
SÁMI   MEDIAID   IEŠMEARRIDEAPMI  

(jahkečoahkkincealkámuš   26.05.2018   Guovdageainnus)  

Sámi   Journalisttaid   Searvi   (SJS)   čujuha   Ovttastuvvan   Našuvnnaid   eamiálbmotjulggaštussii   ja  
cuige   ahte   sámi   mediain   ii   leat   dál   dat   iešmearrideapmi   man   diet   julggaštus   dáhkidivččii  
eamiálbmot-servvodagaide,   nugo   sámi   servvodahkii.   Mediat   leat   dehálaččat   servvodaga  
huksemis   ja   dain   lea   dehálaš   doaibma   giela,   kultuvrra   ja   servvodaga   nannemis   ja   ovdánahttimis.  
Mediain   lea   dieđusge   maid   earenoamáš   dehálaš   doaibma   servvodatdigaštallamis   ja   demokratiija  
nannemis.  

Go   min   sámepolitihkalaš   eiseválddit   dál   dávjá   cuigejit   ja   čalmmustahttet   sámiid   vuoigatvuođa  
ieža   mearridit   alcceset   gullevaš   áššiide   ja   atnet   ONa   eamiálbmotjulggaštusa   dehálažžan,   de  
Sámi   Journalisttaid   Searvi   bivdá   Sámedikkiid   ja   Sámi   Parlamentáralaš   Ráđi   bargagoahtit   luvvet  
sámi   ossodagaid   davviriikkaid   álbmotmediaásahusain   (SR,   SVT,   UR,   Yle,   NRK)   ja   ásahit   vaikko  
oktasaš   davviriikkalaš   mediaásahusa   man   sámit   ieža   stivrejit   ollásit.   

Sámi   Journalisttaid   Searvi   jáhkká   ahte   gávdnoše   máŋga   vuogi   dákkár   oktasaš   mediaásahusa  
cegget   ja   organiseret   ja   sihkkarastit   dasa   sorjjasmeahttunvuođa.   Suomas   Yle   ruhtaduvvo   dál  
mediavearu   bokte   ja   Norggas   ja   Ruoŧas   lea   maid   sáhka   ásahit   mediavearu.   Danin   lea   dehálaš  
ahte   Sámedikkis   farggamusat   gulahallagoađášedje   riikkaid   politihkalaš   eiseválddiiguin   nu   ahte  
boahttevaš   mediavearu   bokte   sáhtášii   sihkkarastit   sorjjasmeahttun   sámi   mediaásahusa   cegget   ja  
jođihit.  

Mii   ávžžuhit   Sámedikkiid   ja   Sámi   Parlamentáralaš   Ráđi   farggamusat   bargagoahtit   dáinna   áššiin.  
Mii   ávžžuhit   maid   Sámedikkiid   ja   Sámi   Parlamentáralaš   Ráđi   farggamusat   čielggadišgoahtit   mo  
sámi   iešmearrideami   čálalaš   mediain   sáhttá   nannet   ja   mo   čálalaš   mediat   galget   ovdánahttot  
maiddái   davviriikkalaččat.  

SJÄLVBESTÄMMANDE   INNOM   SAMISKA   MEDIER  

(årsmötesuttalande   26.05.2018   i   Guovdageaidnu)  

Sámi   Journalisttaid   Searvi   (SJS)   vill   hänvisa   till   FN:s   urfolksdeklaration   och   peka   på   att   de  
samiska   medierna   inte   har   det   självbestämmande   som   deklarationen   menar   ska   tillförsäkras  
urfolk,   också   det   samiska   folket.   Medier   är   en   viktig   del   i   samhällsbygget   och   de   är   av   särskild  
vikt   vid   stärkandet   och   utvecklandet   av   språk,   kultur   och   samhällsliv.   Medierna   har   naturligtvis  
även   en   mycket   viktig   roll   i   samhällsdebatten   och   för   att   stärka   demokratin.   

När   våra   politiska   organ   ofta   pekar   på   och   synliggör   rätten   till   självbestämmande,   och   söker   stöd  
för   denna   rätt   med   att   hänvisa   till   FN:s   urfolksdeklaration,   uppmanar   SJS   att   Sametingen   och  
Samiskt   parlamentariskt   råd   att   ta   initiativ   till   och   påbörjar   arbetet   med   att   frigöra   de   samiska  
enheterna   i   public   servicebolagen   (SR,   SVT,   UR,   Yle,   NRK)   med   mål   att   över   tid   etablera   ett  
allsamiskt   mediebolag   med   fullständig   samisk   bestämmanderätt.  

SJS   menar   att   det   finns   ett   antal   olika   sätt   att   etablera   ett   allsamiskt   mediehus   och   samtidigt  
säkra   dess   oavhängighet.   I   Finland   finansieras   Yle   genom   en   medieskatt   och   det   är   sannolikt   att  
en   sådan   skatt   också   blir   införd   i   Norge   och   Sverige   inom   kort.   Det   är   därför   av   vikt   att  
Sametingen   snarast   tar   upp   saken   med   respektive   lands   politiska   organ   för   att   kunna   säkra   så   att  
en   framtida   medieskatt   utformas   på   så   vis   att   den   kan   bidra   till   etablering   och   drift   av   ett  
oavhängigt   samiskt   mediehus.  
Vi   uppmanar   Sametingen   och   Samiskt   Parlamentariskt   Råd   att   skyndsamt   engagera   sig   i   saken.  
Vi   uppmanar   också   Sametingen   och   Samiskt   parlamentariskt   råd   att   snarast   klarlägga   på   vilket  
sätt   självbestämmandet   kan   förstärkas   rörande   tryckta   medier   och   på   vilket   sätt   tryckta   medier  
kan   stärkas   och   utvecklas   med   utgångspunkt   i   en   allsamisk   grund.  


