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Motion
Inrätta en samisk forskarskola!
Samisk forskning är viktig för det samiska samhället. Tyvärr saknas forskning inom
en hel del discipliner eftersom det inte automatiskt betraktas som ett ”samiskt” ämne.
Att det samiska samhället i alla aspekter har påverkats av det faktum att vi är ett
urfolk gör att det inom alla ämnen är intressant att tala om ”samisk” forskning. Inom
statskunskap borde man kunna göra analyser av hur det samiska samhället har
utvecklats och försöka förstå vad det har för samband med att vi är ett urfolk. Inom
företagsekonomin borde man kunna studera hur det samiska näringslivet har
utvecklats till skillnad från svenskt näringsliv. Inom litteratur borde man kunna jämföra
svensk och samisk litteratur o.s.v. Denna forskning kan också locka internationella
forskare och intressanta jämförelser kan göras mellan samer och andra urfolk inom
olika vetenskapliga ämne.
Vi har alltså mycket att lära av egen och internationell forskning och att inrätta en
sådan forskarskola i Sverige skulle ge oss en viktig möjlighet att utöka forskningen
och skapa viktiga internationella kontakter.
På denna forskarskola skulle det vara lämpligt att också möjliggöra för
högskoleutbildade att komplettera sin utbildning med ett samiskt sk. Masterår. Där
skulle t.ex. en socionom kunna fördjupa sina kunskaper i
problemen med missbruk inom samiska samhällen. En sjuksköterska skulle kunna
fördjupa sina kunskaper i samiska språket och särskilt i termer som behövs inom
vården. Detta skulle bl.a. innebära stora möjligheter att behålla och rekrytera
högskoleutbildade till det samiska samhället.
Vi yrkar på:
-

att Sametinget arbetar för att det i Sverige inrättas en tvärvetenskaplig
forskarskola med urfolksteori och tematik som gemensam faktor för de olika
forskarna.

-

att det på denna forskarskola också ges möjlighet för högskoleutbildade inom
olika discipliner att komplettera sin utbildning med ett samiskt ”tilläggsår” sk.
Masterår.
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