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Ráđđádallan/ Rádádallam/ Ráredibme / Råđđasjiebmie / Raarastalleme/ 
Samrådsmöte 

Den 11 -12 oktober 2022   

Plats: Ubmeje/Umeå. Logi är förbokat på U&Me Hotell och konferenslokalen är i anslutning 
till hotellet. 

Till samrådsmötet inbjuds samiska allmänheten, samiska organisationer, sameföreningar, 
samebyar och, partier i plenum.  Sametinget önskar jämn könsfördelning och ser gärna även 
deltagare mellan 18-25 år. 

Syftet med samrådsmötet är att samtala om hur vi gemensamt kan främja och stimulera de 
samiska språken(nord-, lule-, pite-, ume- och sydsamiska. Samrådsmötet är en del av 
Sametingets uppdrag att vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi 
för att stärka och utveckla de samiska språken. 

 

Program 

Tisdag 11 oktober 2022 

11.00 – 12.00                Registrering 

12.00 – 13.00 Lunch på P5 Umeå 

13.00 – 13.10 Praktisk information av moderator Sylvia Sparrock   

13.10 – 13.30 Välkommen och öppning, Anita Kitok, Sametinget  

13.30  – 13.45 Sametingets arbete, Information om regeringsuppdragetet till 
Sametinget, Anita Kitok, Sametinget  

13.45 – 14.30  Sámeoahput geaidnoruossas – gosa guvlui dál? /Samisk utbildning vid 
en vägkorsning – åt vilket håll nu?  Hanna- Máret Outakoski, lektor i 
samiska språk, Umeå universitet 

14.30 – 15.00 Eftermiddagsfika  

15.00 – 15.45 Pitesamiskans revitalisering, Peter Steggo, Samiskt språkcentrum 
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15.45 – 17.00 Hur kan vi tillsammans främja och stimulera de samiska språken? 
Gruppdiskussioner  

17.00 – 17.30 Sammanfattning av dagens gruppdiskussioner  

  

19.00  – Middag på P5 Umeå 

 Middagsgäst Krister Stoor med musiker. 

 

Onsdag 12 oktober  

08.30 – 08.45 Information från Sametingets språknämnd, Ulla-Karin Sarri, ordförande   

08.45 – 09.00 Information från minoritetspolitiska uppdraget, Veronica Labba, 
Sametinget 

09.00 – 09.20 Information från Samiskt språkcentrum/Saemien gïelejarnge  

09.20 – 10.00 Hur kan vi tillsammans främja och stimulera de samiska språken? 
Gruppdiskussioner   

10.00 – 10.30 Förmiddagsfika och tid för utcheckning.  

10.30 – 11.30   Fortsättning gruppdiskussion 

11.15 – 11.45 Sammanfattning av dagens gruppdiskussioner  

11.45-12.00 Avslutning och gemensam lunch  

 

Med reservation för ändringar i programmet. 

 

  


