Till Er,
Vi måste prata.
Vi måste ta de här samtalen vid köksbordet idag.
Under våren och sommaren har en rad brott som handlar om våld och sexuella
övergrepp inom det samiska samhället lyfts upp i media. Modiga människor har vågat
stiga fram för att berätta om sina upplevelser av övergrepp. Givetvis är detta inget nytt
fenomen i Sápmi - våld i nära relationer och sexuella övergrepp sker här hos oss, liksom
hos andra folk i världen. Vi samer är en minoritet i storsamhället och det är naturligt att
vilja beskydda folket, lokalsamhället och egna familjen. Detta gör det svårare att våga
anmäla förövare och kräver stort mod och uppoffringar för de som anmäler. När dessa
berättelser kommer fram i ljuset är det viktigt att vi vågar se dem. Sexuella övergrepp
leder ofta till att offret känner skam och riskerar att bli utfryst. Det är då viktigt att
förflytta skammen till förövarna.
Vi behöver regelbundet prata med våra släktingar, våra barn och våra vänner om att
sexuella övergrepp och våld i nära relationer är helt oacceptabla. Det krävs en
nolltolerans mot övergrepp i Sápmi. I de fall som innefattar barn och ungdomar som är i
en beroenderelation till förövaren behöver vi särskilt agera och stötta upp.
Vi i föreningen Niejda, vill tacka er som stått fram, anmält och berättat. Vi vet att det
finns ett stort mörkertal av personer som bär på erfarenheter och som utsätts för olika
former av övergrepp just nu. Ni som redan har höjt rösten, ert mod kan betyda att även
fler vågar berätta och anmäla.
Forskning visar på att det är särskilt svårt att våga berätta om övergrepp som sker i
hemmet, i slutna miljöer eller i miljöer där ”alla känner alla”. Vi behöver hitta hur vi ska
hantera dessa frågor i det samiska samhället så att vi kan säkra att offren får allt stöd de
behöver. Vad händer när någon i ens närhet blir utsatt eller hur hanterar en att någon
en känner faktiskt är förövaren? Varje person måste ta ställning mot sexuella övergrepp
och våld i nära relationer, så även vi, organisationer verksamma i Sápmi.
Därför uppmanar vi nu alla i Sápmi; politiker, föreningar, samebyar, företag, religiösa
samfund, institutioner och familjer att agera och ta ställning för nolltolerans mot
sexuella övergrepp och våld i nära relationer.
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