Verksamhetsberättelse 2020
Niejda är en samisk kvinnoförening som startades 2014. Vår målsättning med föreningen är att
vara en trygg plats för samiska kvinnor och icke-binära personer, där de ges möjlighet att
utvecklas och att påverka samhället runtom sig. Syftet och målsättningen med Niejda är ”att
erbjuda samiska tjejer, kvinnor och icke-binära personer forum där de kan känna gemenskap, ha roligt och
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår vision är att stötta samiska tjejer, kvinnor och icke-binära
personer till att 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 för aktiviteter är att skapa träffar,
kurser och projekt som stärker samiska kvinnor och icke-binära personer och deras röster i
samhället. Verksamheten har bedrivits med stöd genom organisationsbidrag från
Jämställdhetsmyndigheten.
NIEJDAS VERKSAMHET 2020

Under årsmötet 2020 valdes följande styrelse för 2020 – 2021: Naomi Aira, Helena Partapuoli,
Inger-Cecilia Mayer Labba, Christine Olsén och Sunna Valkeapää-Ikola. Ida Christin Eriksson
valdes in på ett extra årsmöte. Styrelsen skall arbeta efter en platt organisationsstruktur och
fördelar arbetsuppgifterna mellan sig.
Revisor 2020-2021: Kristina Hotti ordinarie med Cecilia Pirak Kuoljok som ersättare.
Valberedning 2020-2021: Merethe Kuhmunen, Tone Staffansson och Naina Helen w. Jåma.
Under 2020 hölls fem styrelsemöten varav samtliga var digitala. Årsmötet hölls i Brändö och i
slutet av året hade föreningen 27 medlemmar.
NIEJDAS PROJEKT

Årets verksamhet har varit starkt påverkat av pandemin och flera planerade projekt har behövt
skjutas till framtiden. Det som Niejda har genomfört under 2020 är:
Skábmaságat
En föreläsningsserie under skábma, mörkertiden. Föreläsningarna har utförts i ett interaktivt
digitalt format där åskådare har getts möjlighet att ställa frågor och diskutera samtalsämnet
tillsammans med föredragshållaren och Helena Partapuoli, programansvarig från Niejda. Vissa av
samtalen hölls delvis på samiska och delvis på svenska för att påvisa att det inte alltid måste vara
på ett sätt utan språken kan blandas och komma in i varandra såsom de gör i vardagen. Vi nådde
ca 100 personer med våra samtal då det var ca 30 personer som lyssnade på varje enskilt samtal.
Skábmaságat bestod av föreläsningar från:
Kaisa Huuva, doktorand vid Umeå Universitet, Sámi dutkan/Sami studies. Kaisa reflekterar över

forskning om urfolk, makt och kolonisering med utgångspunkt i sitt eget forskningsprojekt om
det samiska landskapet i Giron/Kiruna.
Carina Sarri, pedagog och medgrundare av den samiska förskolan i Giron/Kiruna.
Carina och Helena hade ett samtal om samisk barnuppfostran, det samiska samhället jämfört med
majoritetssamhället.
Káren-Ann Hurri, social entreprenör.
Káren-Ann och Helenas samtal handlade om normer, jämställdhet och värderingar i det samiska
samhället. Skillnader gentemot storsamhället och påverkan på samiska ungdomar, kvinnor och
män från att leva i två kulturer.
Föreläsning om språkrevitalisering
Förutom Skábmaságat har Niejda arrangerat en ytterligare föreläsning:
Marja Skum, nyligen disputerad vid Sámi Allaskuvla, Guovdageaidnu, Norsk sida av Sápmi.
Marjas föreläsning Mu Giellamátki – min språkresa, var en personlig historia om hur hon själv
tagit tillbaka sitt språk nordsamiska, vilka svårigheter som hon mött under den processen och hur
hon idag arbetar för att säkerställa språket till sina barn. Denna föreläsning var digital och gjordes
tillgänglig via Youtube.

