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Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamerna  
bildades 1993, inför det första Sametingsvalet.  

 

Skogssamer - Vårt ursprung är skogssameland. 
Här finns vi och det kan ingen ta ifrån oss. 
Känslan och tillhörigheten till det skogsamiska 
arvet kommer vi att bära med oss in i framtiden. 

 

Vi tror på våra rättigheter, jämställdhet,  
jämlikhet, solidaritet och rättvisa för alla samer.  

 

Den samiska identiteten, traditionell kunskap, 
rennäring, duodji, jakt, fiske, kombinations-
näringar, jojk, språket, äldre och yngre är alla 
viktiga delar för att det samiska folket ska  
utvecklas. Ingen ska behöva stå utanför det  
samiska samhället.  

 

Att sympatisera med Vuovdega  - Skogssamerna 
är att bära på en känsla av att vara delaktig i  
ett positivt förändringsarbete för hela det  
samiska folket.  

Vi kandiderar 
Lista 1 

 

Jan Rannerud 

 

Helena Dådring 

 

Michael Eriksson 

 

Elle Eriksson 

 

Lars-Thomas  
Mangi 

 

Marina  
Nilsson Ederlöv 

 

Leif Lundberg 

 

Ella  
Abrahamsson 

 

Jonathan  
Olsson Sagelind 

 

Emma Rannerud 

 

Lars Stenberg 

 

Margareta 
Uttjek 

 

Henrik  
Andersson 

 

Seth-Ivan  
Eriksson 
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Hela det samiska folket behövs och endast  
tillsammans är vi starka nog att lyckas med det 
samiska samhällsbyggandet för samerna som 
ett folk i Sverige.  

 

Renskötsel, jakt och fiske har bedrivits i skogs-
landet under minst ett par tusen år.  
Arkeologiska och historiska spår efter samer 
visar att skogsrenskötsel har bedrivits ända ner 
i de nordliga delarna av Mellansverige. 

 

Skogssamerna bor och lever i områden där det 
omgivande samhällena ställer stora anspråk på 
mark och naturresurser. Vi tillhör dem som får 
problem av det omgivande samhällets exploa-
teringar genom ökad gruvverksamhet, skogs-
bruk, transporter, vattenkraft, vindkraftparker, 
bebyggelse och fritidssektorns ökande  
utbredning. 

 

Det är inte så länge sedan som många  
bedömare såg en samisk samhällsutveckling 
där den skogssamiska kulturen och renskötseln 
var dömd att gå under. Denna inställning har 
dessbättre börjat förändras och många har  
börjat förstå vår inneboende kraft som finns i 
vår samiska kultur. 
Det är den styrkan 
och kraften vi vill 
föra vidare i vårt 
samepolitiska  
arbete. 

Vi kandiderar 
Lista 2 

 

Jennie Granberg 

 

Martin Lundgren 

 

Linda Öberg 
Tehlin 

 

Stefan  
Mikaelsson 

 

Stina Larsson 

 

Jonas Larsson 

 

Jeanette  
Hedman Waara 

 

Fredrik Jädeby 

 

Tina Eriksson 

 

Nils-Johan  
Rannerud 

 

Lotta Svensson 

 

Hampus  
Johansson 
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Vill du veta mer -  

Besök vår hemsida:  

www.vuovdega.se 

Facebook ”Vuovdega-Skogssamerna”  

Instagram ”Vuovdega” 
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 Vuovdega - Skogssamerna kommer att  
fortsätta arbeta för hela det samiska  

folket genom bland annat  
följande punkter: 

 
 Ungdomar – Vår framtid 

Öka ungdomars inflytande, delaktighet och 
möjlighet att påverka 
 

 Ett starkt Sameting med ökat självbestäm-
mande 
 

 En ny samepolitik i Sametinget och i Sverige 
som bygger på folkrättsliga grunder. 
 

 Ett bevarande av renskötseln med möjligheter 
för kommande generationer att ha förutsätt-
ningar för ett tryggt och stabilt arbete 
 

 En rovdjurs- och infrastrukturpolitik som  
anpassas till att rennäringen ska vara en  
näring där det primära är renköttsproduktion.  
 

 Ett bevarande av samiska marker med en 
stark klimatpolitik och där exploateringar  
anpassas efter renskötselns förutsättningar 
 

 Resurser för att utveckla det samiska språket 
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 En hälsostrategi och företagshälsovård med 
fokus på det samiska folket.  
 

 Samisk idrott ska likställas med övriga idrotter 
i Sverige vad gäller ekonomiska stöd 
 

 Hot- och hatbrott mot samt förstörelse av 
egendom ska motarbetas och prioriteras 
 

 Delaktighet på lika villkor i arbetet med  
Nordisk samekonvention, Konsultations-
ordningen och en sanningskommission som 
är inkluderande och skapar trygghet för 
framtiden 
 

 Återföra samiska föremål till Sápmi 
 

 Ekonomiska förutsättningar för att öka det 
samepolitiska arbetet 

 

Med en blandning av unga & äldre,  
kvinnor & män, erfarenhet och nya tankar  

tror vi på ett samepolitiskt arbete som  
passar alla.  

För oss är politik att göra skillnad i  
vardagen! 
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Med en röst på Vuovdega-Skogssamerna väljer 

du ett parti som fokuserar på samtliga samiska 

näringar, traditionell kunskap, jakt- och fiske-

rättigheter, kulturen, språket, samisk hälsa och 

samiska rättigheter.  

 

 

Att rösta på oss den 16 maj 2021 är att rösta  

på ett parti som sedan starten 1993 visat  

ledarskap och utvecklingskraft. 

Partiordförande: Jan Rannerud  

Telefonnr: 070-600 80 76 

e-post: info@vuovdega.com  

 

Vill du veta mer - Besök vår hemsida: 

www.vuovdega.se 

Facebook ”Vuovdega –Skogssamerna”  

Instagram ”Vuovdega” 


