Seminariet är kostnadsfritt. Förhandsanmälan önskas dock för planering senast 25
april. Mejla may-britt.ohman@gender.uu.se eller smsa/ring 070 284 32 40.
Middag 18.30-22.30 serveras av Viddernas Hus – pris 250 kr. OBS! Anmälan till middag
senast 20 april (se kontaktuppgifter ovan). Ange ev. allergier/preferenser.
Förhandsbetalning via Swish till 070 284 32 40 eller t. konto i SHB 6206 - 220 518 572
Vi återkommer om plats till föranmälda.
Det går utmärkt att enbart delta vid middagen.
Káfastallat är ett samisklett forskarnätverk finansierat av NOS-HS, ett samarbetsorgan för
forskningsråd i Norden. Se http://www.nos-hs.org/sv_se/ Vuostasj káfastallam är den första
av tre planerade workshops. Vi samlar samer som är forskare verksamma inom universitet
samt företrädare för samiska organisationer, konstnärer, artister, renskötare, enskilda, samt
samiskallierade och beslutsfattande på olika positioner inom berörda kommuner och
myndigheter för diskussion och erfarenhetsutbyte. Fokus vid Vuostasj káfastallam är på
frånvaron av samisk expertis inom beslutsfattande och akademi (forskning och undervisning)
samt på hur vi kan åstadkomma förändring. Vid seminariet 27 april presenterar några av
forskarna och aktiva sig själva och sin verksamhet. Som förberedelse för diskussioner ber vi
alla titta lite i boken Decolonizing Methodologies, av Linda Tuhiwai Smith, kapitel 7
(urfolksforskningsagenda) o 8 (25 urfolksprojekt).
Organisatörer och forskningsledare är May-Britt Öhman, Uppsala universitet och Samelands
fria universitet, med Sanna Valkonen, Lapin Yliopisto, Rovaniemi, och Astri Dankertsen,
Nord universitet, Bodö. Stödjande forskare är Veli Pekka Lehtola, Oulu universitet; Gunilla
Larsson, Uppsala universitet och Samelands fria universitet, Ketil Lenert Hansen, Tromsö
universitet.

Preliminärt program Vuostasj káfastallam onsdag 27 april,
Ája- Sparbankssalen, Ájtte, Jåhkåmåhke
Obs! Livestreamas och görs tillgängligt på youtube (enbart presentatörer filmas). Presentationer
10 minuter på valfritt språk –med stöd/intro på annat språk så att alla kan hänga med.
14.00-14. 15 Öppnande och introduktion om Káfastallat – samiskt forskarnätverk
Astri Dankertsen, Sanna Valkonen, May-Britt Öhman
14.15-14.30 Samiska feministiska ögonblick i en era av avkolonisering/ Sami feminist moments in an
era of decolonization Astri Dankertsen, Nord universitet, Bodö
14.30-14.45 Hur kan man integrera samisk kunskap och erfarenhet i ett forskningsprojekt? /
Integrating Sámi knowledge and experience in a research project Eva-Lotta Päiviö, SLU, Uppsala.
14.45-15.00 Att mäta samiska rättigheter: Metodologiska perspektiv/ Measuring Sami Rights:
Methodological perspectives Hadi Strømmen Lile, Østfold University College
15.00-15.15 Hur skapas kunskap och formuleras vetenskapliga sanningar? Några ord om
”Kunskapsproduktion bortom normerna” – ett forsknings- och utbildningsprojekt/ How is knowledge
and truth produced? About ”Knowledge production beyond norms” – a research and education
project. http://www.histfilfak.uu.se/vetval/ Satu Gröndahl, Hugo Valentin Centrum och Ann-Sofie
Lönngren, Litteraturvetenskapliga inst., Uppsala universitet (Skype)
15.15-15.30 Att bygga en samisk vetenskapsakademi: Vetenskap, forskning och utbildning för
avkolonisering/ Building a Sami Academy of Sciences: Science, Research, and Education for
Decolonization May-Britt Öhman Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för
Genusvetenskap, Uppsala universitet och Samelands fria universitet
Káffabådda 15.30-16.00
16.00-16.15 Några resultat från undersökningar av skogssamiska lämningar i
Jokkmokksområdet/Some results from investigations of Forest Sámi remains in Jokkmokk region
Gunilla Larsson, FD, arkeologi, Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap,
Uppsala universitet samt Samelands fria universitet
16.15-16.30 Laestadianismen betydelse för den samiska identiteten och traditioner i det lulesamiska
området/ The importance of Laestadianism for Sámi identity and tradition in the Lule Sámi region
Lis-Mari Hjortfors, Dept of Language studies/Sami studies/Vaartoe/Cesam, Centre for Sami
research, Umeå Univ.
16.30-16.45 Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji: att bevara och utveckla det samiska kulturarvet Duodji /
Sami Duodji Foundation: Preserving and developing the cultural heritage of Sámi Handicrafts LizMarie Nilsen, Sameslöjdsstiftelsen Sámi Duodji
16.45-17.15 Diskussioner
18.30-22.30 Middag för föranmälda deltagare och särskilt inbjudna. Anmälan senast 20 april
till may-britt.ohman@gender.uu.se pris 250 kronor. Nina Nordvall Vahlberg, musiker, jojkare,
Jokkmokk - berättar om sitt jojk-projekt ”Spår av jojk”, jojkar och spelar, samt bjuder in publiken att
delta), ca 30-45 min. Därefter Öppen scen. För mer information om Spår av jojk, se hemsidan
http://www.ninanordvallvahlberg.se/ninanordvallvahlberg.se/Spar_av_jojk.html

