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Boksläpp: Samefolket - en samisk tidningshistoria

Fredag den 20 december är det boksläpp för tidningen Samefolkets jubileumsbok. Boksläppet äger rum
på det samiska biblioteket på Ája i Jokkmokk. Elin-Anna Labba, Tjállegoahte - författarcentrum i Sápmi,
håller samtal med Victoria Harnesk och Åsa Lindstrand som skrivit boken.
– Samefolket är unik i sitt slag eftersom ingen annan har bevakat de samiska frågorna i sådan omfattning under så lång tid. Kompetensen att bedriva urfolksjournalistik är nödvändig, det handlar om allas rätt att göra sin röst hörd, säger Åsa
Lindstrand, chefredaktör på tidningen Samefolket.
Det har gått drygt hundra år sedan de samiska förkämparna började sin kamp för att organisera sig mot
förtryck. Idag ser vi konsekvensen av att svenska politiker väjer för ännu olösta problem genom att hänvisa
de samiska frågorna till domstolarna. 2019 firar tidningen Samefolket hundra år av regelbunden utgivning. Jubileumsboken ger höjdpunkter, tillbakablickar och fördjupning, liksom framtidsspaningar av
några av Sápmis stora profiler.

Kontakta

– Den samiska kampen har letts av starka personers envishet och tilltro. Det är
ingen självklarhet att det finns vare sig samiska medier eller organisationer idag. I
arbetet med boken har vi sett många samiska förslag som staten ignorerat. Det är
dags att samhället ser att den samiska kulturen är en tillgång, säger Victoria
Harnesk, ordförande i Stiftelsen Samefolket.

Victoria Harnesk, 070-223 56 10, victoria@vhjojk.se
Åsa Lindstrand, 070-331 30 17, asa@samefolket.se
Recensionsex av boken kan beställas genom pren@agrenshuset.se. Märk mejlet ”Recensionsex”.

Om författarna

Victoria Harnesk är ordförande för Stiftelsen Samefolket. Hon har funnits med länge i samisk kultursfär.
Åsa Lindstrand är chefredaktör på tidningen Samefolket där hon arbetat i mer än tio år. De har på var sitt
håll medverkat i flera uppmärksammande böcker om kultur och natur i Sápmi. I jubileumsboken bidrar
även andra erfarna skribenter med innehåll.

Korta fakta /bilder

Till pressmeddelandet bifogas bilder. Som fotograf uppges: Tor L. Tuorda. Boksläpp sker
den 20 december klockan 14:00 på Ája i Jokkmokk. Stiftelsen Samefolket ger ut tidskriften
Samefolket sju gånger per år. Tidningen är politiskt oberoende.
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Text från bokens baksida

Hundra år av tidningshistoria som bär samernas egen röst är mäktigt. Innan Samefolket saknades den
rösten helt. Alla dessa tidningsnummer utgör ett kulturarv över generationer. Det visar ett samhälle i stor
förändring, där människor känner maktlöshet men också vilja att delta. Tidningen hör tätt samman med
den samiska rörelsen mot förtryck. Samiska förkämpar vigde sina liv åt att organisera sig för rättigheter.
Gång på gång slås kampen i spillror. Samerna splittras och tvångsförflyttas, land tas ifrån dem och deras
renar slaktas av staten. En del mister sin renskötselrätt för all framtid. Barnen placeras i undermåliga
skolor där samiskt språk och kultur nedvärderas.
Synsättet har delvis förändrats, men nu går markexploateringarna snabbare än någonsin. Det är kanske
det största samtida hotet mot samiska livsvillkor. När det gäller den samiska rätten står politiken och
stampar. Därför vänder sig många till domstolarna. Under Samefolkets jubileumsår når Girjas samebys
stämning av staten Högsta domstolen. I Lycksele tingsrätt hävdar ursamer i Vapsten bättre rätt till
renskötselrätt än de tvångsförflyttade nordsamerna. Talma sameby går upp i Svea hovrätt och kräver
staten på miljonbelopp i skadestånd. De samer som hamnat utanför renskötseln kämpar ännu för sina
rättigheter. Idag är många stolta och självklara i sin identitet. Den samiska kulturens traditioner väver sig
in i det moderna samhället. Samerna går i täten för urfolk runt om i världen, för att läka och återerövra.
2019 firar tidningen Samefolket hundra år av regelbunden utgivning. Jubileumsboken ger höjdpunkter,
tillbakablickar och fördjupning, liksom framtidsspaningar av några av Sápmis stora profiler.
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