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Dearnan Saemieskuvle måste finnas kvar!
Landspartiet Svenska Samer stödjer barn, föräldrar och lärare vid Dearnan
Saemieskuvle och Naestie förskolas kamp för att sameskolan i Tärnaby ska finnas
kvar!
Sameskolstyrelsens nämnd har den 23-24/2 gett tf skolchef Annechatrin Brandén i
uppdrag att kontakta Storumans kommun för ”alternativa lösningar hur man kan
bedriva Sameskolan i Tärnabys verksamheter vidare och i vilka former”. Efter frågor
från föräldrar har tf skolchef Annechatrin Brandén meddelat att hyreskontraktet för
sameskolan kommer sägas upp nästa år. Föräldrar har tillskrivit nämnden och
skolchefen för svar men ordförande Börje Allas har inte ens svarat föräldrarna. Ärendet
ska diskuteras i Sameskolstyrelsens nämnd med t.f. skolchef i maj. Detta beslut är helt
förkastligt och naturligtvis är föräldrar och personal är väldigt upprörda och oroade.
Sameskolan i Tärna är en oerhört viktig resurs, särskilt på sydsamiskt område där
skolan utgör den enda sameskolan. Skolan har idag en situation som är ljus, trots brist
på engagemang från Sameskolstyrelsen (SamS). Föräldrar och personal har stora
förhoppningar för framtiden och barnen och lärarna har arbetsro.
”Nämndens senaste beslut river upp hela tillvaron för barn, föräldrar och personal och
vi i Landspartiet Svenska Samer säger klart och tydligt ifrån mot alla planer att lägga
ned skolan och låta barnen flytta till den kommunala skolan och förskolan med någon
form av ”integrerad” undervisning, och skylla på dyra lokaler. Det vore helt förkastligt.”
säger Marie Persson Njajta, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer.
”På sameskolan är det samiska norm; språket, tankesättet, kulturen, och både ute och
inne är anpassad efter sameskolans verksamhet. Skolan är helt ovärderlig i den svenska
omgivningen. På den kommunala skolan kan det aldrig bli så. SamS har ansvar för hela
Sápmi och sameskolan i Tärnaby är den enda sameskolan på sydsamiskt område.
Barnen, samhället, språket och hela det sydsamiska området skulle lida en enorm förlust
om sameskolan försvann.” fortsätter Marie Persson Njajta.
Landspartiet Svenska Samer fördömer alla planer på att barnen ska behöva lämna
skolan!
Vi i Landspartiet Svenska Samer har i flera års tid sett den oreda och turbulenta
händelseutveckling som varit kring Sameskolstyrelsens nämnd. Vi har med frustration

och ilska sett hur barn och familjer drabbats av nämndens ageranden. Situationen vid
Tärna sameskola är ett av flera exempel där nämnden för SamS brustit. Vi har försökt
agera på de sätt vi kan, nu senast genom att försöka välja in en ny ordförande i
nämnden. Majoriteten av plenum valde dock att återtillsätta samma ordförande som
Sametingets plenum gången före hade avsatt. Det var en stor besvikelse och frustration
för oss.
”Det är med anledning av detta vi i vårt valprogram tar ställning för att alla skolfrågor
som idag ligger under Sameskolstyrelsen ska överföras till Sametinget. Vi kan inte ha
det på det här sättet längre och vi kommer stötta föräldrarna på alla sätt vi kan.”
säger Lars-Jonas Johansson, partiledare Landspartiet Svenska Samer.
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