Verksamhetsberättelse 2017
Niejda är en samisk kvinnoförening som startades 2014. Vår målsättning med
föreningen är att vara en trygg plats för samiska kvinnor, där de ges möjlighet att
stärkas och att påverka samhället runtom sig. Syftet med Niejda är ”att erbjuda
samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra
och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Samiska tjejer och kvinnor oavsett
hur och var de lever sina liv skall känna att de själva väljer hur de vill leva och vad
de vill göra.”
Niejda är en feministisk förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår
vision är att skapa träffar, kurser och projekt som stärker samiska kvinnor och
stärker deras röster i det svenska samhället.

Möten och medlemmar
Under året hölls 7 styrelsemöten, 2 antal fysiska och 5 antal via messenger. De
fysiska styrelsemötena hölls i Stockholm och Jokkmokk. I slutet av året hade
föreningen 95 medlemmar.

Årsmöte
I augusti 2017 hölls årsmöte i Umeå där 18 medlemmar deltog. På årsmötet valdes
styrelse, revisor och valberedning. Styrelsen 2017 – 2018 består av: Anna Maria
Fjellström, Ylva Maria Pavval, Tone Staffansson, Kristine Maria Blind Helland och
Elena Junie Paulsen. Suppleanter är Merethe Kuhmunen och Katarina Wikström.
Merethe Kuhmunen fick lov att avgå kort efter styrelsemötet pga. arbetssituation.
Styrelsen skall arbeta efter en platt organisationsstruktur och fördela
arbetsuppgifterna mellan sig.
Revisor 2018: Greta Blind, ersättare Brita Iren Thomasson.
Valberedning 2018: Ellen Berit Dalbakk, Agnes Sehlstedt och Sara Blind.
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Projekt: Rahpat čalmmiid
I samband med årsmötet hölls en temadag med fokus på samiska kvinnors historia
och nuvarande situation i Sápmi. Temadagen genomfördes som ett projekt “Rahpat
čalmmiid” med finansiering från Sametinget på svensk sida.
Den första delen var en föreläsning med tillhörande workshop med Asta Mitkija
Balto som lyfte frågor kring hur kolonisationen påverkat oss samiska kvinnor och
vilka strategier vi har för att aktivt arbeta för dekolonisering, samt lyfta förebilder
och arbetssätt för ett sunt Sápmi. I den andra praktiska delen med Elisabeth
Heilmann Blind utforskade vi verktyg att arbeta med känslor, upplevda trauma och
eget mående genom rörelser i frigörande dans, i stilla meditation och genom
samtal i grupp.

Projekt: Seamma Viertegh
Niejda fick bidrag av myndigheten för ungdoms- och civil samhället (MUCF)
för projektet Seamma Viertege under perioden den 1 augusti 2016 till den
31 augusti 2017. Målet med projektet var att utbilda styrelsen i feminism
och jämställdhetsfrågor i det samiska samhället, att ta fram strategier för
Niejdas fortsatta arbete och skapa ett material som kan användas i andra arbeten
som bedrivs inom Niejda. 25-25 februari hölls en workshop för styrelsen i Stuehkie
(Stockholm). Under helgen diskuterades vad feministiskt arbete kan innebära för
Niejda och ett förslag med strategier för organisationens framtida
jämställdhets- och feministiska arbete utvecklades. Innan träffen hade alla
deltagarna läst två forskningsartiklar,; Myths and realities of sami woman: a
Postcolonial feminist analysis for the decolonization and transformation of
sami society av Rauna Kuokkanen samt Decolonizing Feminism in the North
av Ina Knobblock. Dessa texter användes sedan som en startpunkt olika
samtal under en workshop.
Under 2017 har projektledaren tagit fram ett metodmaterial som bygger på
föreläsningar och samtal som genomförts under projektets gång, men även från
tidigare material som skapats inom organisationen. Under årsmötet i Ubmeje hölls
en redovisning av projektet och strategierna godkändes av årsmötet. Anna-Maria
Fjellström höll även en kortare föreläsning utifrån materialet som skapats i
projektet. Projektet avslutades i augusti 2017.
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Projekt: Ietjat giehto
Niejda har erbjudit medlemmar att delta i Ietjat giehto läkande skrivande på två
sätt: En endagsworkshop för endast Niejdas medlemmar, samt en onlinekurs över 8
veckor, även denna uteslutande för Niejda-medlemmar. Totalt deltog 18
medlemmar vid dessa två aktiviteter och vi fick positivt gensvar av deltagarna.

Samarbete: Cooper & Gorfer
Niejda inledde ett samarbete med Cooper & Gorfer i 2016, då de önskar att ge
delar av intäkterna från konstprojektet Interruptions till Niejdas verksamhet.
Bidraget på 20.000 kr kommer att betalas ut till Niejda under år 2018.

Representation: Romssa, Guovdageaidnu, Staare
Niejda har deltagit i konferenser och möten kring ämnet "våld mot kvinnor" och
"våld i nära relationer". Niejda hade två representanter på ungdomskonferens i
Tromsø, där deltagare utbildades kring hantering av olika typer av övergrepp inom
organisationer. Två andra representerade Niejda på ett möte i Kautokeino med
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, likestilling- og
diskrimineringsombudet og Sametinget for inspill om vold i nära relasjoner mot
kvinnor.
Genom fem engagerade medlemmar har Niejda haft möjlighet att bli representerad
och delta i olika sammanhang under året. Detta hoppas vi kan utökas kommande år,
som en del av att bygga en bred organisation.
Niejda har också deltagit vid en konferens med temat "Feminism för allas lika
värde" som anordnades i Östersund i samband med 8 mars. Niejda delade best
practice från vårt arbete på en välbesökt föreläsning som varade ca 45 minuter.
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