttnU f6rh.lll&nde Ull 1tale1L I 
direktiven skull,. ator ,1kt t•rgu 
vid rennlrina:en1 altu�qn med alk• 
te pi att skapa rarut1lttnl"ll'.ar f6r 
o5kad 16nurohet, m�ra ratlo"lella 
drlrt.rormer och 1tlm'e 11Jlllv,tlndl1-
het !6r rerukr.t:irc. 5"merna 11tullf" 
enlla:t JordbruksmlnJ1tera, ra hand 
om alruo an1el4gcnheler I "ökad om-
!nttnlnc" och bl. a.. lnlll1en fl •k6-
t.a 1lna e,-na ekonomlllka och 11:ul
lUrclla •n1ell1enhelcr. Ullrycke' 
"6kad omfattnh1c" ve,-ku oroande 
mc.n lr taa:et ur f'II lldnln11referat 
och Ur vll I. v. Inte tolku al att 

torde Inte ha problem som ris.ml• 
list dd.lju .ej frln �'Ti.p aYCn$U 
mtdborpres. Det lr de ffli.p del 
a:auer. Och det pller l.flta •tt .-e 
dem ett ru.otropiskt stM. Det pller 
■ll avllpna de S)'D1dJsJca barrii.rfl' 
10m hillilla ba.r hindnt dem fria 
att utvtcltla qna tal.a.Jl.cer ocb � 
IUtKI' och lt'\-:a ett produktlvt Il• 
me.d samma utbyte ■om andra m� 
dema medbora:are. 

S
nabba itclrdcr lnffl' Jordbnlb

departementeta nm lr mer UI 
dl motiverade. Mm de kommer Inte 
att ber6f3 mer 1ft bJlneft a• de -
mer IIOffl lr ak1udla. RJr bf-h6vs 
:av allt att d&n.:a odcsl ea st::,a:isam 
unders6kninc om .ad som krln mr 
att te moderna bost.lder, J'Tksu._ 
blldllinr .� _dillc:n:allaad .,..._� 
Utlninl il de dq;a -• -
blivit bo!&st.a I Amhll.lt:11 -om Mk
nar lndustricr och redu lr h1r1 
drabbade av atbetsl6shet. ston «>
daldrdskos!nadcr od:i b� 1kat
to,-. 

1954 irs :dccnarutrednln& tkulle 
kunna tjlna som modell f&r -
1nabbutrednin1 bctrilta■de u.mM• 
nu ekonomlslr:a., Mldala oc:b k:ialtu
rc.lla situ:aUon. Odcd de ilc>rda 
1om beslutades pi cnmdvaJ av du
na utrednlnr lr ettcrl15tJu•vtrda. 
Genom att rtalsmaktenu u:lade det 

rt.lsen. fidt Mlmakt att vidta d,
:7it11rder .som n1vds, 't:limlaera� 
mycket av det kommunala mo -
.und &Om Udlprw stoppat all ut
vtd:!l� Dcuutom dimlneradN 
grunden tör en annan otrink:-.mU1 
byrikraliKrinr,. 

zi,cnarna lr relatlVI !i och ut
spridda pi en ml� kommuner, 
11om r&r &nict med ti undantar lir 
ekonomiskt bJrbanlp. Samma lr 
llo-!cmton glng,er 0Ct'lll ocb kom.m• 
trerade Ull nifnl ti lh med �• t6-
ga di.Uettnltttat alrlne,sllv och ekat 
letynJda kommuner. Fn ;ubstantlcll 
oc:h u bb statlig hJilp tUI 1Jllv• 
hJUp � sam� &kulle - tllirfftl� 
ler Jaa mej - kunna bidra WI e11 

kolonlalvl.ldet delvis 1ka kva.rati ekonomislt�ppryc:kniq I minp a,. 
hen I tortdt111ln1en. de eorrlindsb Amhlllca AXn • 1k 

Men om avarel tych UllmlSte:s1"' sen.ute tvi �ff'NI a\.-tolta1, 
Svcr.tka Hmemu riklf&rbunds kra� och ct.agnent. Sarnttnas mlr'l"ne1I 
vad re:nskMsdn och umebyama be· 
trUfar, d lr detta dodc b3n ena 
t\alvaft &Y s.&n'.lefflU llktudla p� 
blem.. T\.asentab umcr bar - ay 
tvinJ dlcr fri vilja - llmn•t ren-
1kötsdn och 7lterllcat1! H mlln,-d 
miste llmna den. om rten ra!l.,nall• 
seru och mndemlst-ru och •nt� 
kommer all krl,·a umma arbe:11-
lnsats som nu. Aven de,i aom I Il.It-

h,u naturlictvt.s lnlt bdltt tld.laa,r-
11111 I strid mot den 6vrtp be.folk• 
nln1ens llltreaea. Mea n poUUlr: 
I 6v� med dea .. tyd
da aku!Je pitarJ!zt risa au eka ,,..,_ 
rtp betal�- I Nf'll'"ri.&ftd hu aJI 
anlednlnc all ltlmpa pl sam� 
,Ida. att -Amemu lnlras.en kort 
PCt Afflm&ntaller med 6vrip 11rbe
l.a.nde norrlJJUllnpn L■treaen.. 




