Den 25-27 september ”smygstartar” Samelands fria universitet med en workshop i Jokkmokk.
”Samelands fria universitet” är ett samiskt universitetsalternativ på svensk sida av Sábme.
Idag är namnet ett koncept – en vision – och vi organiserar aktiviteter under detta namn,
samtidigt som vi planerar för en faktisk etablering. Först ut blir denna workshop som
sammanför aboriginsk/australiensisk urfolksexpertis och erfarenhet, universitetsexpertis med
lokal och samisk expertis/erfarenhet och kunskaper, aktivism, hållbar-framtids-främjande från
Jokkmokk samt expertis från svenska universitet. Workshopen och galamiddagen är öppna för
alla intresserade. Du är förstås välkommen att enbart delta på gala-smygstarts-middagen om
så önskas. Anmälan snarast och senast 18e september. Program finns här. Anmälningsblankett
här.
Frances Wyld, är av Martufolket (ett av många urfolk i Australien) och Fil.Dr i
kommunikation. Hon skrev sin doktorsavhandling utifrån traditionen Storytelling och
kommer på eget initiativ på besök (samarbeten och utbyte har vi haft sedan 2012) till
Samelands fria universitet, som den första internationella urfolksforskaren i vår verksamhet.
Frances kommer att berätta och leda en diskussion utifrån sitt eget forskningsarbete samt
utifrån sin erfarenhet som studierektor och kursanordnare för undervisning med och för
urfolk vid David Unaipon College of Indigenous Education, University of South Australia
(länk här ) samt som lektor vid Wirltu Yarlu Aboriginal Education, University of Adelaide
(länk här ). Läs mer om workshopen och mer om Frances längre ner.
Korta presentationer Vi kommer dessutom att ge utrymme för presentationer (lördag)
inspirerat av ”Pecha Kucha” metoden: en powerpointpresentation med 20 bilder à 20
sekunder prat/bild samt 5-6 minuter för frågor/diskussion. Det går förstås även bra att prata
utan bilder. Obs att för att även Frances ska kunna förstå behöver presentationerna helst vara
på engelska. Det går även utmärkt att presentera på ”Swenglish” eller så översätter vi från
svenska för Frances tillsammans. Allt för att alla ska kunna delta så mycket som möjligt.
Besök till StoorStålka, Jelka-Rimakåbbå (och ev även Gállok)
Vi kommer att göra besök vid intressanta företeelser/miljöer i Jokkmokk. Söndag- besök i
hotade områden – Jelka-Rimakåbbå (och eventuellt även Gállok om färden går åt samma håll)

och diskuterar det som lokalt är av specifikt intresse i just Jokkmokk, och hållbara
framtidsvisioner, utifrån urfolks/samiska perspektiv, och med guidning från olika slags
expertis. Alla som deltar uppmuntras att bidra med sin expertis, sin erfarenhet, sina insikter.
Förutom lokal kompetens tar vi tar stöd av två kända experter på sina områden som arbetat för
Jokkmokks hållbara framtider på olika sätt: Eva-Lotta Thunqvist, expert på vattenresurser,
verksam vid KTH samt Gunilla Larsson (som har skogssamisk bakgrund), expert på samiska
arkeologiska lämningar, verksam vid Uppsala universitet.
Workshopen är öppen för alla intresserade. Huvudspråk engelska och Swenglish.
Deltagarlistan kommer att vara offentlig (med undantag för dig som inte vill ha ditt namn
publicerat, säg till i såfall.). Vi kommer att fotografera och eventuellt även filma föredragen
och workshopen för att tillgängliggöra för så många möjligt detta evenemang (om du inte vill
synas på bild/film, låt oss veta det i förväg – så vi kan planera för det).
Ansvariga organisatörer är: May-Britt Öhman, Fil.Dr, skog-/lulesame,
teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet och
Epost: may-britt.ohman@gender.uu.se och Agneta Silversparf, ordförande, Silbonah
Samesijdda Epost: silversparf@gmail.com
Kostnad: En liten deltagaravgift kommer att uttagas: 75 kr för fristående utan särskild
finansiering; 50 kr för studenter, pensionärer, arbetslösa. 250 kr för dig som får finansiering
från skola/organisation/universitet/företag/kommun Detta inkluderar de två dagarna, lunch
och fika. Om man vill bistå med extra medel är det varmt välkommet! Galamiddag blir
självkostnadspris 300 kr (inklusive alkoholfri dryck). Fredag middag är helt på egen
bekostnad. Om man inte har några medel överhuvudtaget kan vi hitta en lösning! Ingen ska
behöva avstå på grund av medelsbrist från denna spännande händelse! Berätta om detta så gör
vi vad vi kan (och med benäget stöd från de som kan betala extra så blir det även lättare för
oss). Övrig finansiering kommer från forskningsprojektet: ”Älvar, Motstånd, Resiliens:
Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks territorier” (Formas, 2012-2015), samt medel
Wirltu Yarlu Aboriginal Education, the University of Adelaide, Australien för Frances Wylds
deltagande.
Anmälan: Önskas snarast, men allra senast 18e september. Vänligen se anmälningsblanketten
och följ instruktionerna där. Lokal: Vi håller till på Aja, Sparbankssalen, lördag. Gemensam
avreseplats för söndag meddelas till anmälda. Vi återkommer med information om middagar
till anmälda. Boende: I Jokkmokk finns Hotell Jokkmokk, Åkerlunds hotell (Gästis) , och
Vandrarhem Jokkmokk/Villa Åsgård. Det kan även finnas möjlighet att hyra rum på
Samernas utbildningscentrum: http://www.samernas.se/konferenser/priser/

***************************************************************************

(obs ändringar kan göras – vänligen följ uppdateringar på
http://www.samelandsfriauniversitet.com/aktiviteter.html
Fredag 25: Ankomst Jokkmokk och informell middag (på egen bekostnad – obs viktigt att
anmäla om du vill delta så vi kan garantera plats).
Lördag 26:
09.30-11.00 Välkomnanden, inledning, korta presentationer med inspiration av ”Pecha
Kucha” metoden – (20 bilder à 20 sekunder dvs max 6 min 40 sekunder per presentation)
Teman för presentationer hittills kända: Samisk arkeologi: de glömda kulturarven i Jokkmokk
(Gunilla Larsson, Uppsala universitet); Vattensäkerhet och Jokkmokk Mining District (EvaLotta Thunqvist, KTH); Militarisering av Jokkmokk vs besöksnäring och lokalbefolkning
(Matti Holmgren, Jokkmokksguiderna)
11.00-11.30 Káffabåddå/Kaffepaus
11.30-13.30 Frances Wyld
Developing Indigenous Education within a colonial Nation: experiences, reflections,
suggestions - Pedagogies and Paradigms (presentation och diskussioner i grupper, obs – det
kommer att finnas förhandsmaterial som intresserade kan läsa in sig på)
13.30-15.00 Lunch
15.00-16.30 Besök vid intressanta platser i Jokkmokk
Besök vid Jokkmokks stolthet och framtidsinspiration – StoorStålka http://stoorstalka.com/
Samt ev. guidat besök till andra intressanta platser i Jokkmokk
18.30 Gala-smygstarts-middag för Samelands fria universitets smygstart (officiell start blir
förhoppningsvis under 2016)
Fri scen: framträdanden, tal, sång, jojk från deltagare.
Söndag 27e:
Avfärd 10.00 åter ca 14 – 16 tiden beroende på hur färden går, väder och annat.
Lunch/fika kommer att finnas tillgängligt – vi hjälps åt att koka kaffe. Bilplatser önskas!
Vi besöker Jelka Rimakåbbå – hotad urskog, renskötselområde, livsområde för människor,
djur och natur – och talar om Jokkmokk Mining District och diskuterar kring möjligheter till
hållbara framtider i Jokkmokks kommun – Lule älvdal. Skogen nås via E45 vid Porjus, eller
vid Kvikkjokkvägen. Om färden går via Kvikkjokkvägen– besöker vi nog även Gállok helt
kort. Detta beror dock på vilka som kommer med som guider.
Insatser/ guidning av olika personer. Alla som önskar är varmt välkomna att guida/berätta
utifrån egna kunskaper och perspektiv– så blir det en riktig ”work”shop. Hittills kända
insatser: Gunilla Larsson, Fil.Dr i arkeologi, specialist på samiska lämningar; Eva-Lotta
Thunqvist, Docent i vattensäkerhet, KTH – perspektiv på vattenfrågor – miljöfrågor.

Frances Wyld kommer att leda en interaktiv workshop med fokus på urfolks-pedagogik och
forskningsmetoder. Vi kommer att diskutera hur dessa perspektiv komma med i kurslitteratur
och undervisning? Frances kommer att berätta om de framgångar som australiensiska
urfolksakademiker har åstadkommit med att få in urfolkskunskap och erfarenhet i högre
utbildning. Hon kommer även att berätta om sitt eget arbete med just kurslitteratur,
undervisning och pedagogik, på alla nivåer inom universitet. Det blir gott om tid för
diskussioner och funderingar i grupp och tillsammans. Deltagarna kommer att få en ”reader”
- läslista - med olika artiklar som förslag för vidare läsning. Vår gemensamma utmaning för
dagen blir att finna vägar för hur Samelands fria universitet, med våra förutsättningar kan
samverka med Frances, vilka utbyten kan vi fortsätta med? På vilka sätt? Hur kan vi ta med
Frances erfarenheter till Samelands fria universitet?
Längst ned finns”läslistan” (Reader) – där du som så önskar kan börja läsa in dig på
inspirerande texter. Det går förstås utmärkt att komma utan att ha läst dessa. Frances kommer
att ta med texterna för utdelning.
Du får gärna ta med egna texter för utdelning också.

Foto: May-Britt Öhman och Frances Wyld i Stockholm, november 2011. Foto: Minae
Inahara.
Här är en länk till information om Pilbara regionen – varifrån Frances har sin bakgrund
(Martu): Wangka Maya Pilbara Aboriginal Language Centre
http://www.wangkamaya.org.au/pilbara-history-and-culture

Frances tillhör överlevarna från den så kallade ”stolen generation” (länk till dokumentation
om detta och vittnesmål: http://stolengenerationstestimonies.com/ ), aboriginska barn som
togs från sina familjer och placerades i vita familjer. Det var Frances mormor som stals från
sin familj. Med detta har följt att Frances inte har vuxit upp i Martus traditionella territorium.
Hon lever och verkar i Adelaide, som är traditionellt territorium för Kaurnafolket, från
Adelaide Plains. Här finns en länk till information om detta via Adelaide city council:
http://www.adelaidecitycouncil.com/your-community/culture-history/kaurna/
Frances utvecklar ”storytelling”, utifrån aboriginsk tradition som metod för att skriva
urfolksliv och återtagande av minnen, identitet, berättelser. En av många viktiga och
spännande artiklar av Frances är om hur hon utvecklat ”Stormmetoden”. Stormar som metod
för skrivande och tänkande. I sammanfattningen av artikeln står det:
Någon gång under förra året lärde jag mig lyssna till stormar och jag lärde mig att lyssna till
mig själv. Jag blev en serie av stormar. Jag satte dem i arbete för att beskriva mitt arbete
inom akademin och jag kallar denna process för Stormmetoden. Det började med en Isstorm,
men också de andra elementen kom så småningom med – damm och vind, och sedan Eld
storm – när jag lärde mig att använda min ilska för något bra. Det är inom mina känslor av
ilska, passion och oro som en bra berättelse kan utvecklas och leva genom dessa korta tid
som en storm. Detta arbete använder skrivande både som frågor (Richardson and Adams St
Pierre 2005) och Aboriginsk metoder för att vara, veta och göra (Martin 2008).
“Writing the Ephemeral of Culture: Storm method” abstract
Sometime in the last year I learnt to listen to storms and I learnt to listen to myself. I became
a series of storms. I put them to use in describing my work in academia and I have named this
process Storm Method. It started with an Ice Storm, but it also recalled the other elements of
storm embodied last year as dust and wind and it then became a Fire Storm where I learnt to
use my anger for good. It is within my feelings of anger, passion and unrest that a good story
can unfold and live through its ephemeral being as a storm. This work uses both writing as
inquiry (Richardson and Adams St Pierre 2005) and Aboriginal ways of being, knowing and
doing (Martin 2008).
Nedan finns två länkar till artikeln:
Wyld, Frances (2011) ‘Writing the Ephemeral of Culture: Storm Method’ in Social
Alternatives 30 (2) 40 – 43
https://www.questia.com/library/journal/1P3-2427804621/writing-the-ephemeral-of-culturestorm-method
http://connection.ebscohost.com/c/articles/65226795/writing-ephemeral-culture-stormmethod
I artikeln 'Knowing the State We're In: Indigenous motherhood as a human right' (2012)
skriver Frances statens roll och berättelser om den Stora Modern – och behovet av att återta
moderskap för att bidra till positiv urfolksutveckling.
Sammanfattning på engelska (abstract):

The removal of Indigenous children from families and subsequent placement in homes and
residential schools gave the State parental rights. It gave the State a position to be physical
and psychological caregivers to thousands of children and the generations to follow. This
removal was detrimental to Indigenous mothering, yet the stories depicting archetypes of the
Great Mother are celebrated in many cultures, signifying the importance of motherhood. --This paper looks at the role of the State and stories of the Great Mother and the need to
reclaim motherhood to contribute to positive Indigenous development.
Hela artikeln finns tillgänglig via denna länk:
http://www.maramatanga.ac.nz/sites/default/files/NPM%20Conference%20Proceedings%202
012.pdf
Andra artiklar av Frances:
Wyld, Frances and Fredericks, Bronwyn (2015) ‘Earthsong as Storywork: Reclaiming
Indigenous Knowledges’ in Journal of Australian Indigenous Issues (forthcoming).
Öhman, May-Britt. and Wyld, Frances (2014) ‘Lands of Fire and Ice; from Hi-Story to
History in the Lands of Fire and Ice: Our stories and embodiment as Indigenous in a
colonised hemisphere’ in V. Castejon, A. Cole, O. Haag, and K. Hughes,
(eds.) Ngapartji Ngapartji Reciprocal Engagement: Ego-Histoire, Europe and
Indigenous Australia, Australian National University E Press, Canberra.
Wyld, Frances (2011) ‘Experiment on a bird in the air pump: The writing of a life under
pressure’ in the Journal of Australian Indigenous Issues 14 (1) 54 - 62
Somerville, Craig, Somerville, Kirra, and Wyld, Frances (2010) ‘Martu Storytellers;
Aboriginal narratives within the academy’ in The Australian Journal of Indigenous
Education, 39S, 96 - 101

(kopiera denna, fyll i och sänd in direkt i mejlet, eller skriv in samma information i eget
mejl. Skriv i ämne: Anmälan Samelands fria universitet workshop ) Sänd till
silversparf@gmail.com Sätt in totalsumman på Silbonah Sámesijddas konto PG 619 97 50-8.
OBS! Vänligen, kom ihåg att ange ”Samelands fria universitet workshop” samt Ditt namn på
PG-insättningsblanketten. Anmälan emotses omgående men allra senast 18e september.
Endast epostanmälan och förbetalning på detta sätt räknas. Tack!/Gijtto!
Namn: _____________________________________
Epost:______________________________________
Adress:_____________________________________Mobilnr:________________
Skriv några ord om dig själv (bakgrund, särskilda intressen, erfarenheter, ev organisation,
tillhörighet, samisk tillhörighet, annan tillhörighet du vill berätta om):__________________
__________________________________________________________________________
Jag deltar vid:
Middag 25e (egen bekostnad, arr bokar bord):

JA

NEJ

Lördag 26e (fika/lunch- ingår):

JA

NEJ

Gala-smygstarts-middag (kostnad 300 kr)

JA

NEJ

Söndag 27e – Jelka-Rimakåbbå (och ev. även
Gállok. lunch/fika ingår)

JA

NEJ

Jag vill hålla ett 6 min föredrag lördag. JA/NEJ:
Om ja: Titel/innehåll (beskriv med max 100 ord):___________________________________
Powerpoint: JA/NEJ
Jag vill berätta/guida vid besöket söndag 27e:
Innehåll:___________________________

JA

NEJ

Allergier?:_______________
Söndag 27e- transport: Jag har tillgång till egen bil för utflykt söndag och kan ta med___st
passagerare: JA/NEJ
Jag behöver plats i bil för utflykt söndag: JA/NEJ

Annan viktig information som arrangörerna bör känna till (såsom tex att du inte vill vara med
i bilder/filmer som tas vid workshopen , inte vill synas med ditt namn i deltagarlista eller
dylikt):_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Jag betalar följande summa (ange summan du betalar utifrån tillhörighet/deltagande):
Deltagande (50,75,el 250)____________kr
Galasmygstartsmiddag (300):_________kr
Jag önskar bidra extra med ___________kr
Jag önskar reduktion pga medelsbrist med____ kr (obs – innan du betalar in, kolla med oss att
detta fungerar – mejla först din anmälan: silversparf@gmail.com och invänta vårt ok - vi ska
göra vårt yttersta så att alla som vill kan delta, men behöver få översikt över hur många som
behöver subventionering)
TOTALT: _________________________kr

