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Abstract 
 
In recent years the field of reparations for indigenous peoples has increased remarkably. Past 
wrongs made by states in the distant past has become more important to highlight, not only 
because of the memories of historical injustice, but because of how the past impacts the 
future, and not least, still appears as structures of discrimination remaining from the past.  
 
As an indigenous people the Saami people living in Sweden have experiences of both 
historical injustices as well as todays struggle with discrimination on different levels. Mostly 
regarding their right to be a part of decisions concerning them and the right of culture, 
language, identity, land and nature resources, fundamental for them as a people. In order to 
change their situation and to search for redress the Saami people in Sweden have announced 
their need of a truth commission. The Saami people are not the first indigenous people whom 
search for redress through a truth commission, but is it possible to learn from others? 
 
With this in mind, my study aim to look at practical experiences of truth commissions in 
Canada and New Zealand and further, examine what the Saami people in Sweden hope to 
achieve with a truth commission. Thereafter, I weight other indigenous peoples experiences of 
a truth commission with the Saami peoples expectations to find out what keys need to be 
considered to increase the outcome of a truth commission. Where theory, practical experience 
and Saami expectations connects is where the key issues can be found. Given this, my study 
suggests that five different key issues must be thought through and shall not be 
underestimated as they may have an effect on the ongoing process as well as on the results 
and the aftermaths. The key issues that is suggested is as follows: 1) political will, 2) the role 
and engagement of Civil Society, 3) the Saami´s own involvement 4) the problem of what 
focus the commission should have, and 5) the awareness of “tough” questions coming up.    
 
 
Keywords: Reparation, Redress, Truth commission, Truth telling, Historical Justice, 
Indigenous peoples, Saami People, Sweden, Canada, New Zealand, Political will, Bakiner.  
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Kap 1 – Inledning 
 
Sommaren 2015 kom Sametinget och Diskrimineringsombudsmannen (DO) överens om att 
tillsammans arbeta för inrättandet av en oberoende sanningskommission. Sametingets 
styrelseordförande, Håkan Jonsson, uttryckte i samband med ett första möte tillsammans med 
DO, 2015, följande;  

 
”De övergrepp och den diskriminering som svenska staten har utsatt samer för och som 
fortfarande pågår på många plan är i huvudsak okänd för beslutsfattare och allmänheten i 
stort. En oberoende sanningskommission som utreder den svenska statens övergrepp mot 
samer skulle kunna vara ett första steg och en viktig pusselbit i arbetet med att säkerställa 
samers mänskliga rättigheter” (DO, pressrum 2015).  

 
I citatet framgår att det finns ett behov av upprättelse bland samerna. Det går även att urskilja 
två huvudsakliga förväntningar med en oberoende sanningskommission, nämligen att lyfta 
fram sanningen om övergreppen till det allmänna och att på sikt också kunna säkerställa 
samernas rättigheter. I takt med att andra urfolk fått erfara olika försök till upprättelse (både 
lyckade och mindre lyckade) har de svenska samernas behov av upprättelse ännu inte blivit 
bemött av den svenska staten. Närmast Sverige och de svenska samerna kan en parallell göras 
med grannlandet Norge, som var det första landet att implementera ILO konventionen 169 – 
om urfolks rättigheter, vilket inte minst kan sägas vara ett erkännande av de norska samernas 
rättigheter. Förvisso skedde inte implementeringen av ILO 169 i Norge genom en föregående 
sanningskommission, men exemplet påvisar än dock att de svenska samerna vid en jämförelse 
varken fått upprättelse genom sanning eller genom sina mänskliga rättigheter. FN:s olika 
granskningsorgan har vid flera tillfällen upprepat kritik mot Sverige utifrån den samepolitik 
som bedrivs och utifrån brist på ansvarstagande, där både samernas självbestämmande, rätten 
till mark och ansvar för Sveriges koloniala övergrepp av samerna nämns 
(CCPR/C/SWE/CO/7). Inom Svenska kyrkans regi har upprättelse för samerna blivit en del av 
ett viktigt arbete för att kunna gå vidare och en vitbok gavs ut i april 2016. Så sent som i mars 
2016, i samband med att FN:s kommitté för medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) 
höll en utfrågning av Sverige, uppkom på nytt att den svenska staten bör ge samerna 
upprättelse (Jackelén & Sparrock 2016;). Till skillnad från Svenska Kyrkans process är det 
dock en sanningskommission som efterfrågas och inte en vitbok, vilket Marie Persson, 
Landspartiet Svenska Samer, förklarar i en artikel genom följande citat;  
 

”En sanningskommission är mera omfattande och ska innehålla långtgående åtgärder för 
reell upprättelse, ställa staten till svars och ge kompensation för det samiska folket. 
Kommissionsarbetet ska göras med samers eget inflytande även om staten initierar arbetet 
och tillsätter resurser” (Persson 2015). 

I citatet ryms en tydlig särskiljning mellan sanningskommission och en vitbok. Som 
instrument har sanningskommissioner blivit vanligt förekommande i försonings och 
upprättelseprocesser efter att grava människorättsbrott begåtts. I en bred bemärkelse har en 
sanningskommission syftet att på ”något” sätt granska ett lands förflutna inom ”något” 
område. Trots att detta är en mycket bred formulering är den användbar utifrån att den 
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inrymmer samtliga sanningskommissioner som i övrigt kan skifta en hel del i sin utformning 
utifrån olika kontexter och kulturer. Nordqvist (2008) skriver att en sanningskommissions 
syfte handlar om att lyfta fram och dokumentera det som skett mellan förövare och offer, för 
att göra historien känd och tillgänglig samtidigt som förövaren också tar ansvar för det som 
har hänt. Situationen mellan offer och förövare är inte begränsad till nutida konflikt- och 
efterföljande försoningsprocesser utan berör även väl etablerade demokratier som likväl både 
historiskt och i närtid kan stå ansvariga för flertalet övergrepp mot mänskliga rättigheter, 
varav det är i den sistnämnda kontexten som de svenska samerna befinner sig i. Det finns 
otaliga studier om sanningskommissioner och bland annat Bakiner (2015) menar att det finns 
flera indikationer på att sanningskommissionen som mekanism är här för att stanna. Andra har 
beskrivit sanningskommissionen som en grundsten till försoning och ett första steg till att 
påbörja arbetet mot upprättelse. Dock framkommer att förutsättningar för en 
sanningskommission varierar kraftigt och att de som instrument sällan lever upp till alla dess 
olika förväntningar (Hayner 2011; Wiebelhaus-Brahm 2010; Bakiner 2015).  
 

Syfte & problemformulering 
Likt samerna har urfolk runt om i världen utsatts för övergrepp begångna av stater genom 
kolonialisering, assimilering, diskriminering etc. (Nordqvist 2007). Upprättelseprocesser har 
skett genom olika mekanismer såsom sanningskommissioner och offentliga ursäkter och det 
finns därmed exempel på sanningskommissioner som utrett historiska kränkningar i länder 
som är nära nog jämförbara med Sverige. Forskning som sammanför och avser att utreda 
sanningskommissioners verkan för att nå upprättelse för urfolk går att finna, men vad som 
utgör nyckelfunktioner i en sådan process är inte lika självklart. På samma sätt är det även 
svårt att finna urfolkens egen röst vid sidan om teorier kring upprättelse och 
sanningskommissioner. Inte minst i den svensk-samiska kontexten saknas dessa frågor (vilket 
i och för sig kan bero på att processen avseende en sanningskommission är i ett ytterst tidigt 
skede). Genom att använda mig av teorier och perspektiv på upprättelse och på 
sanningskommissioner och applicera dessa på praktiska (reella) erfarenheter från 
upprättelseprocesser hoppas jag kunna ta med mig viktiga komponenter och perspektiv till 
samernas situation och till vad de som urfolk står inför och därmed försöka utröna viktiga steg 
inför en upprättelseprocess och en sanningskommission i Sverige. En viktig del i studien är 
vidare att få med samiska röster om vad en sanningskommission i en upprättelseprocess skulle 
kunna innebära, vilket gör att jag använder mig av kvalitativa intervjuer. Detta gör således att 
både teori och praktiska erfarenheter från Kanada och Nya Zeeland sätts i perspektivet av vad 
samerna själva har för syfte och förväntningar. Med som ytterligare perspektiv finns även 
Diskrimineringsombudsmannen (DO), vars röst också presenteras i studien. Studier inom 
området sanningskommissioner och upprättelseprocesser har naturligtvis skett tidigare, men 
en studie med avsikt att fånga in den svensk-samiska kontexten och vad som är av vikt vid en 
upprättelse i Sverige finns inte, varpå förestående studie skulle kunna vara av specifik vikt.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka sanningskommissioners roll i att nå upprättelse och 
huruvida andras erfarenheter kan tas tillvara i den svensk-samiska kontexten. Detta sker 
genom att teori prövas på praktiska erfarenheter från Kanada och Nya Zeeland för att därefter 
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tillsammans med röster från svenska samer få fram viktiga nyckelfrågor vid användandet av 
en sanningskommission för att nå upprättelse i den svenska kontexten. Med utgångspunkt i 
ovanstående, ställer jag mig därför nedanstående förtydligande frågor:  
 
-‐ Hur ser Kanada och Nya Zeelands erfarenheter ut vad avser att använda 

sanningskommissionen som en väg till att nå upprättelse?  
 

-‐ Hur ser samernas förväntningar ut vad avser att använda sanningskommissionen som en 
väg till att nå upprättelse?  
 

-‐ Med utgångspunkt i Kanada och Nya Zeelands erfarenheter och utifrån samernas 
förväntningar - vilka är nyckelfrågorna som måste hanteras för att en 
sanningskommission för de svenska samerna ska kunna leda till upprättelse? 

 

Avgränsningar 
Studien som avser upprättelse och sanningskommission befinner sig inom området 
”övergångsrättvisa” (eng. översättning ”Transitional Justice”), men utifrån studiens omfång 
har jag valt att endast redogöra för de två områden ”upprättelse” och ”sanningskommission”, 
varav ytterligare utrymme ej ges till övriga delar inom området övergångsrättvisa.  
 
Det kan även nämnas att intervjudelen med samer inte syftar till att redovisa historiska 
övergrepp och kränkningar som påverkar dem idag, utan endast ger utrymme till 
uppfattningar om förväntningar, hur man ser på en upprättelseprocess och de behov som finns 
vid en sådan, samt vilka utmaningar man ser i nuläget. 
 
För att begränsa studien har jag valt att endast skriva om upprättelseprocesser i två länder som 
använt sig av sanningskommission som instrument och som dessutom befinner sig i en 
kontext av att vara en stabil demokrati. Vidare där det finns ett eller flera urfolk, vars historia 
präglats av kolonialism. Detta medför att länder som skulle kunna nämnas och på flera sätt är 
jämförbara, än dock har valts bort då någon sanningskommission inte ägt rum vad avser dess 
urfolk. Bland dessa kan exempelvis Australien nämnas då man inte har använt sig av en 
regelrätt sanningskommission och istället sökt upprättelse genom offentlig ursäkt, varav 
Australien följaktligen inte ges något större utrymme i studien. Detta gäller även Norge som 
har arbetat mycket med urfolks rättigheter avseende samerna men inte använt någon 
sanningskommission som ett verktyg i denna process, varav även detta exempel inte nämns i 
studien.  
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Disposition 
I kapitel 1, som även är inledningskapitlet, sker en presentation av ämnet och studiens 
problem och syfte som utmynnar i studiens frågeställningar. Vidare sker en kort avgränsning 
för att redan i ett tidigt skede uppvisa tydlighet avseende de avgränsningsval som skett. 
Därefter avslutas kapitlet med ett dispositionsavsnitt. 
 
I kapitel 2, presenteras de metoder och det material som studien grundas på.  Här försöker jag 
redogöra för hur jag har gått till väga och vilket material som jag använt mig av. Vidare 
tydliggörs även centrala begrepp. Avslutningsvis redogör kapitel 2 för tidigare forskning för 
att sätta studien i ett sammanhang av andra studier.  
 
I kapitel 3, presenteras studiens teoridel. Kapitlet är indelat i två delar, där den första delen 
fokuserar på upprättelse. Därefter övergår kapitlet i del två, som fokuserar på 
sanningskommissioner som ett specifikt instrument för att nå upprättelse. Här lyfts både vad 
en sanningskommission syftar till, olika perspektiv på dess uppbyggnad och slutligen kritik 
som framförts samt en redogörelse om hur sanningskommissioner hänger samman med en 
upprättelseprocess. 
 
I kapitel 4, erfarenheter från Kanada respektive Nya Zeeland, sker således granskningen av 
upprättelseprocesser i två kontexter som använt sig av sanningskommissioner. I detta skede 
kan studien sägas bli komparativ och det är även i detta skede som teorin börjar appliceras på 
verkliga erfarenheter, varav materialet analyseras löpande från och med kapitel 4 och fortsatt 
framåt. 
 
I kapitel 5, presenteras samernas situation, varav kapitlet inleds med en bakgrundsberättelse 
om samerna, deras historia och varför en upprättelseprocess och en sanningskommission har 
kommit att bli aktuell. Bakgrundsberättelsen sker även för att skapa en förståelse bakom de 
svar som sedan redovisas i intervjudelen i samma kapitel, där jag försöker analysera 
intervjuerna med stöd av teoridelen.  
 
I kapitel 6, den slutliga resultatdelen, sker en presentation av studiens resultat, varav samtliga 
frågeställningar besvaras. Kapitlet kan därmed sägas binda samman kapitel 3, 4 och 5, medan 
kapitel 4 och 5 inte benämner varandra, varvid detta istället sker i kapitel 6 som även är ett 
avslutningskapitel.   
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Kap 2 - Metod och material 
 

Metod 
När jag inledningsvis började undersöka vad en sanningskommission skulle kunna innebära 
för samerna i den svenska kontexten hade jag en uppfattning om att processen kommit längre 
och att förväntningar om en sådan process redan fanns uttalade bland samer generellt och 
framförallt bland de olika samiska partierna i Sametinget. Så var dock inte fallet och även om 
Sametinget enhälligt röstat fram en motion om att arbeta för en sanningskommission, fanns 
det och finns det ännu inte en samlad bild för vad en sådan innebar. Detta har gjort att jag 
våren 2016 i och med kontakt med Sametingets styrelseordförande har fått komma in i 
processen kring en sanningskommission i ett mycket tidigt skede. Utifrån ovanstående 
situation valde jag därför att utvidga min frågeställning till att även handla om 
upprättelseprocesser och sanningskommission som en del i en sådan process för att därigenom 
sätta sanningskommissioner i perspektivet av något större.  
 
Beskrivande studie med kvalitativ och jämförande analys 
Utifrån mina valda frågeformuleringar är detta till viss del en beskrivande studie. Studiens 
första frågor ämnar nämligen beskriva något genom att inledas med ”Hur”. En beskrivande 
studie är behjälpt av en jämförande metod (Esaiasson et al. 2007). En jämförande studie i 
detta fall skulle kunna innebära ett utforskande av erfarenheter från andra upprättelseprocesser 
som skett i en snarlik kontext och därefter jämföra dessa erfarenheter med de förväntningar 
som finns bland de svenska samerna. Den sistnämnda frågan innehåller sedermera ett ”Vilka”, 
varav detta innebär att studien försöker få ut beståndsdelar som jag valt att kalla för 
”nyckelfrågor”. Detta sker genom en kvalitativ analys där jag genom mitt material försöker få 
fram dessa nyckelfrågor. Enligt Esaiasson et al. (2007) är detta i linje med en 
systematiserande undersökning som består av att ”lyfta fram och begripliggöra det väsentliga 
innehållet i de aktuella texterna”. Systematiserande undersökningar hänger även ihop med 
beskrivande analyser, varav vissa delar av texten kan anses viktigare än andra (Esaiasson et 
al. 2007 s. 237-238).  
 
För att kunna beskriva är studien till viss del också utformad som en jämförande analys, vilket 
innebär att mönster eller skeenden som beskrivs i Kanada och Nya Zeelands 
upprättelseprocesser och sanningskommissioner jämförs med varandra och också granskas 
utifrån teoridelens olika delar (Johansson 2000). Genom en jämförande analys kan olika 
perspektiv på upprättelse och sanningskommissioner prövas, vilket gör att metoden är väl 
lämpad för min studie.  

Semistrukturerade intervjuer 
Utöver att studien är utformad som en komparativ analys inhämtas information i den svensk-
samiska kontexten genom semi-strukturerade intervjuer. I detta hänseende har nyckelpersoner 
i Sametinget blivit kontaktade genom mejl med förfrågan om att medverka i en intervju 
avseende samerna och en sanningskommission. Genom en av dessa kontakter blev jag 
sedermera föreslagen att närvara på Sametingets plenum i Östersund, 30 maj-2 juni. Plenumet 
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var öppet för allmänheten och utöver representanter från de olika samepartierna fanns också 
samiska ungdomsförbund på plats, liksom samer som inte tillhörde något parti, respektive 
icke-same, samt media från både lokala och regionala tidningar och stationer. Min närvaro 
under plenum i Östersund används inte som någon observation i studien, men den gav mig en 
större förståelse och inblick i de samiska frågorna och i deras nuvarande situation.  
 
Min förhoppning när jag kom till Östersund var att kunna genomföra intervjuer med en viss 
spridning, gärna i form av representanter från samtliga partier. Detta visade sig dock vara 
svårt, dels utifrån tidsschemat, men också utifrån att det inte fanns en samlad bild av vad en 
sanningskommission innebär. Vidare fanns det en nyfikenhet om min roll i sammanhanget 
men vid förfrågan om intervju var det inte många som ville samtala om en 
sanningskommission utifrån att man heller inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om vad en 
sådan skulle kunna innebära. Det fanns även en viss misstänksamhet, vilket förklarades bero 
på samernas tidigare erfarenheter av negativa vinklingar liksom att de allt för många gånger 
har bemötts med en nedsättande attityd av icke-samer och utomstående.  
 
Viktigt att nämna är att de som inte ställer sig bakom en sanningskommission av olika 
anledningar, eller för närvarande är skeptiska till en sådan, har tillfrågats om intervju men 
avstått från att medverka, varav dessa perspektiv tyvärr saknas/inte kan återges i studien.  
 
Utifrån ovanstående består studien av fem intervjuer, varav en av dessa är med representanter 
från Diskrimineringsombudsmannen, i övrigt är intervjuerna anonyma. Kanske hade det 
funnits möjlighet till fler intervjuer men utifrån uppsatsens storlek och syftet med intervjuerna 
(att fånga in olika perspektiv om en sanningskommission för samerna och skapa en djupare 
förståelse) har jag valt att nöja mig med de intervjuer som varit. De intervjuade har därmed 
blivit utvalda, dels utifrån att de har nyckelroller inom det folkvalda Sametinget, men även 
utifrån att de ställt sig positiva till en intervju. Som nyckelpersoner, representanter inom 
Sametinget på olika nivåer, liksom även utanför, fungerar intervjupersonerna som både 
informanter och respondenter. Informanter beskrivs som ”centralt placerade källor” med insyn 
i frågan som berörs enligt Esaiasson et al. (s. 291 2007), medan respondenter snarare är de 
intervjuer som bygger på intervjupersonens personliga uppfattning eller föreställning om olika 
företeelser. Detta medför att samtalsintervjuerna inte bygger på källkritik och kan därmed 
varken sägas vara sanna eller falska och innebär att en annan respondent hade kunnat ge ett 
annat svar (ibid.).  
 
Utifrån att jag valt att göra semi-strukturerade intervjuer har jag haft ett frågeformulär med 
specifika teman. Varför metoden har använts beror på att jag har velat ha en viss styrning i 
samtalet, med en försäkran om att samtliga punkter tas upp, men att ordningen varit flexibel 
och att utrymme funnits för följdfrågor liksom förtydligande frågor. Vinsten med semi-
strukturerade intervjuer är enligt Bryman (2006) möjligheten att lämna utrymme till 
följdfrågor, samtidigt som intervjuaren har ett tydligt fokus med ett visst mått av struktur för 
att därigenom kunna jämföra de olika fallen (Bryman 2006). Vidare har jag som intervjuare 
varit mån om att skapa en öppen och accepterande stämning där jag bekräftat det som sagts 
och även låtit de intervjuade ta del av det inspelade och sedermera transkriberade materialet 
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för att få ett godkännande. Intervjufrågorna har sorterats in i olika grupper, där 
inledningsfrågan börjar med upprättelse som sedan smalnar av till att handla om 
sanningskommission och specifika tendenser i detta avseende. Följdfrågor har dessutom 
förberetts men beroende på vad som framkommit i intervjun har frågorna även åtföljts av mer 
spontana följdfrågor. Efter att intervjuerna transkriberats har också ett urval och en aktiv 
tolkning skett med stöd av teorin, vilket blivit till materialet i kapitel 5.  
 
Reliabilitet 
Här är det viktigt att belysa att jag själv har en förförståelse om betydelsen av upprättelse, 
detta oavsett om det sker genom en sanningskommission eller genom andra processer. 
Bergström och Boreus (2005) skriver att det är viktigt att vara medveten om att man alltid 
närmar sig sammanhang och texter med en viss förförståelse och att man kan behöva 
reflektera över detta. Enligt Badersten (2006) handlar det om en värdefråga där det finns en 
förförståelse för vad den svenska staten bör göra och hur det bör ske. Att vara medveten om 
den förförståelsen är av vikt inom den normativa analysen och kan även vara av vikt i detta 
skede då det kommer påverka eventuella tolkningar av texter och ställningstaganden. För att 
uppnå reliabilitet är det dock viktigt att medvetenhet om förförståelse därmed inte ursäktar 
förförståelsen, utan snarare leder till att medvetenheten kring just förförståelsen ökar 
förmågan till att vara desto mer opartisk och värderingsfri. Undersökningen som jag ämnar 
genomföra ska därmed kunna uppnå samma analys och resultat som om någon annan utfört 
undersökningen och besvarat frågorna (Esaiasson et al. 2007).  

 

Material  
Teoretiskt ramverk 
Studiens första teoridel utgår från FN:s riktlinjer om upprättelse, även kallade FN:s 
ersättningsprinciper (A/RES/60/147), samt Bakiners tolkning av historisk rättvisa (Bakiner 
2015), som i studien tolkas som ytterligare ett perspektiv på upprättelse. FN:s riktlinjer och 
van Bovens principer diskuteras av Torpey (2015) som också sätter dessa i perspektiv av 
urfolk och historiska sanningskommissioner, vilket är ett viktigt bidrag. Att just FN:s 
riktlinjer om upprättelse får utrymme sker utifrån att det är främst dessa som det refereras till 
vid upprättelseprocesser. FN:s riktlinjer har dock endast statusen som ”rekommendation” och 
är därmed inte bindande, men utgör än dock ett av de viktigaste dokumenten om staters 
moraliska och politiska skyldigheter (Fisher 2012). På samma sätt är även FN:s deklaration 
om urfolks rättigheter (UNDRIP) inte heller bindande, men är likväl ett av de starkare 
dokumenten om upprättelse, varpå även detta används i studien som grund till urfolks 
rättigheter.  
 
I samlingsvolymen ”Reparations for Indigenous peoples” (2008) sker en gedigen granskning 
av flera olika upprättelseprocesser bland urfolk med fokus på deras explicita rättigheter. 
Volymen resulterar sedermera i en sammanställning om vad som gemensamt för dessa 
granskningar genererar i mer lyckade processer av upprättelse, varav några av dessa 
presenteras med syftet att ge ytterligare verktyg till studiens analys. Även historisk rättvisa 
redogörs utifrån Bakiners perspektiv (2015).  
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Från olika perspektiv på upprättelse, liksom vilka strategier som ökar möjligheten till 
upprättelse sker sedan en avskalning till att upprättelseperspektiven endast granskas genom 
instrumentet ”sanningskommission”. I detta avseende sker en kort redogörelse för rätten till 
sanning för att genom det kunna grunda studiens objekt ”sanningskommission”, i en moralisk-
politisk skyldighet (Bakiner 2015; Resolution 68/165-2013). I valet av teori avseende 
sanningskommissioner utgår studien främst från Bakiners relativt nya studier om 
sanningskommissioner och historisk rättvisa. Det är även oundvikligt att inte nämna och till 
viss del referera till Hayner. Hayner har bland annat gjort en jämförande studie på över 20 
sanningskommissioner, vilket kan ge stöd för en viss generaliserbarhet. Hayners studier om 
sanningskommissioner är emellertid inriktade på kommissioner som arbetar i direkt 
anslutning till inbördeskrig eller till övergång mellan diktatur och demokrati, varav dessa inte 
är helt jämförbara med varken Kanada, Nya Zeeland eller den svensk-samiska kontexten. 
Utrymme ges även till Wiebelhaus-Brahm, som vidareutvecklat Hayners argument och är ett 
återkommande namn inom diskursen. Som tidigare nämnt är forskningsfältet avseende just 
historiska sanningskommissioner fortfarande relativt nytt och begränsat, vilket gör att jag 
emellertid kompletterar med studier om sanningskommissioner där mer generella uppgifter 
går att applicera även på historiska sanningskommissioner i stabila demokratier.  
 
Urval av data från Kanada och Nya Zeeland 
När jag har letat material har mina sökord varit; ”truth commissions, indigenous peoples, 
human rights, indigenous rights, results, effects, historic reparations, redress, democratic 
context, reconciliation”. Utifrån ovanstående sökord har sedan resultaten som framkommit 
valts ut från de kontexter som är mest jämförbara med den svenska och de svenska samernas 
situation. De bör med andra ord uppfylla både rekvisitet av att vara en stabil demokrati och 
inneha ett urfolk som söker upprättelse med sanningskommissionen som verktyg. Utvalda och 
jämförbara exempel med den samiska och svenska kontexten har därmed utifrån ovanstående 
rekvisit resulterat i en granskning av Kanada och Nya Zeeland.  
 
Vid granskningen av Kanada och dess sanningskommission sker detta utifrån själva 
kommissionens (TRC) olika delrapporter från 2015, däribland ”What we have Learned – 
Principles of Truth and Reconciliation” och ”Calls to Action”, varav den sistnämnda är TRC:s 
samlade rekommendationer (TRC 2015). Kanadas upprättelseprocess går dock längre tillbaka 
än själva kommissionens arbete och en redogörelse för detta sker med utgångspunkt i Morse 
2008, som återfinns i Lenzerinis samlade volym om urfolks upprättelseprocesser. Vidare har 
källor även återfunnits i Kanadas nyhetsmedier, på regeringens hemsida och dess uppföljning 
av implementeringen av kommissionens rekommendationer från år 2015. Kanadas 
upprättelseprocess är gedigen och har genererat i flertalet studier, varpå urvalet har skett med 
stöd av ICTJ (International center for Transitional Justice) som utgjort en kompass för vilken 
forskning som kan anses vara av vikt. Detta utifrån att ICTJ fungerar som ett 
forskningscentrum för studier som berör upprättelse, sanningskommissioner, urfolk, m.fl. och 
därmed också uppdateras kontinuerligt. Även FN:s specialrapportörers granskningar om 
urfolks situation samt FN:s olika granskningskommittéer för konventioner som berör urfolks 
rättigheter på olika sätt har fått bidra med information om nuvarande situation. Vad avser Nya 
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Zeelands upprättelseprocess hämtas information från den rapport som utkom i januari 2016 
om Waitangitribunalens 40 år i tjänst (From the world of darkness moving into the world of 
light 2016). Rapporten är en antologi där flertalet nyazeeländska forskare som arbetat med 
kommissionen redogör för dess olika resultat. Vidare används Magallanes kapitel om Nya 
Zeeland, dess historia och redogörelse för Waitangitribunalens arbete, varav även detta utgör 
en del i Lenzerinis samlade volym om urfolks upprättelseprocesser (2008). Ytterligare 
material hämtas från FN:s specialrapportörers granskningar om urfolks situation samt FN:s 
olika granskningskommittéer för konventioner som berör urfolken. 
 
För att kunna besvara frågeställningen om samernas förväntningar används primära källor 
som utgörs av kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner inom det svenska Sametinget, samt 
inom Diskrimineringsombudsmannen (DO). Intervjuerna kompletteras med offentliga 
uttalanden från Sametinget i arbetet för en sanningskommission.  
 

Centrala begrepp 
Många gånger finns det flertalet tolkningar av ett och samma begrepp, inte minst när 
begreppen är vida och tolkningarna går isär (Esaiasson et al. 2007). För att öka validiteten i 
min uppsats kommer därför här en kort beskrivning om vilken tolkning som jag valt att utgå 
ifrån när jag använder mig av ett specifikt begrepp.  
 
Urfolk  
Studien utgår från FN:s beskrivning om vad ett urfolk är. Som urfolk definieras folkgrupper 
som bebott ett land eller geografiskt område vid tiden för intagande, kolonisering eller 
fastställande av nuvarande lands statsgränser. Vidare har man som folkgrupp behållit en del 
eller samtliga av sina sociala, kulturella, ekonomiska och politiska traditioner. Till 
definitionen av urfolk finns ofta ett tillägg om självidentifiering, det vill säga, att folket själv 
måste anse sig vara ett urfolk (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add 4, para 379-380.). 
 
Urfolks rättigheter 
Urfolk har samma mänskliga rättigheter som alla andra men urfolks rättigheter uttrycker hur 
de mänskliga rättigheterna ska tolkas och tillämpas inom ramen för urfolkens specifika 
situation. Bland annat bekräftas att urfolk, liksom andra har rätt till sin distinkta identitet. 
Vidare erkänner urfolks rättigheter historiska och pågående omständigheter som hindrat dem 
från att fullt ut nyttja sina rättigheter på samma villkor som andra. De rättigheter som anges i 
FN:s deklaration om urfolks rättigheter ska tolkas som miniminormer enligt artikel 43. En 
grundläggande del i deklarationen är rätten till självbestämmande, artikel 3. Deklarationen ska 
inte tolkas som ett sätt att försvaga andra rättigheter, utan ska istället tolkas i enlighet med 
principerna om rättvisa, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet, icke-
diskriminering, god förvaltning och god tro (UNPFII). Urfolks rättigheter skyddas än mer i 
ILO 169 vars rättigheter är bindande för den stat som ratificerat och implementerat 
konventionen.  
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Tidigare forskning 
Under de senaste åren har upprättelse varit ett ämne som flertalet studier har fokuserat på och 
är således omfattande. Dock skiljer sig både brotten som skett och hur man gör upp med dessa 
avsevärt, varav området upprättelse är mycket brett (Neumann & Thompson 2015). Min 
studie har som tidigare nämnt sin utgångspunkt i upprättelse av urfolk, där historiska 
kränkningar får utrymme. Viktiga studier inom detta område är ”The Political Field of 
Reparations” av Torpey (2015). Ytterligare ett annat bidrag inom forskningen är Thompson, 
vars argumentation menar att både social rättvisa och upprättelse bör inkluderas när man tar 
sig an konsekvenser av historiska kränkningar (Thompson 2015). Även Lenzerini (2008) har 
bidragit inom området och utforskat upprättelse med ett internationellt och jämförande 
perspektiv och bidrar med strategier som visat sig framgångsrika för att nå upprättelse. 
Bakiner (2015) är också en av dem som undersökt upprättelse utifrån ”historisk rättvisa” 
varav detta perspektiv sammanfattar betydelsen av historien och hur den hänger ihop med 
nutida strukturer.  
 
Vad avser sanningskommissioner finns många olika studier, inriktningar och resultat (Hayner 
2002; Corntassel & Holder 2008; Wiebelhaus-Brahm 2010; Bakiner 2016;). En av de mest 
inflytelserika personerna inom området ”sanningskommissioner” är som tidigare nämnt 
Hayner. Hayner har granskat viktiga åtskillnader i olika kommissioner samt identifierat olika 
faktorer som återfinns i samtliga sanningskommissioner, oavsett kontext. Hayner är även den 
som har myntat uttrycket ”historisk sanningskommission” vilket är den slags 
sanningskommission som avses i den här studien och som kommer beskrivas mer utförligt i 
kapitel 3. Även Corntassel och Holders studie från 2008 är nämnvärd då den utöver att 
granska sanningskommissioner och dess resultat, även granskar urfolk och upprättelse. 
Studien som går under rubriken ”Who’s Sorry Now?”, är förvisso inte längre purfärsk och 
fokus på sanningskommissioners resultat härrör från kontexter som är alltför skilda från den 
svenska och den samiska kontexten. Wiebelhaus-Brahm fokuserar i en studie från 2010 på 
fyra olika sanningskommissioner som ägt rum i Afrika, respektive Sydamerika (Wiebelhaus-
Brahm 2010). Studien är därmed inte heller helt jämförbar med samerna och den svenska 
kontexten, men Brahm bidrar än dock till material som kan vara användbart utifrån dess 
generella principer. Ytterligare en av de mest framstående forskarna inom 
sanningskommissioner är Bakiner som i ”Truth Commissions – memory, power and 
legitimacy” (2011; 2015) frågar sig ”In what ways do truth commissions facilitate policy 
reform, human rights accountability and the public recognition of human rights violations?” 
och ”to what extent have truth commissions maintained, challenged or reformed public 
discourses on memory, truth, justice, reconciliation, recognism, nationalism and political 
legitimacy?” (Bakiner 2011; 2015). Olikt Wiebelhaus-Brahm som gör fallstudier utifrån fyra 
olika kommissioner och länder, utgår Bakiner från ett bredare perspektiv när han studerar 
sanningskommissioner (Wiebelhaus-Brahm 2010; Bakiner 2015). Varken Wiebelhaus-Brahm 
eller Bakiner är dock specifikt inriktade på sanningskommissioner i etablerade demokratier 
och en stor del av forskningsfältet bygger på fallstudier där sanningskommissionen ofta är en 
del i en försoningsprocess efter inbördeskonflikter eller vid övergång från diktatur till 
demokrati (Wiebelhaus-Brahm 2010; Bakiner 2015). Bakiners kombinerade inriktning på 
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sanningskommissioner och historisk rättvisa, gör dock hans bidrag specifikt angeläget inför 
min studie.  
 
Vad gäller forskning som berör samer kan bland annat CESAM (Centrum för samisk 
forskning) utgöra en viktig plattform som samlar forskning inom samtliga fält. Det vill säga, 
historiedemografiska, etnografiska, samhällsvetenskapliga studier som bland annat berör hur 
historien präglar samerna idag och ger upphov till konflikter om land och vatten. Även urfolks 
rättigheter tas upp, liksom rättsfall som fått stor påverkan på det samiska samhället, häribland 
Härjedalsmålet och Nordmalingsdomen. En ytterligare fråga som tas upp i forskningen är 
statens underlåtenhet att ratificera ILO 169 (Lantto 2012; Sköld & Stoor 2012; Sköld 2012; 
Rumar 2014). I några fall sker jämförelser med urfolk i Australien och Nya Zeeland och bland 
annat MacNeil (2015) tar upp konflikter och medlingsmekanismer mellan urfolk och icke-
urfolk, varav en jämförelse mellan samer och maorier i Nya Zeeland sker. En studie som 
berör sanningskommissioner inom ramen för försoning är Haglund (2013) som utforskar 
försoningsprocessen mellan samerna och Svenska kyrkan, varpå en jämförelse sker med 
Norge och de norska samerna. Studien berör dock endast sanningskommission inom området 
försoning och avser försoning med Svenska kyrkan och inte med staten.  
 
Utifrån ovanstående kan en slutsats dras om att forskningsutbudet som är specifikt inriktad på 
kombinationen mellan upprättelse, sanningskommission och urfolk i etablerade demokratier 
är relativt outforskat och utgår antingen från tidigare forskning från icke-historiska 
sanningskommissioner medan den forskning som berör urfolk i etablerade demokratier istället 
har fokus på den mer övergripande betydelsen ”upprättelse”, snarare än den specifika 
mekanismen ”sanningskommission”. Även om forskningsområdet inom historiska 
sanningskommissioner på senare tid har vuxit finns det alltjämt ett glapp vad avser studier 
som behandlar sanningskommissioner i etablerade demokratier och där urfolk berörs. Även 
vad avser samer, går det att finna flertalet studier om deras situation, men ingen av dessa 
berör samerna och en förestående sanningskommission. Detta kan bero på att arbetet för att få 
till stånd en sanningskommission är i ett mycket tidigt skede.  
 
Att binda samman upprättelse och sanningskommission, samt pröva dessa på urfolks 
erfarenheter och därefter få fram nyckelfrågor som är viktiga att ta med sig i den svensk-
samiska kontexten innebär att studien utgör ett nytt område där också samernas perspektiv 
synliggörs.   
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Kap 3 – Teori 
Del I - Upprättelse 
Termen upprättelse är här direkt översatt från engelskans ”redress” - substantiv för 
”reparation” och står för en bred betydelse av att återställa eller kompensera offer för tidigare 
allvarliga kränkningar. Uttrycket är frekvent förekommande i internationell rätt och började 
användas efter andra världskriget, i förintelsens spår utifrån behovet av att ”komma till rätta 
med det förflutna” (Torpey 2015). År 2004 gjorde FN:s kommitté för mänskliga rättigheter ett 
förtydligande om att stater har en skyldighet att tillhandahålla upprättelse för brott mot 
mänskliga rättigheter (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) och ett år senare, 2005, kom FN:s riktlinjer 
om upprättelse (A/RES/60/147) där innebörden av termen upprättelse specificeras som en 
övergripande term där andra termer såsom ”restitution”, ”compensation”, ”rehabiliation”, 
”satisfaction” och ”guarantees of non-repetition” inkluderas som olika former av upprättelse. 
Dessa ord preciseras ytterligare enligt följande;  
 
1) ”restitution” - återställande av frihet till mänskliga rättigheter, identitet, familjeliv och 
medborgarskap,  
2) ”rehabiliation” - tillgång till medicinsk, juridisk eller social hjälp,  
3) ”guarantees of non-repetition” - förändringar av institutionell karaktär för att förhindra 
upprepning av tidigare begångna brott,  
4) ”satisfaction” - olika sätt att föra fram information om oförrätter och offentliggöra dessa, 
exempelvis inryms sanningskommissioner, minnesmärken och offentliga ursäkter under 
”satisfaction”,  
5) ”compensation” – finansiell ersättning liksom fysisk ersättning av olika slag (Torpey 2015; 
A/RES/60/147).  
 
Upprättelse och urfolk 
Enligt Torpey (2015) är riktlinjerna huvudsakligen adresserade till direkt drabbade och inte 
till dem, vars förfäder har blivit drabbade. Historisk orättvisa som sträcker sig över en längre 
tid tillbaka beaktas med andra ord inte. Torpey (2015) menar dock att detta är tudelat då det 
samtidigt som det finns några som betraktar nuet och framtiden som de enda relevanta 
tidsperioder att utgå ifrån för att åstadkomma mänskliga rättigheter, också finns andra som 
menar att man måste se till det förflutna för att förstå nuvarande ojämlikhet och orättvisa. 
Vidare menar Torpey att tidsperioderna vad avser det som tillhör det avlägset förflutna, det 
nuvarande och framtiden påverkar och smälter in i varandra på ett sätt som gör det svårt att 
skilja tidsperioderna åt och därmed istället öppnar upp möjligheten att ställa krav på 
upprättelse även för dem vars tidigare generationer varit utsatta (Torpey 2015).  
 
Flera av FN:s specialrapportörer har i sina rapporter betonat och utvecklat innebörden av 
upprättelse och 1997 fokuserade en av dessa, van Boven, på urfolk och upprättelse när han 
skrev följande;  
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”Special measures should be taken for the purpose of affording opportunities for 
self-development and advancement to groups who, as a result of human rights 
violations, were denied such opportunities” (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1).  
 

Van Boven som även är den som står bakom FN:s riktlinjer om upprättelse betonar att stater 
likt skyldigheten att ge gottgörelse till individer, även ska kunna ge adekvat gottgörelse till 
grupper för att uppnå kollektiv upprättelse (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). Vad som är 
adekvat har att göra med att handlingen måste vara önskvärd. Exempelvis nämner Bluestein 
(2015) att materiella medel endast är adekvata i kraft av det budskap de symboliskt förmedlar 
till offren. Att både individuell och kollektiv upprättelse nämns av van Boven beror på att 
kollektiva anspråk berör främst urfolk, då deras rättigheter har en påverkan på det dagliga 
livet som grupp (Lenzerini 2008).  

I ”Reparations for Indigenous peoples – International & Comparativ Perspectives” redogör 
Lenzerini (2008) för olika strategier att använda sig av för att nå upprättelse. Strategierna är 
sammanställda utifrån olika exempel, i olika kontexter, där de nämnda strategierna visat sig 
vara framgångsrika vad avser att förvandla behovet av upprättelse till konkreta och 
tillfredställande lösningar och vänder sig specifikt till urfolk. Bland annat nämns följande;  

• Använda sig av redan existerande lagar, som grund för upprättelseanspråk. Enligt 
Lenzerini har ett anspråk som sker utifrån existerande lag mycket större förutsättning att 
nå framgång. 

• Kombinera inhemsk lagstiftning med internationell lagstiftning. Inhemsk lag och 
internationell lagstiftning tillsammans med att förespråka ett jämbördigt lands lagstiftning 
har även det visat sig vara framgångsrikt. När inhemsk lag eller internationell lag inte kan 
anses tillräckligt, vädjandet till ”rättvisa”, vilket Lenzerini menar skett i flera kontexter 
där lag ännu inte kunnat vara behjälplig.  

• Använda sig av en bred metod, det vill säga hävda upprättelse genom att kombinera olika 
potentiella åtgärder. Ett sätt som exemplifieras som framgångsrikt är att fortsätta med 
förhandlingar med stöd av jurister, trots att man inte går upp i rättegångar, eller trots att 
rättsväsendet dömt till nackdel för upprättelse.  

• Hävda upprättelse genom flera olika konkreta mekanismer samtidigt. Och att samtidigt 
hålla isär dessa. Exempelvis att både åberopa ekonomisk kompensation, offentlig ursäkt, 
sanning, strukturella förändringar, etc. för att försäkra sig om att någon form sker, trots 
att en annan avfärdas.  

• Insistera och lyfta fram den individuella aspekten. Även om det är av vikt att kollektiva 
rättigheter, som urfolks rättigheter är, ges bekräftelse och erkännande är det ett faktum att 
flera länder inte ger utrymme för åberopande som rör just kollektiva rättigheter. Ett 
hävdande av kollektiva rättigheter i dessa fall är därmed ofta dömt att misslyckas varpå 
Lenzerini därför tar upp strategin att insistera på den individuella aspekten då 
kränkningar av individuella rättigheter har större chans att få medhåll. Detta då de 
generella individuella rättigheterna ofta är skyddade av både nationell och internationell 
lag. Den här strategin har visat sig vara mycket effektiv i Kanada, Japan och Malaysia, 
där enskilda rättighetsbärare åberopat ersättning för kränkningar mot dem som individ 
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samtidigt som kränkningarna också berört andra, vilket gjort att de enskilda individer som 
åberopat sina rättigheter också fungerat som representanter för ett helt samhälle. 
Lenzerini skriver att ”such a strategy allows the affirmation of collective rights even if 
they are formally claimed as individual prerogatives… which may greatly help in 
improving the chances that an action for reparation leads to positive results” (Lenzerini 
2008 s. 613-614). Vidare är detta också en strategi som ger resultat i närstående tid 
samtidigt som det påverkar det mer långsiktiga målet om förändringar.  

• Använda sig av andra mänskliga rättigheter och andra juridiska principer som generellt 
är accepterade i internationell liksom inhemsk lag än den rättighet det faktiskt gäller. Med 
denna strategi menas att man med hänseende av exempelvis rätten till land och 
territorium, kan använda sig av andra mänskliga rättigheter där rätten till land indirekt 
berörs. Exempelvis är rätten till egendom, rätten till fysisk och psykisk integritet, liksom 
rätten till privat- och familjeliv sådana rättigheter som skulle kunna inkludera rätten till 
land. Även med hänvisning till ”andra juridiska principer” såsom exempelvis miljö, 
världsarvsfrämjande etc., har urfolk i Australien med hänvisning till UNESCO fått 
myndigheter att förstå att gruvnäringen i skadar naturen och miljön, och därmed vädjat 
till myndigheters moraliska ansvar för miljön och naturen istället för rätten till land för 
det specifika urfolket. På samma sätt har även inuiter i Kanada hävdat skydd av 
landområden genom att stämma USA och Kanada för global uppvärmning och 
klimatförändringar orsakade av länderna vilket lett till att mänskliga rättigheter och 
kulturell identitet skadats.   

• Involvera de drabbade (dem som upprättelsen gäller) i processen. För att processen ska 
kunna vara effektiv måste upprättelsen och de åtgärder som sker för att återbygga också 
uppfattas som just sådana, varpå dem det gäller måste finnas med i både organiseringen 
av upprättelsen och i de olika reparationsåtgärder som sker.  

• Involvera nationella och internationella samfund för att sätta press på myndigheter som 
ansvarar för att bevilja olika åtgärder. När nationella myndigheter och staten inte lyssnar 
till behovet om upprättelse har det visat sig effektivt att lyfta fram problemen 
internationellt. Rädslan för dåligt internationellt rykte har nämligen ibland visat sig 
effektivare än att ta till lagliga principer (Lenzerini 2008). 

 
Utöver ovan nämnda strategier finns det ytterligare faktorer som enligt Lenzerini påverkar 
upprättelseprocessen. Bland annat menar Lenzerini att det finns ett samband vad avser i 
vilken grad landets rättsväsende förhåller sig till rättvisa och lagen och i vilken grad 
rättsväsendet är självständigt från utomstående makt. ”Utomstående makt” är i detta 
hänseende ofta sammanlänkat med delar av staten som antingen accepterar eller begår 
kränkningar mot urfolkens rättigheter. En annan viktig faktor är den sociala acceptansen för 
upprättelseprocessen i samhället, i synnerhet i den sociala och rättsliga miljön är det av vikt 
att urfolket ses som innehavare av vissa rättigheter, specifikt rätten till självbestämmande, 
samt som en del i ett berikande samhälle istället för att vara sedda som konkurrenter i 
erhållandet av vissa rättigheter, särskilt markrättigheter (Lenzerini 2008). Civilsamhällets 
kapacitet att skapa sätt att förena motsatta behov i det i övrigt dominerande samhället har även 
visat sig vara viktigt i sammanhanget. Steg på vägen i detta avseende är enligt Lenzerini att 
det finns en politisk vilja som först och främst förstår behovet av upprättelse, vilket i sig är 
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beroende av någon sorts förståelse av urfolkets situation och att denna situation och sanning 
har lyfts upp offentligt (Lenzerini 2008).  
 
Som nämndes inledningsvis finns det inte bara olika strategier till upprättelse utan även olika 
beskrivningar om vad upprättelse innebär. I detta avseende kan Bakiners beskrivning av 
historisk rättvisa också utgöra en beskrivning av upprättelse. Enligt Bakiner (2015) innebär 
historisk rättvisa att rättigheter, materiell och symbolisk makt fördelas på ett rättvist sätt som 
också identifierar och återställer från tidigare exkludering och fördrivning som ett resultat av 
de historiska övergrepp som ägt rum. Bakiner lyfter vidare att en grundläggande förutsättning 
för historisk rättvisa är att det finns en etisk skyldighet att erkänna det förflutna, lidandet och 
återställa välbefinnandet för de individer och grupper som berövats sina grundläggande 
rättigheter, försörjning och sociala ställning, i den mån det är möjligt. Historisk rättvisa är inte 
något som kan levereras en gång för alla, utan handlar om att sätta nuvarande relationer i 
ljuset av det förflutna och ska inte tolkas som ett försök att återställa något till det som en 
gång varit. Dels då ett sådant syfte vore omöjligt att fullfölja utöver i ett fåtal fall, dels då det 
inte heller alltid är önskvärt för ett nuvarande samhälle att återgå till det som tidigare varit. 
Likaså finns det ett dilemma i att identifiera grupper eller individuella som drabbats liksom 
det på samma sätt ibland kan vara svårt att identifiera ansvariga. Även lämpligheten av 
historisk rättvisa och dess åtgärder uppkommer som ett dilemma liksom huruvida området får 
utrymme vid sidan av konkurrerande sociala/politiska agendor (Bakiner 2015). 
 
Vad både FN:s riktlinjer och Bakiners beskrivning av historisk rättvisa lyfter är att det som 
skett behöver lyftas fram för att på så vis kunna förändra och synliggöra strukturer som är 
präglade av historien. Både FN:s riktlinjer och Bakiners beskrivningar av historisk rättvisa 
skulle därmed kunna vara ledord för vad upprättelse innebär. I FN:s riktlinjer sker detta 
genom punkt 4, ”satisfaction” - olika sätt att föra fram information om oförrätter och 
offentliggöra dessa, exempelvis genom sanningskommission, men även i punkt 3 ”guarantees 
of non-repetition” som syftar till att förändra strukturer för att liknande brott inte ska kunna 
ske igen (A/RES/60/147). I Bakiners beskrivning av historisk rättvisa lyfter han detta genom 
att sammanfatta att historisk rättvisa handlar om att sätta nuvarande relationer i ljuset av det 
förflutna för att kunna komma vidare. För att kunna göra just detta, behöver dock det förflutna 
lyftas fram och redogöras, både vad avser vad som hänt, liksom vilka strukturer/orsaker som 
stått bakom att det kunnat ske, samt hur kränkningarna fortsatt präglar den utsatta gruppen 
som är aktuell. Detta leder vidare till varför just sanningssökandet och instrumentet 
sanningskommission kan vara en viktig del i upprättelseprocessen och hur 
sanningskommissionen hör samman med de olika elementen i en upprättelseprocess. 
 

Del II – Sanningskommission 
Rätten till sanning 
Innan en redogörelse sker för en sanningskommissions omfattning och uppdrag sker en kort 
redogörelse för ”sanning” som en specifik rättighet. Enligt FN inbegriper rätten till sanning att 
få kunskap om händelser mot mänskliga rättigheter och allvarliga brott som skett mot 
humanitär rätt (FN 2006; 2007). Rätten till sanning är både individuell och kollektiv och som 
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rättighetsbärare räknas både direkta offer, deras familjer och representanter, liksom 
”samhället” och ”folket”. Vidare bedöms rätten till sanning som ovärderlig, självständig och 
icke förhandlingsbar (United Nations 2006). Skyldigheten att skydda de mänskliga 
rättigheterna och att utreda brott mot dessa, samt att även dela den information som 
framkommit om brotten är statens. Rätten till sanning har genom de senaste decennierna blivit 
synlig främst genom mekanismer såsom sanningskommissioner. Rättigheten är på samma sätt 
alltmer uppmärksammad i olika internationella traktat och instrument, och har även i några 
länder implementerats i nationell, regional eller lokal lagstiftning (Bakiner 2015). År 2013 
antog FN:s generalförsamling resolutionen ”rätten till sanning” som uppmanar länder att 
etablera mekanismer såsom sanningskommissioner, m.m. i syfte att komplettera redan 
etablerade juridiska system med granskning och försoningsarbete efter att grava brott mot 
mänskliga rättigheter begåtts (Resolution 68/165-2013). I ”How can Truth Telling Count as 
Reparations? Skriver Walker (2015) följande;  
 

”Finding and telling the truth about grave wrongs is obviously a condition of 
remedies and reparations. Establishing the facts of a violation is necessary in order 
to redress it, that is, to make the case that remedies and reparations are required and 
to decide which are appropriate” (Walker 2015, s. 131). 
 

Vad är en sanningskommission och dess syfte? 
Utifrån att den här studien hämtar en del information om sanningskommissioner från Bakiners 
beskrivningar är det här lämpligt att även återge hans bild av vad en sanningskommission är, 
vilket kan översättas enligt följande: en tillfälligt sammansatt panel av sakkunniga vars syfte 
är att utreda brott mot mänskliga rättigheter, identifiera mönster och orsak till varför brotten 
har begåtts, samt att publicera en slutrapport som redogör för den ”sanning” som framkommit 
och för de förslag på åtgärder/rekommendationer inom politisk-institutionell nivå, juridisk 
nivå och sociala reformer som är aktuella (Bakiner 2015). Bakiner förtydligar 
sanningskommissionens arbete med att identifiera två punkter som också innebär att 
sanningskommissioner berör historien på olika sätt; dels genom att de fokuserar på brotten 
som ett problem som varit och som möjliggjorts genom att moraliska tillkortakommanden 
underbyggt kontexter av politiska, institutionella, sociala strukturer. Dels då kommissionens 
arbete ständigt berörs av bandet mellan det förflutna och den nuvarande situationens 
återuppbyggnad i syftet att försäkra att övergreppen stannar i det förflutna och inte 
återupprepas. Med syftet att övergrepp som skett inte ska återupprepas har synliggörandet av 
diskriminerade strukturer och införandet av mänskliga rättigheter därmed blivit en viktig del i 
sanningskommissionens arbete (Bakiner 2015). 

Vid inrättandet av en sanningskommission bestäms dess utformning, mandat och vilken 
period samt vilka slags brott som kommissionen ska utreda. Enligt Hayner är det redan i detta 
skede som förutsättningarna för ”sanningen” formas och både resurser, finansiering, 
förvaltning, metod och val av tidpunkt, etc., bidrar till den sanning som framkommer i 
slutrapporten (Hayner 2001). Enligt Hayner är det av vikt att mandatet i inledningsskedet 
formas på så sätt att det möjliggör ett arbete med flera olika tillvägagångssätt för att en 
fullständig och rättvis bild av det förflutna ska kunna ges (Hayner 2001). Hayner menar 
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vidare att en sanningskommission bör vara finansierad eller/och auktoriserad av staten utifrån 
att det underlättar tillgången till information, exempelvis genom öppnandet av 
myndighetsarkiv. Finansiering och auktorisering från staten kan även utgöra en viss försäkran 
om att slutrapporten ges ett seriöst betänkande av beslutsfattare och makthavare (Hayner 
2001). Oavsett vilken sorts sanningskommission det handlar om är Hayner noga med att 
påpeka att sanningskommissioner utreder människorättskränkningar som skett under en 
specifik period och inte en specifik händelse (Hayner 2001).  

Sanningskommissioner är centraliserade kring de drabbade och syftar till att ge dem chansen 
att få sin röst hörd. En kommission har dock inte någon juridisk makt eller någon bindande 
funktion vilket är en viktig åtskillnad i förhållande till ett lands rättsväsende och enligt Brahm 
är detta helt i sin ordning då rättsväsendet till skillnad från en sanningskommission är 
begränsat till att identifiera brott och lagbrytare, medan sanningskommissionen tar hänsyn till 
mer bakomliggande strukturella orsaker till de kränkningar som skett, liksom till följderna av 
dessa och genom det bidrar till förståelse för institutionella brister som tillåtit brott att inträffa 
(Bakiner 2011; Brahm 2006). I kontrast till rättsväsendet som är begränsat till individuella fall 
och striktare bevisföring, tjänar sanningskommissionen genom sitt granskande den större 
gruppen av människor som varit utsatta för brott och fokuserar även på brottsoffret snarare än 
på den misstänkte (Wiebelhaus-Brahm 2010).  

Det mest kraftfulla redskapet som en sanningskommission har i brist på politisk och juridisk 
makt, är dess slutrapport tillsammans med dess rekommendationer och när en kommission 
fulländat slutrapporten med förslag om åtgärder kan den sägas ha fullgjort sitt arbete (Hayner 
2011). Sanningskommissioners uppdrag inrymmer dock ofta förväntningar som är långt större 
än att endast fullgöra en rapport med åtgärder. Inte minst finns det ofta förväntningar om att 
sanningskommissionen ska bidra till demokrati, mänskliga rättigheter, förebyggande av våld, 
bevarande av det historiska minnet, god förvaltning, politisk liberalism, inrikes och 
internationell fred, internationell legitimitet, och så vidare (Bakiner 2015). Alla kommissioner 
är dock inte angelägna om att komplettera sitt arbete genom att även redovisa strukturella 
samband och andra relaterade former av övergrepp som varit ”inbundna” och kanske desto 
mer subtila i den nationella historien under en lång tid. Bakiner uppger att det vore att önska 
för mycket att dessa ad hoc-kommissioner, som ofta är resursbegränsade och ”politiskt 
tandlösa”, ska kunna tillfredsställa alla de mål och förväntningar som finns. Dock nämns att 
ett ihållande bidrag som gäller samtliga kommissioner är dess förmåga att synliggöra brott 
mot mänskliga rättigheter i dess rätta proportioner och därmed också avslöja propaganda, 
samhällspassivitet och officiella lögner. På samma sätt ger den en chans till samhället i stort 
att reflektera över sitt förflutna, den egna rollen och vad förlåtelse och återupprättelse kan 
betyda. Oavsett utfall bidrar sanningskommissioner till att föra upp diskussioner om rättvisa, 
politiskt och moraliskt ansvar, utöver de initiala förväntningar som låg till grund för dess 
etablerande (Bakiner 2015). Om en sanningskommission kan bidra med att ge samhället en 
komplett och sanningsenlig bild av vad som hänt och därmed bidrar till en korrekt bild av det 
förflutna när diskussioner förs, har sanningskommissionen bidragit med något stort enligt 
Bakiner (2015): 
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”Those who strive for a just society increasingly acknowledge that past wrongs 
cannot be reduced to questions of social or criminal justice in the present, precisely 
because the underprivileged status of individuals and groups often results from past 
injustices. Therefore the quest for historical justice has a special place in 
contemporary struggles for recognition, reparation and justice” (Bakiner 2015 s. 
146). 

Historiska sanningskommissioner  
Sanningskommissioner brukar kunna delas in i tre olika former, där ”historiska” 
sanningskommissioner även kallade ”tredje generationens” sanningskommissioner, utgör en 
av dessa och syftar till de kommissioner som uppstått på 2000-talet i stabila demokratier och 
som utreder brott begångna mer än ett decennium tidigare. Historiska kommissioner skiljer 
sig från ”första generationens” sanningskommission som utreder övergrepp som begåtts i 
diktaturer (Argentina, Uganda) etablerade under de första åren av demokratibildandet, liksom 
från ”andra generationens” sanningskommissioner, som utreder brott som skett mellan 
grupper/stat vid inbördeskrig för att kunna möjliggöra fred (Sydafrika, Guatemala, Peru, 
Sierra Leone). Enligt Hayner är inte målet vid historiska sanningskommissioner försoning 
mellan olika grupper, som sker vid andra generationens sanningskommissioner, utan handlar 
snarare om att ge upprättelse för händelser och strukturer som påverkat specifika grupper, 
exempelvis urfolk, minoriteter, etniciteter (Hayner 2011).  
 
Rice (2011) menar utöver Hayner att sanningskommissionen som verktyg är en stor möjlighet 
specifikt för urfolks rättigheter. Detta utifrån att sanningskommissionen som instrument är en 
”rättvisesökande” institution som dessutom innehar elementet av att vara oberoende av en 
regering. Rice (2011) skriver följande;  
 

“A lot of Indigenous rights work happens through national or regional courts, or 
through lobbying government services. But even where those institutions are 
sympathetic to Indigenous rights, success is a mixed blessing, as working with state 
institutions effectively increases the presence of the state in Indigenous territories. 
Such mixed victories dull the autonomy of Indigenous institutions de facto even 
when strengthening them de jure. Truth commissions, on the other hand, are official 
and independent institutions. A well set-up commission will be established through a 
long consultation with the groups most keenly affected by the crimes to be 
investigated. Through the act of building and implementing the process, a truth 
commission creates a rare opportunity for Indigenous groups and the state to be 
equal partners” (Rice 2011). 

 
Kritik mot sanningskommissioner och hur kritiken bemöts 
Till att börja med; den utbredda användningen av ursäkter och reparationspolitik är ett relativt 
nytt fenomen och att möta det förflutna är ofta en svår upplevelse för de många individer, 
organisationer och institutionella aktörer som berörs, varav sanningsberättandet i värsta fall 
kan resultera i ett nytt trauma (Småberg 2012). På samma sätt kan det även finnas en rädsla 
avseende de konsekvenser som sanningskommissionens rekommendationer innebär och oro 
att dessa kan komma att skapa splittring (Bakiner 2011). Huruvida en sanningskommission 
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påverkar mänskliga rättigheter är tveeggat. Det finns både studier som finner ett samband 
mellan sanningskommissioner och förbättrade mänskliga rättigheter, liksom studier som 
finner att mänskliga rättigheter försämras av en sanningskommission. I båda fallen kritiseras 
de olika resultaten eftersom studierna inte förklarar sambandet mellan orsak och verkan 
(Bakiner 2011, 2015; Wiebelhaus-Brahm 2010). En förklaring till de olika resultaten är att en 
sanningskommissions påverkan på mänskliga rättigheter är beroende av moralisk 
övertygelse/plikt, påtryckningar från civilsamhället, internationell gemenskap och politisk 
vilja för att nå förändring, vilket innebär att kedjan mellan orsak och verkan är svåranalyserad 
och sällan grundligt utforskad. Vidare granskar flera studier endast sanningskommissionens 
operationella fas istället för att se till förändringar som sker i ett längre perspektiv och hur 
sanningskommissionens rekommendationer de facto implementeras (Wiebelhaus-Brahm 
2010).  
 
När kritik mot en kommission sker är det ofta genom att upprättelse och sanning inte har 
kunnat möta behov och förväntningar på ett tillfredställande sätt. På samma sätt får 
sanningskommissioner kritik utifrån att dess rekommendationer inte implementeras. I detta 
avseende är det enligt Bakiner mer meningsfullt att fråga sig hur sanningskommissionen 
öppnar upp för eller begränsar historisk rättvisa än att försöka analysera dess faktiska 
förändringar som åstadkommits i form av implementerade åtgärder och rekommendationer. 
Detta då det är få regeringar som tar till sig av rekommendationerna, varav det inte heller 
nödvändigtvis säger något om kommissionens prestation och tillkortakommanden utan 
snarare om det bredare politiska, juridiska och rättsliga sammanhang där kommissionen 
verkat (Bakiner 2015). Enligt Brahm (2004) är orsaken till utebliven implementering snarare 
att reformer och kompensation etc., ofta diskuteras för länge, varpå frågorna hamnar i 
skuggan av andra politiska frågor. Brahm menar att det går att motverka detta förlopp genom 
att ge slutrapporten maximal spridning där hela befolkningen har tillgång till resultaten och 
därmed också kan förstå de trauman som delar av befolkningen har upplevt och följaktligen 
ställa sig bakom rekommendationerna och uppmuntra eventuella reformer (Brahm 2004). 
Bakiner å andra sidan är tydlig med att sanningskommissions resultat och i vilken grad 
förändring sker beror på externa faktorer utanför kommissionen själv, såsom politisk vilja, 
rättslig aktivism inom mänskliga rättigheter och en bred samhällsacceptans av tidigare 
orättvisor. Vidare är graden av självständighet också ett viktigt begrepp för att kunna 
analysera en sanningskommissions uppdrag och utfall (Bakiner 2015). 
 
Liksom Hayner menar även Bakiner att en sanningskommissions förmåga att förändra 
politiken och samhället är beroende av de förhållanden under vilka sanningskommissionen 
inrättas, det stöd som finns och viljan att erkänna de sanningar som framkommer, varav 
samtliga faktorer begränsar eller bidrar till en sanningskommissions möjlighet att möta dess 
förväntningar (Bakiner 2011). I detta avseende nämner både Bakiner och Brahm att 
sanningskommissionens resultat är nära sammankopplat med vilka delegater som utgör själva 
kommissionen och menar att ju mer kontroll som politiska nyckelpersoner har över 
sanningskommissionens utformande och över i vilken grad politiska rivaler och civilsamhället 
är inblandade, desto mer sannolikt att kommissionens slutrapport går i linje med dessa 
nyckelpersoners förväntningar på kommissionen och desto mer sannolikt att slutrapporten 
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lyfts fram och efterföljs (Wiebelhaus-Brahm 2010, Bakiner 2011). En sanningskommission 
som däremot är mer autonom och tillåter civilsamhället, kommissionärer med fler, en större 
handlingsfrihet, resulterar oftare i motstånd, diskvalificering, ignorans bland beslutsfattare, 
både bland dem som varit med och etablerat kommissionen, liksom bland övriga besluts- och 
makthavare. En mer autonom sanningskommission leder därmed till att färre 
rekommendationer efterföljs då dessa ofta är mer obekväma att fullfölja för beslutsfattare. 
Dock tycks en mer autonom kommission bidra desto mer till att samhället i stort 
medvetandegörs och kommer till rätta med sitt förflutna på oväntade sätt, exempelvis genom 
att civilsamhället lyfter problem och frågor kring mänskliga rättigheter, det förflutna, normer 
och sätter press på makthavare och beslutsfattare och genomför rekommendationer och 
åtgärder bortom direkta politiska institutioners inverkan (Bakiner 2011). I den mån en 
regering väljer att uppfylla sitt icke-bindande avtal om att implementera rekommendationer 
kvarstår dock det faktum att regeringen valt att följa vissa rekommendationer och valt bort 
andra.  

En sanningskommissions effekter bör dock inte reduceras till vilket politiskt stöd den får. Om 
civilsamhällets aktörer ser sanningskommissionen som ett värdefullt projekt finns det en 
chans att mobilisering av resurser, idéer och aktiviteter kan ske långt efter att själva 
kommissionen ägt rum. Bland annat nämns att icke-statliga organisationer för mänskliga 
rättigheter mot bakgrund av kommissionens slutsatser, förklaringar och rekommendationer 
fortsatt övervakar och granskar situationen för de mänskliga rättigheterna; att både 
intellektuella och aktivister utvärderar kommissionens resultat och tillkortakommanden; 
liksom att de nätverk som inrättats under kommissionens arbete upprätthålls. Även 
internationell kritik kan påverka huruvida en stat väljer att följa rekommendationerna eller 
inte, utifrån att en stats internationella anseende riskerar att påverkas och inte kan anses 
trovärdigt internationellt när den brister på hemmaplan och misslyckas med att ta itu med sin 
egen historia, sanning och oförrätter på ett adekvat sätt (Bakiner 2011). Vidare har även 
individuella och institutionella aktörer genom sanningskommissioner gått ut och bett om 
ursäkt eller följt kommissionens rekommendationer, oberoende av hur staten valt att bemöta 
dessa (ibid.).  

Sammanfattningsvis är ett grundantagande att sanningskommissionen som ett instrument är 
direkt kopplat till upprättelse, vilket specifikt gäller historiska sanningskommissioner (Hayner 
2001). Vidare är de direkt relaterade till sanning som en rättighet. Liksom Bakiner förtydligar 
finns det även en direkt koppling mellan historisk rättvisa och dagens situation i de 
sanningskommissioner som fokuserar på att lyfta fram historien på ett sätt som även synliggör 
strukturer som legat till grund för att övergrepp har kunnat ske, liksom att dessa strukturer vid 
frånvaro av upprättelse fortsatt kan pågå. Utifrån FN:s riktlinjer uppfyller en 
sanningskommission främst punkt 4, ”satisfaction” – olika sätt att föra fram information om 
oförrätter och offentliggöra dessa. En sanningskommission som dock också synliggör 
diskriminerande strukturer och ger förslag på åtgärder inom det området uppfyller även punkt 
3, ”guarantees of non-repetition”, vidare kan en sanningskommission vars rekommendationer 
sker inom punkt 1, ”restitution” – återställande av rättigheter, liksom punkt 2, ”rehabiliation”, 
samt punkt 5, ”compensation” sägas beröra samtliga områden inom upprättelse. En 



 23 

kommission som dessutom genererar i rekommendationer som implementeras kan därmed 
anses ha bidragit till upprättelse fullt ut. Att kommissionens arbete möjliggjorts av politisk 
vilja, civilsamhälle etc., och i vilken utsträckning detta skett är dock som både Bakiner och 
Wiebelhaus-Brahm uppger, svårare att klargöra.  
 
Om ovanstående, teoretiskt förklarar hur en sanningskommission som instrument kan leda till 
upprättelse är det nu av vikt att utforska huruvida teori möter praktiska erfarenheter. Inför 
nästkommande kapitel tar jag slutligen med mig Bakiners bidrag vad avser utvärdering av 
sanningskommissioner där Bakiner menar att man bör se till två huvudindelningar; 1) 
politiska och institutionella konsekvenser, vilket syftar till kommissionens kapacitet att få 
beslutsfattare att offentligt erkänna brott mot mänskliga rättigheter och därefter påverka det 
politiska området utifrån erkännandet, dvs. se till institutionella reformer och de 
rekommendationer som kommissionen gjort. 2) Sociala konsekvenser – syftar till i vilken 
utsträckning som inflytelserika aktörer i civilsamhället, i synnerhet människorättsrörelser tar 
till sig det som framkommit, sätter ljuset på och arbetar för att det allmänna ska 
uppmärksamma det som framkommit och pressar beslutsfattare att genomföra kommissionens 
rekommendationer (Bakiner 2015).  
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Kap 4 – Erfarenheter från andra upprättelseprocesser 
Kanadas upprättelseprocess 
I Kanada finns en gedigen historia av grava människorättskränkningar mot dess olika urfolk, 
First Nations, Inuiter och Métis (aboriginer). Nämnas kan bland annat landsfördrivning, 
beslagtagning av land, exploatering, våld som varit så allvarligt mot olika grupper att det 
räknas som fall av folkmord, religions - och kulturförtryck, tvångsinternalisering/assimilering 
(Morse 2008). Kränkningarna påverkar urfolken än idag och bland annat nämns 
överrepresentation vad avser social utsatthet och kriminalitet, kortare medellivslängd, sämre 
hälsa och generellt låga socioekonomiska förhållanden i jämförelse med det kanadensiska 
genomsnittet (ibid.). Den kolonialisering och de övergrepp som skett i Kanada gentemot 
urfolken är omfattande och ovan redovisning är därmed mycket kort.  
 
Försök till upprättelse har skett både regionalt och nationellt, varav de första ursäkterna eller 
”erkännandet” kom från olika kyrkosamfund under 1980-1990-talet. Erkännande eller 
ursäkter som innebär ett visst medgivande om ansvar från kanadensiska myndigheter eller 
staten har dock präglats av en stor försiktighet utifrån oro över att ett sådant erkännande skulle 
generera i flertalet stämningar om skadestånd eller krav på ersättning av mark, vatten etc. 
Detta har resulterat i att ursäkter eller vissa erkännande om ansvar har avgetts från statens 
sida, men att kompensation eller återställande enligt FN:s riktlinjer om upprättelse har 
uteblivit. Det finns även exempel på fall där man har kompenserat genom att tilldela 
markområden, men där dessa försök istället inte har varit önskvärda. Exempelvis återges 
följande i Morse (2008); 
 

”I hope that this time the immigrant people who came to our lands in poverty have 
more to offer than empty promises…one of the pieces of land they offered us was a 
swamp. One would think that happened a hundred years ago. On the contrary, that 
was only about four years ago” (Morse 2008 s. 306).  
 

Citatet vittnar om en process som enligt Blustein (2015) handlar om att kompensation eller 
återgäldande endast är adekvat i kraft av det budskap som kompensationen symboliskt 
förmedlar till offren. I detta fall blev kompensationen snarare till ytterligare en kränkning.  
 
Likt Lenzerinis olika strategier har staten Kanada och dess urfolk arbetat med upprättelse 
genom flera olika tillvägagångssätt, där både ursäkter, sanningskommission och andra 
symboliska aktioner har ägt rum. Lenzerinis strategi om att hävda upprättelse genom att 
kombinera olika potentiella åtgärder och fortsätta förhandlingar med stöd av jurister, trots att 
man inte går vidare till en rättegång har också använts, specifikt avseende marktvister. Även 
det kanadensiska rättssystemet använts frekvent, och har vid flera tillfällen dömt till urfolks 
fördel gentemot staten och företag (Morse 2008, Madondo 2016). Detta synliggör att inhemsk 
lagstiftning används som ett sätt att nå rättvisa och upprättelse i enlighet med Lenzerinis 
strategier (2008).  
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Mellan 1991 och 1996 gjordes en övergripande rapportering av de övergrepp som skett vilket 
resulterade i en ca 3000 sidor lång rapport gjord av den federalt utsedda kommissionen ” 
Royal Commission on Aboriginal Peoples” (RCAP). I samband med rapporten förklarade 
RCAP att det som framkom, endast var ett ytskikt av det som skett. Det dröjde ytterligare två 
år innan den kanadensiska staten bemötte rapporten och gav en ursäkt till delar av 
övergreppen. I samband med bemötandet av rapporten beslutade staten om en handlingsplan 
som bland annat inkluderade utformandet av en fond för fysisk och psykisk hjälp och 
upprättandet av en slags institution inom vilken strategier för tvistelösning av markområden 
skulle ske (Morse 2008). Den ursäkt som gavs fick en hel del kritik, dels då den endast avsåg 
de övergrepp som skett i och med internatskolorna för urfolkens barn, samt att ursäkten även 
inom detta endast avsåg dem som utsatts för våld eller sexuella övergrepp på internatskolorna 
och inte de övriga barn, av sammanlagt 150 000 som sedan slutet på 1800-talet skickats ifrån 
sin familj och hemregion med syftet att ”tvångsassimileras” in i det övriga samhället. Det 
gavs inte heller någon ursäkt avseende hela assimileringsprocessen i sig, liksom till de 
människor som påverkats av övergreppen genom traumatiserade föräldrar etc. (Honouring the 
Truth 2015).  

I ledet av RCAP:s slutrapport från 1996, beslutade staten specifikt om en Sannings- och 
försoningskommission (Truth and Reconciliation Commission, TRC) som skulle fokusera på 
urfolken och de övergrepp som skett i och med internatskolorna som nämndes tidigare. 
Sannings- och försoningskommissionen, härefter refererad till som TRC, skulle bland annat 
ha som uppgift att utbilda det kanadensiska folket i vad som skett och som övergripande mål 
stod även en försoningsprocess mellan Kanadas urfolk och övrig befolkning. Själva 
kommittén (TRC) bekräftade inför uppdraget att dess mandat specifikt var knutet till 
historiska skador och effekter som dessa medfört i och med internatskolorna. Att TRC var en 
historisk sanningskommission betvivlas inte utifrån att dess utredningsmandat gick tillbaka så 
långt som till år 1867 i och med att det var detta år som ”The Canadian Residential School 
system” inleddes. Dess fokus på försoning går dock emot Hayner som menar att försoning hör 
hemma i andra generationens sanningskommissioner och inte i tredje generationens 
sanningskommission (Hayner 2011).  

Strax innan TRC inledde sitt arbete gav Kanadas dåvarande premiärminister Stephen Harper, 
år 2008 en mer formell och offentlig ursäkt än den som tidigare skett, år 1998. Efter att 
kommissionärer utsetts och kommissionen utformats kunde TRC påbörja sitt arbete år 2009 
med följande utsagda mål; 1) att tillkännage internatskoleelevers upplevelser och dess effekter 
och konsekvenser, 2) att tillgodose en trygg, kulturellt anpassad miljö för de studenter, 
familjer och samhällen som inför kommissionen träder fram med sina berättelser, 3) att lyssna 
till, stötta och främja samt underlätta för de sannings och försoningsprocesser som äger rum 
både lokalt och nationellt, 4) att främja medvetenhet och allmän utbildning av kanadensare 
avseende internatskolesystemet och dess effekter, 5) att identifiera källor och skapa en så 
komplett bild av internatskolesystemet och dess följder som möjligt där slutrapporten ska 
återge bakgrunden till skolformen, dess syfte, hur de opererade, effekterna av systemet, 
inkluderat de systematiska övergreppen, generationsövergripande konsekvenser och dess 
inverkan på människors värdighet, samt pågående effekter. Den kompletta bilden ska återges 
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till allmänheten så långt som möjligt, 6) att stötta familjer och hedra minnet av studenter som 
erfarit skolformen och fått leva med effekterna av det (Settlement Agreement 2006). Enligt 
Sheppard (2013) tydliggjordes även vid kommissionens inledningsskede att dess uppdrag var 
att synliggöra systematiska övergrepp och ge rekommendationer avseende dess konsekvenser 
och hur man kan möjliggöra upprättelse. Kommissionen skulle därmed endast fokusera på 
internatskolorna och därmed inte beröra andra strukturer som också skapat sår (Sheppard 
2013).  

TRC:s slutrapport och resultat 
Mellan 2009 och 2015 arbetade TRC med årligen avsatta medel för att under fem års tid 
kunna arbeta med målen och den slutrapport som TRC skulle generera i. Sommaren 2015 
publicerades den första slutrapporten och dess 94 olika punkter av rekommendationer. I 
december 2015 kom den slutliga rapporten med rekommendationer, vittnesmål samt de 
viktigaste principerna för upprättelse etc. (Calls to Action 2015).  
 
Rekommendationerna indelades i två huvudområden ”Legacy” och ”Reconciliation”. Under 
rubriken ”Legacy” återfinns de rekommendationer som bör ske inom barnavård, utbildning, 
språk, kultur, hälsa och rättsväsende. Här går bland annat att finna rekommendationer om att 
identifiera och minska glappet inom hälsa mellan aboriginer och icke-aboriginer (punkt 19), 
liksom en mer specifik rekommendation om att utbilda samtliga juridikstudenter på Kanadas 
olika universitet om Kanadas urfolk, dess historia och de rättigheter som berör urfolken, 
inklusive FN:s deklaration om urfolks rättigheter (punkt 28), (Calls to Action 2015). De 
rekommendationer som återges kan sägas vara både konkreta förslag på lösningar liksom 
förslag om ytterligare utredning och identifiering. Det senare innebär dock att man genom 
rekommendationerna har en ambition om att också synliggöra strukturer på det sätt som 
Bakiner nämner som viktigt för att återupprepning inte ska kunna ske.  
 
Under det andra huvudområdet ”Reconciliation” återfinns de rekommendationer som riktas 
uttryckligen till staten, kyrkan, idrottsförbund, affärsliv, media, ungdomsprogram, museum 
och arkiv etc. Den första rekommendationen under ”Reconciliation” är att Kanada fullt ut ska 
implementera och efterfölja FN:s deklaration om urfolks rättigheter, UNDRIP (punkt 43). 
Vidare rekommenderas grundandet av ett nationellt, oberoende tillsynsorgan med syfte att 
årligen övervaka, utvärdera och rapportera till folket i Kanada och dess regering vad som sker 
på olika nivåer inom upprättelse, i ett led av att säkerställa att förhållandet mellan urfolken 
och staten upprätthålls framöver och att genomförandet av TRC rekommendationer de facto 
sker (punkt 53). Inom ramen för ett nationellt center rekommenderas även att en flerårig 
handlingsplan upprättas som omfattar forskning och utvecklingspolitik, offentliga 
utbildningsprogram och resurser till att nå upprättelse. Tillsynsorganet bör enligt Calls to 
Action (2015) bemannas av medlemmar utsedda av Kanadas regering och nationella 
urfolksorganisationer, och därmed bestå av både aboriginer och icke-aboriginer (Calls to 
Action 2015). Punkt 53 synliggör därmed att TRC:s arbete i sig inte innebär upprättelse, utan 
är en väg till upprättelse.  
 
Utöver rekommendationerna och de olika urfolkens vittnesmål statueras i en av 
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delrapporterna ”What we have Learned – Principles of Truth and Reconciliation” de 
viktigaste principerna om upprättelse enligt TRC. Här tydliggörs att FN:s deklaration om 
urfolks rättigheter är grunden till gottgörelse på alla olika nivåer och inom samtliga sektorer i 
det kanadensiska samhället. Vidare tydliggörs att First Nations, Inuiter och Métis är 
ursprungsfolken i landet och att de har rätt till självbestämmande som enligt både fördrag, 
konstitutioner och mänskliga rättigheter måste erkännas och respekteras. Vidare tydliggörs att 
upprättelse är en läkande process som kräver ursäkter och minnessymboler i ett sätt att 
erkänna historiska övergrepp. I enlighet med detta tydliggörs att nuvarande system av 
kolonialisering synliggörs och att dess verkan på urfolken måste bekämpas på ett konstruktivt 
sätt. Upprättelseprocessen är vidare till för att skapa ett mer jämlikt och inkluderande 
samhälle där alla kanadensare är ansvariga för att etablera en ömsesidig respekt för varandra. 
På samma sätt är stödet till Kanadas urfolks kultur, integrering av deras kunskap in i 
samhället, historia, lagar, protokoll och specifika förhållande till landområden fundamentala i 
upprättelseprocessen. Sist nämns att upprättelse kräver politisk vilja, delat ledarskap, 
förtroende, transparens, liksom hållbara resurser. Upprättelse kräver även allmän utbildning 
och dialog, engagemang från ungdomar, kunskap om historien, traktat och urfolks rättigheter 
samt även tidigare och nuvarande bidrag från urfolken till det kanadensiska samhället (What 
we have Learned 2015).  
 
I ovanstående delrapport synliggörs att upprättelseprocessen kanske inte är avhängig själva 
sanningskommissionen utan snarare utomstående faktorer på det sätt som Bakiner beskriver 
avseende politisk vilja och samhällsacceptans. Dock verkar det vara tack vare 
sanningskommissions arbete som dessa uppmaningar och rekommendationer når ut och får en 
allmän spridning. 
 
Om vi utgår från Bakiners bidrag till att försöka få en bild av viktiga steg som skett i Kanada 
sedan TRC avslutade sitt arbete delar jag här in konsekvenserna i 1) politiska och 
institutionella konsekvenser, - kommissionens kapacitet att få beslutsfattare att erkänna brott 
mot mänskliga rättigheter och därefter påverka det politiska området, dvs. se till institutionella 
reformer och de rekommendationer som kommissionen gjort, 2) Sociala konsekvenser, - i 
vilken utsträckning inflytelserika aktörer i civilsamhället, i synnerhet människorättsrörelser 
tar till sig det som framkommit, sätter ljuset på och arbetar för att det allmänna ska 
uppmärksamma det som framkommit och pressar beslutsfattare att genomföra kommissionens 
rekommendationer (Bakiner 2015).  
 
Väl medveten om att det är alltför nära i tid som TRC avslutade sitt arbete, vill jag ändå lyfta 
upp det faktum att Kanada i maj 2016 meddelade att man skulle implementera FN:s 
deklaration om urfolks rättigheter i sin helhet. Kanadas minister för Indigenous affairs, som 
tillkännagav beskedet sade i samband med beskedet följande: ”we are now a full supporter of 
the declaration, without qualification”. Littlechild, tidigare ordförande och kommissionär i 
TRC, bemötte beslutet med att uppge att detta kan vara början på en harmoniseringsprocess 
av Kanadas nuvarande lagar och relationen mellan staten Kanada och urfolken. Flera röster 
lyftes även om att beslutet att implementera deklarationen kommer att kräva mycket 
konsultation och samarbete med urfolken och kritiska röster oroades över att beslutet inte 
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skulle vara kraftfullt nog och endast bli ytterligare en ”plattityd”. Kanadas tidigare regering 
motsatte sig en implementering av UNDRIP, redan år 2007, utifrån att de var emot 
deklarationens ordval avseende rättigheter rörande land och naturresurser, liksom de artiklar 
som uppmanar staten till att informera om och inhämta samtycke från ursprungsgrupper innan 
nya lagar stiftas (Fontaine 2016).  
 
Valet att fullt ut erkänna UNDRIP kan tyckas vara en mycket viktig del i att fullfölja 
rekommendationerna som TRC gett, men huruvida implementeringen är en direkt orsak av 
sanningskommissionen eller inte, är svårare att påvisa, vilket är i enlighet med både 
Wiebelhaus-Brahm och Bakiners kritik avseende orsak och verkan. Det framkommer dock att 
TRC i sin slutrapport kunnat uppvisa att nuvarande former av diskriminering av urfolken är 
djupt rotad i historien och de tidigare orättvisorna, vilket skulle kunna vara en bidragande 
orsak till att förändra och efterfölja rekommendationerna. Men kanske hade en 
implementering ändå varit nästa steg, oavsett vad TRC:s rekommendationer sagt. När 
Kanadas nuvarande premiärminister, Justin Trudeau höll sin valkampanj innan han blivit vald, 
2015, kallade han internatskolesystemet som TRC granskat, för ett kulturellt folkmord, vilket 
redan då var ett erkännande. Vidare tydliggjordes i valkampanjen att den ”nya liberala” 
regeringen, till skillnad från den tidigare konservativa regeringen, skulle implementera 
UNDRIP som en del i att skapa ett nytt samarbete med urfolken. Efter att ha blivit vald till 
premiärminister utsågs även en kvinnlig ledare från First Nation, till justitieminister. Den nya 
regeringen har även sedan den tillträtt påbörjat en nationell utredning avseende försvunna och 
mördade kvinnor med aboriginskt ursprung. I detta avseende är det viktigt att tillägga att den 
tidigare regeringen avsa sig en sådan utredning då man inte såg en koppling mellan kriminella 
problem såsom våld och bortförande och diskriminerande strukturer (Kastner & Trudel 2016). 
Utifrån ovanstående verkar det som att den politiska viljan, i kombination med TRC:s väl 
genomförda arbete varit bidragande till de steg som skett i upprättelseprocessen. På samma 
sätt är det även tydligt att det är svårt att avgöra vad som beror på själva kommissionen och 
vad som beror på utomstående faktorer. 
 
Avseende sociala konsekvenser och huruvida civilsamhället påverkar implementeringen av 
rekommendationerna kan sägas att det även där går att urskilja förändringar. Bland annat 
vänder sig en av rekommendationerna i ”Calls to action”, närmare bestämt punkt 48, specifikt 
till kyrkan i Kanada med uppmaningen att efterfölja och implementera UNDRIP. Punkten 
skiljer sig från de andra punkterna då den har ett utsatt datum inom vilket kyrkorna 
uppmanades att utkomma med ett uttalande om hur implementeringen fortgick. Datumet 
ställdes till den 31 mars 2016. Några kyrkosamfund har i detta avseende gjort uttalanden på 
en nationell nivå, medan andra, även lokala och regionala kyrkor uttalar sig om deklarationen 
och vad den innebär för deras kyrka. The United Church of Canada uppger bland annat i sitt 
uttalande att de skapat en grupp som ska arbeta för implementering och måluppfyllelse och att 
gruppen består av både representanter från urfolk och kyrkoråd. Kyrkan skriver även följande;  
 

”These gaps between intention and results demonstrate that there is still much for us 
to do as we seek to make the Apology tangible and real. Adopting the United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as the framework for 
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reconciliation sets us a new standard for that journey” (The United Church of 
Canada 2016 s. 2).  

 
I ytterligare ett uttalande från Anglican Church of Canada uttrycker ärkebiskopen sitt tydliga 
ja till att efterfölja deklarationen i sin helhet. På samma sätt fortsätter de olika 
kyrkosamfunden att uppge att de stödjer deklarationen och därefter också redovisa på vilket 
sätt. I ett uttalande från den Katolska kyrkan i Kanada skrivs följande;  

“Since it is directed to the governments of nation states, the Declaration does not, in 
the strict sense, refer to churches or faith groups. But this does not mean that 
churches and faith groups cannot seek to live out its principles. Because churches 
and faith groups are an integral part of the society for which the government speaks 
and acts, it is important for us to make our voices heard” (CCCB 2016 s. 1).  

Utöver kyrkornas arbete med TRC:s rekommendationer återfinns även en skrift från Western 
University som svarar på hur de som institution ska arbeta för att implementera UNDRIP. 
Vidare tydliggjorde ”Affinity Credit Union”, som en av Kanadas banker att även de fullt ut 
implementerar deklarationen i sin verksamhet. Som bank hänvisar de till den specifika punkt i 
”Calls to Action” som vänder sig till Kanadas affärsliv (Needham 2016). Det verkar därmed 
finnas ett bredare intresse av att faktiskt fullfölja rekommendationerna, vilket också visar att 
TRC:s arbete fått en stor spridning.  
 
Dock tyder andra rapporter på att staten Kanada, trots TRC:s arbete fortsatt har en lång väg att 
gå. I den senaste periodiska granskningen av FN:s kommitté för ICCPR, från 2015, får 
Kanada bland annat kritik för att fortsatt inte inkludera urfolken i de frågor som berör dem, 
liksom att urfolken på olika sätt stöter på hinder vid användning av rättssystemen, samt att det 
på en individuell nivå fortsatt finns tidigare elever till internatskolesystemet som ännu inte har 
fått någon upprättelse (CCPR/C/CAN/CO/6).  
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Upprättelseprocess genom Waitangitribunalen i Nya Zeeland 
Likt Kanadas urfolk har även Nya Zeelands urfolk, maorierna en historia av kolonialisering, 
historisk och institutionell diskriminering och assimilering (Stavenhagen 2006). År 1840 
signerades ”The Treaty of Waitangi” som ett grundläggande fördrag mellan den brittiska 
kronan och maoriledare med syftet att bilda ett avtal mellan britter och maorier som både 
inkluderade bildandet av en regering under Storbritannien och därmed möjliggörandet av en 
stor immigration av britter till det ”nya” Nya Zeeland, liksom ett skydd över maoriernas 
rättigheter och egendomar (Human Rights in New Zealand 2010). Fördraget var även ett sätt 
att hålla ordning då olika uppror hägrade och det redan vid denna tidpunkt fanns ett behov av 
återgäldning mellan britter och maorier avseende landområden som tagits i bruk av britterna. 
Fördraget som skrevs 1840 visade sig dock skilja sig i översättningen mellan engelskan och 
maoriernas språk varpå den översättning som maorierna skrivit under, innefattade större 
rättigheter än det som britterna tillhandahöll och hävdade. När Nya Zeeland blev självständigt 
från Storbritannien skedde knappast någon förbättring för maorierna och många av de 
immigranter/nybyggare som kom tog inte hänsyn till de delar av Waitangifördraget som gav 
maorierna rättigheter och självbestämmande. Nybyggarna försågs istället med mer 
landområden och de blev snabbt även en majoritet. Maoriernas försök till självständighet 
förvisades och konflikter som uppkom ledde istället till bestraffningar av maorier (Magallanes 
2008).  

Under 1960-1970-talet skedde olika protester där maorierna tydliggjorde behovet av 
upprättelse och en långt gången önskan om att Waitangifördraget skulle respekteras och 
efterföljas (Magallanes 2008). 1975 beslutade sedermera Nya Zeelands dåvarande minister för 
maorifrågor, om Waitangitribunalen, vilken skulle utgå från överenskommelserna i 
Waitangifördraget som tecknats 1840 och lägga grunden för en nationell process för 
återupprättelse. Waitangitribunalen inrättades som en permanent, självständig kommission 
med syftet att utreda överträdelser av Waitangifördraget från 1840 och vad man där kommit 
överens om.  

Waitangitribunalen skiljer sig därmed från Bakiners beskrivning av en sanningskommission, 
då den framförallt är inrättad som ett permanent organ, och inte ”en tillfälligt sammansatt 
panel” (Bakiner 2011, 2015). Utöver ovanstående skillnad kan Waitangitribunalens arbete 
inrymmas i Bakiners ram avseende vad en sådan är utifrån dess fokus på övergrepp och 
kränkningar som skett i det förflutna, liksom dess syfte att motverka att liknande brott sker 
igen. Vid starten hade tribunalen dock inte något mandat att gå bakåt i tiden och klagomål och 
oförrätter som kunde tas upp var begränsade till nutida oförrätter och kränkningar av 
regeringen, i såväl juridiska, politiska och praktiska överträdelser (Reedy 2015). Detta skilde 
sig därmed markant från vad både Bakiner och Hayner beskriver som fundament i en 
sanningskommission. Mandatet ändrades dock 1985 till att gå tillbaka till år 1840 utifrån att 
det också var då som Waitangifördraget skrevs under. När tribunalen utvidgades till att även 
beröra historiska frågor tydliggjordes vidare att maorierna fortlevde med historien. Detta 
yttrade sig bland annat när tribunalen inte kunde undvika en historisk analys i ett försök att 
förklara den samtida situationen som klagomålen stod i (Reedy 2015). Detta är helt i linje 
med det som Bakiner berör, avseende historisk rättvisa och att historien spelar en viktig roll i 
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att förklara nuvarande situation eller strukturella diskrimineringar (Bakiner 2015). 
Waitangitribunalen har sedan dess haft funktionen att höra och utreda historiska och nutida 
klagomål mot staten och rapportera vad som framkommit och därefter ge rekommendationer 
till både klagande och stat och har i detta avseende fått statusen av en så kallad ”sannings och 
försonings-process” (Human Rights in New Zealand 2010).  

Huvudprinciperna i Waitangitribunalen handlar om samarbete, skydd, ömsesidighet, 
upprättelse, utveckling och skyldighet att agera hedersamt, i god tro och rättvist. Nämnvärt är 
även att tribunalen utgår från både den engelska och den maoriska översättningen av 
Waitangifördraget. Ett viktigt bidrag till tribunalen var introduktionen av ”äldste”, d.v.s., 
maorier som kunde respekteras av ledande maorier och därmed skapa en stabilitet och ett 
maoriskt perspektiv och kunskap samtidigt som de också kunde avslöja vittnesmål som inte 
var trovärdiga. Tribunalen har även använt sig av antropologer, historiker och konsulter vilket 
bidragit till större förståelse för historien och klagomålen (Taihakurei Durie 2016). 

Klagomålen förs fram mellan representanter från staten och representanter från maorierna. 
När tribunalen utrett vilka artiklar i Waitangifördraget som kränkts och hur dessa ska åtgärdas 
är det meningen att en överenskommelse ska ske utifrån rekommendationerna som ges 
(Human Rights in New Zealand 2010). Processerna är ofta långa, (om än snabbare än 
liknande processer i både Kanada och USA (Flavell 2016)), vilket är ett bekymmer och det 
efterforskningsarbete som sker i varje ärende tar tid för att kunna generera i detaljerade 
rapporter och rekommendationer som ges till den nyazeeländska staten. Tribunalen försöker 
tillhandahålla en plattform för dem som söker erkännande och upprättelse. Det självständiga, 
oberoende arbetet innebär att den plattform som tillhandahålls inte enbart är till för maorier, 
utan också tjänar som en plattform som kan möta både maorier och icke-maorier i strävan 
efter försoning (Flavell 2016). I detta avseende fyller därmed tribunalen det syfte som Rice 
(2011) talar om i sin redogörelse om varför en sanningskommission är väl lämpad för just 
urfolks rättigheter. I en jämförelse med Kanadas sanningskommission kan här sägas att 
tribunalen till skillnad från Kanada som valt att fokusera på internatskolorna och dess 
övergrepp, istället har ett fokus på framförallt landområden och hur tidigare lagar använts av 
staten för att göra maorierna maktlösa genom att ta land, tillgångar, resurser, och genom det 
förstöra grunden för det tidigare samhället (Mead 2016).  

När klagomål läggs fram inför tribunalen sker själva ”sanningsberättandet” vilket innebär 
både sanningssökande och svåra sorgeprocesser.  I detta skede vittnar Mead (2016) om att det 
ofta uppstår en aspekt i processen som innebär att de människor som söker upprättelse för sin 
historia också splittras i processen. De fångas av spänningarna mellan att nå en kollektiv 
uppgörelse och mellan individuella uppgörelser och det som började som en process av en 
enad grupp mot staten blir till en inbördes konkurrens som grundar sig i tidigare konflikter 
mellan olika grupper av maorier, varpå målet om att gruppen ska fokusera på vad staten gjort 
för överträdelser också utvidgas till målet att även nå försoning mellan de inbördes grupperna 
(Mead 2016).  
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Idag är det fortfarande landförluster som är den viktigaste frågan i de olika ärendena, men här 
finns även andra områden som har stor betydelse, varav en rapport som tribunalen gjort slagit 
fast att maorierna lidit förluster, inte bara av mark utan även av andra grundläggande 
rättigheter såsom självständighet och självstyre och att dessa frågor varit avgörande för att 
Waitangifördraget en gång skrivits under (Mead 2016). Tribunalen har även lyft frågan om 
maoriernas förlust av ekonomiska utvecklingsmöjligheter inom jordbruk, skogsbruk, turism, 
guldutvinning och geotermisk energi; statens övertagande av kontrollen över vattenvägar; 
nedbrytningen av vattendrag och sedvanligt fiske; statens hälso- och utbildningspolitik; 
statens styre mellan maorier och lokala myndigheter och begränsningen av maoriernas egen 
roll i det lokala beslutsfattandet. Frågan om självbestämmande och om utebliven förlust 
innebär att både punkt 1 ”restitution” och punkt 5, ”compensation” i FN:s riktlinjer berörts. 
Enligt Parsonson (2016) kan tribunalen efter sina 41 år sägas ha genomfört omfattande 
överenskommelser/uppgörelser, varpå Parsonson menar att det för närvarande är 79 % av de 
olika distrikten i Nya Zeeland som har fått lägga fram sin historia och sina klagomål, samt 
nått rekommendationer och överenskommelser (Parsonson 2016).  

Återigen utgår jag från Bakiners bidrag till att försöka få en bild av viktiga steg som skett i 
Nya Zeeland och inleder med punkt 1) politiska och institutionella konsekvenser.  

Utvärderingar av tribunalen visar att den är välrespekterad av både staten, maorier och övrig 
befolkning. På samma sätt uppges tribunalen uppvisa fler positiva resultat än negativa 
(Parsonson 2016). På vilket sätt tribunalen uppvisar fler positiva än negativa resultat framgår 
dock inte, varav uppgifterna inte kan stärkas. Den största kritiken som tribunalen får 
återkommande handlar om statens ovilja eller ignorans att implementera rekommendationer, 
liksom att den även tar allt för lång tid vid val av implementering (Magallanes 2008). Kanske 
vittnar detta om, i likhet med Bakiners argument att den politiska viljan spelar en stor roll för 
huruvida implementering av rekommendationer de facto sker, liksom om det som 
Wiebelhaus-Brahm uppger hindrar implementeringen – att det tar för lång tid, varpå frågorna 
kommer i skymundan. 

Enligt rapporten ”Human Rights in New Zealand” från 2010 har de mänskliga rättigheterna 
för maorierna som ett urfolk förbättrats de senaste åren. Detta märks specifikt vad avser den 
socioekonomiska utvecklingen bland maorierna och vad avser deras tillgång till en ekonomisk 
bas, varav det sistnämnda har växt i samband med att de som urfolk fått rätt till 
fiskerättigheter, vattenkulturella rättigheter, liksom till skogsmarker, vilket är en direkt 
konsekvens av tribunalens arbete med dessa frågor. En ökning av avtal och 
överenskommelser mellan maorier och staten har skett sedan 2007 då man satte ambitiösa mål 
över vad som ska ha skett till år 2020, vilket därmed gör att det finns potential till ytterligare 
förstärkta rättigheter och därmed stärkta organisationer bland maorierna (Human Rights in 
New Zealand 2010). Vad avser FN:s deklaration för urfolks rättigheter röstade Nya Zeeland 
emot deklarationen år 2007. Som skäl angavs att nivån av självständighet för urfolk var 
problematisk och skulle underminera staten, specifikt inom de områden som rörde 
landområden och naturresurser. Vidare var ytterligare ett skäl för Nya Zeeland att man ansåg 
att staten redan tillhandahöll de mänskliga rättigheterna, varav man syftade till att staten 
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erkänt urfolks rättigheter genom de nationella system som redan fanns etablerade. 2010 
övergick dock Nya Zeeland till att ge sitt stöd till deklarationen både som ett erkännande av 
de grundläggande rättigheterna men även utifrån de distinkta rättigheterna tillhörande urfolket 
maorierna. Dock åtföljdes uttalandet av följande citat, vilket verkar synliggöra att 
deklarationen endast ses som riktlinjer (vilket det i och för sig också är) snarare än 
skyldigheter;  

“The Declaration is an affirmation of accepted international human rights and also 
expresses new, and non-binding, aspirations…New Zealand has, through its well-
established processes for resolving treaty claims, developed its own distinct approach” 
(Jones 2010). 

I Anayas rapport om urfolks rättigheter gjord 2011 bekräftas att Nya Zeeland gjort 
signifikanta försök att uppnå förbättringar för maoriernas rättigheter och även försökt åtgärda 
den oro som skildrats av tidigare rapporter. Här vid uppmanas dock staten att ytterligare 
stärka maoriernas deltagande inom politiken och försäkra sig om att maorier konsulteras och 
är med i beslutsfattande inom de områden som berör dem. Vidare beskrivs Nya Zeelands 
tribunal och dess Waitangifördrag, utöver dess tillkortakommande som ett av de viktigaste 
exemplen i världen vad avser att belysa historiska och pågående övergrepp mot urfolk. Staten 
uppmanas dock att uppvisa flexibilitet, fullfölja de rekommendationer som ges av tribunalen 
och att även tillmötesgå den oro som lyfts fram bland maorier gällande att det finns en 
obalans mellan statens representanter och maoriernas representanter. Slutligen belyser Anaya 
de mycket stora klyfter som finns mellan maorier och icke-maorier inom sociala och 
ekonomiska förhållanden (A/HRC/18/35/Add.4). Ytterligare kritik som lyfts fram mot Nya 
Zeeland går att finna i ICCPR-kommitténs granskning från 2016 där man uppmanar staten att 
stärka Waitangifördragets roll och existens och tillsäkra att fördraget blir en formell del av 
konstitutionen. Även här lyfts att maorierna bör konsulteras, delta och vara med i 
beslutsfattande inom områden som berör dem, då detta fortsatt brister (CCPR/C/NZL/CO/6). I 
granskningen från CERD-kommittén från 2013 uttrycks en oro över att tribunalens 
rekommendationer inte är bindande. Kommittén gör även egna rekommendationer till den 
nyazeeländska staten om att göra en tidsplan för implementering av Waitangitribunalens 
beslut och att fullt ut skydda maoriernas samhällen och de egendomsrättigheter och den 
traditionella kunskap och kultur som är bunden till dessa (CERD/C/NZL/CO/18-20).  

Avseende det som Bakiner kallar för sociala konsekvenser, och huruvida inflytelserika aktörer 
i civilsamhället, i synnerhet människorättsrörelser tar till sig det som framkommit och arbetar 
för att det allmänna ska uppmärksamma det som framkommit och pressa beslutsfattare att 
genomföra kommissionens rekommendationer framkommer att flertalet röster kan enas om att 
tribunalen har bidragit med en hel del i samhället. Bland annat nämns både sociala 
förbättringar, att maori blivit ett officiellt språk på Nya Zeeland, att Maoriskolor finns på flera 
olika nivåer, återlämnandet av sedvanliga markområden och till att staten bett om ursäkt för 
tidigare oförrätter. Detta innebär att Nya Zeeland tagit till vara både punkt 2, rehabiliation, 
och punkt 4, satisfaction i FN:s riktlinjer om vad upprättelse innebär. Genom 
offentliggörandet av tidigare oförrätter har tribunalen fått människor att agera och våga 
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protestera, vilket bland annat hände 2004 då flera tusen demonstrerade utanför parlamentet i 
samband med att tribunalen släppte en rapport och dess rekommendationer om gottgörelse. På 
samma sätt har offentligt och mediala påtryckningar fått regeringen att agera och tillmötesgå 
rekommendationer som till början varit ovälkomna eller ignorerade (Mead 2016). Enligt 
Flavell har de rapporter och rekommendationer som tribunalen gjort, visat hur kraftfullt själva 
offentliggörandet är. Trots detta finns det dock även en besvikelse över att de fall som tas upp 
i tribunalen inte når tillräckligt många människor och att många därmed går miste om ett 
bredare perspektiv för maorierna och om en förståelse för maoriernas starka band till sitt 
ursprung och sitt sedvanliga land (Flavell 2016). 

“I don’t think anyone in their right mind would argue that the Tribunal hasn’t made a 
significant contribution. It’s just that it’s layered over many years’. Some reports have 
contributed to major policy changes, others have had more subtle influence: I think the 
Tribunal’s importance is something that will be better acknowledged probably in 
another generation or two” (Sykes 2016 s. 15).  

Ovanstående verkar vara helt i linje med vad både Wiebelhaus-Brahm och Bakiner beskriver 
som viktiga faktorer avseende att nå förändring; spridning av vad som skett och en bred 
samhällsacceptans som skapas genom förståelsen av det förflutna.  

I likhet med Kanada har Nya Zeeland fortsatt valt att inte implementera ILO 169 om urfolks 
rättigheter och i kritik från ESK-kommittén 2012, uppmanas den nyazeeländska staten att 
säkerställa att maoriernas inneboende rättigheter i form av rätten till land, territorium, vatten 
och andra resurser, liksom respekten för frihet och samtycke i beslut som gäller dem blir 
införlivade i den nationella lagstiftningen. Här uppmanas även till nödvändiga åtgärder för att 
garantera maoriernas rätt till upprättelse för överträdelser av ovanstående rättigheter, att 
rekommendationer av Waitangitribunalen fullföljs, och att en skälig kompensation ges för de 
överträdelser som skett. Man uttrycker även en oro över att urfolken fortsatt förblivit 
missgynnade vad avser de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, trots att åtgärder 
vidtagits för att förbättra hälsan och utbildningsnivåerna (E/C.12/NZL/CO/3).  

Avslutningsvis uppger Magallanes följande; 

”It is suggested that the New Zeeland experience has shown that it is possible for 
indigenous peoples to obtain concrete and meaningful reparations for past 
injustices. Further, there are definitely lessons to be learnt in respect of both 
process and substance (Magallanes 2008 ss. 562-563). 
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Kap 5 – Upprättelse i den svensk-samiska kontexten 

Bakgrund – Sverige och samerna                                                  
Idag finns det omkring 70 000-80 000 samer, och av dessa finns omkring 20 000-35 000 i 
Sverige, medan majoriteten finns i Norge och övriga i Finland respektive Ryssland (Greenhill 
& Ulfsparre 2011, s. 32). Nämnvärt redan i detta skede är att ovanstående siffror är 
diskuterade utifrån att de grundas på demografiska siffror som härrör från statens sätt att 
bestämma huruvida man är same eller ej (Axelsson & Sköld 2006).  
 
Samerna är både en minoritet och ett urfolk i enlighet med internationell folkrätt, liksom även 
i enlighet med svensk rätt (SFS 2009:724; SFS 2010:1408). Som urfolk definieras samerna 
utifrån att de har bebott ett land eller geografiskt område vid tiden för intagande, kolonisering 
eller fastställande av nuvarande statsgränser. Vidare har de som folkgrupp behållit en del eller 
samtliga av sina sociala, kulturella, ekonomiska och politiska traditioner. Till definitionen av 
urfolk finns ofta ett tillägg om självidentifiering, det vill säga, att folket själv måste anse sig 
vara ett urfolk (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add 4, para 379-380.). Samerna har levt och 
rört sig över norra Skandinavien och på Kolahalvön, även kallat ”Sapmi”, sedan urminnes tid 
och det finns arkeologiska fynd och fornlämningar liksom texter som vittnar om att en samisk 
existens går att finna redan 2000 år tillbaka. Som folk har samerna aldrig haft ett eget land 
med gränser men man har rört sig över stora områden med ett nomadiskt levnadssätt där 
rennäring, jakt, fiske och samlande varit det huvudsakliga uppehället (Errico & Hocking 
2008). Det samiska sättet att leva har gjort och gör att de har ett särskilt förhållande till 
naturen och sin omgivande miljö, både kulturellt, religiöst och ekonomiskt (Greenhill & 
Ulfsparre 2011, s. 32). Utifrån sitt särskilda förhållande till naturen utsätts samerna lättare för 
negativ påverkan när deras omliggande miljö förändras och inverkas negativt genom t.ex. 
industriella infrastrukturprojekt (Andersson et al. 2013).  
 
Likt andra urfolk har samerna under de senaste århundrandena gradvis tvingats allt längre bort 
(norrut) från den mark som de tidigare bebott i samband med att andra gjort anspråk på deras 
områden (Greenhill & Ulfsparre 2011, s. 32; Errico & Hocking 2008). Samernas kontakt med 
icke-samer handlade till en början om utbyteshandel där man bytte päls mot framförallt salt 
och järnredskap (Ahrén 2004). På samma sätt skedde även ett utbyte i form av frivillig 
skattebetalning utifrån att skatten gav ett skydd men i samband med att skatten blev en 
inkomst för Sveriges kungar ökade också intresset för de samiska områdena och under 1500-
talet fördes flera gränskrig mellan samiskt folk och den svenska och norska kronan (Errico & 
Hocking 2008). Under 1600-talet börjar samebyar som varit etablerade sedan länge 
förekomma i protokoll och senare även i husförhörslängder som en del av kyrkans kontroll 
(ibid). Under 1700-talet uppkom frågan om gränsdragning mellan Sverige och Norge, varpå 
ett fördrag om gränserna åtföljdes av en bilaga vari samerna berördes. Bilagan är mer känd 
som ”Lappkodicillen” och innebar för samerna som alltid rört sig över markerna och därmed 
ofta betalat skatt till både den svenske kungen och den norsk-danske kungen, att de blev 
tvungna att välja medborgarskap till något av länderna. Som fördrag kan Lappkodicillen sägas 
vara både bekräftande för samernas rätt till land och vatten, samtidigt som den också tolkas 
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som enbart reglerande av uppdelningen av suveränitet och jurisdiktion av de samiska 
områdena mellan Sverige respektive Norge (Errico & Hocking 2008).  
 
Det samiska självbestämmandet började minska i takt med att den svenska byråkratin fick ett 
större inflytande, varav en förklaring till detta skulle kunna vara de kulturdarwinistiska 
ideologier/teorier som började prägla samhället under 1800-talet. Ideologin innebar bland 
annat att man delade in kulturer i lägre respektive högre stående kulturer (Errico & Hocking 
2008). I detta skede framställdes samerna av svenska vetenskapsmän, präglade av ideologin, 
som instabila, alkoholister och barnsliga, vilket man förklarade med ”rastillhörigheten” 
(Axelsson & Sköld 2006). Den kulturdarwinistiska ideologin bidrog vidare till att staten 
önskade reglera renskötseln och utifrån det också definiera vem som var same och inte, varav 
renbeteslagen infördes 1886. Uppfattningen som gällde var att en riktig same arbetade med 
renar och de samer som sysselsatte sig med jakt och fiske eller som lämnat renskötseln ansågs 
inte längre av staten tillhöra samerna. Detta skedde samtidigt som den svenska staten fick ett 
ökat intresse för samiska landområden och dess relaterade naturresurser. Ett antagande från 
statligt håll var att endast permanent utnyttjande av ett visst markområde, såsom jordbruk, 
kvalificerades för ägandeskap och samernas sedvanor inom jakt, fiske och renskötsel ledde till 
att deras rättigheter blev sekundära i förhållande till exempelvis, skogsindustrin och 
gruvnäringen etc. (Errico & Hocking 2008). En ytterligare förklaring till att samernas 
rättigheter blev sekundära var synsättet som ansåg att så kallade ”Jägarsamhällen och 
boskapsskötare” tillhörde primitiva kulturer som med tiden skulle förgås. I detta skede 
skapades en nomadskola för renskötarnas barn och en tvångsuppdelning av samerna skedde 
från tidig ålder, genom Nomadskolereformen 1913 (ibid.). Uppdelningarna som skedde 
skapade både en assimileringsprocess och en segregation som påverkat olika samiska grupper 
och präglar det samiska folket än idag, inte minst finns det traumatiska upplevelser beskrivna 
av dem som skickades iväg i låg ålder till skolor långt bort från hemtrakten (Axelsson & 
Sköld 2006). I ytterligare ett led av ovan nämnda rasideologi startades 1922, det rasbiologiska 
institutet i Uppsala. På institutet utfördes ”studier” där samer utsattes för skallmätningar, 
fotodokumentation, liksom att gravar grävdes upp och mänskliga kvarlevor samlades in till 
institutioner och muséum (Waara 2015). Det rasbiologiska institutet stängdes ner år 1958 
(Lundmark 2002). 
 
Under 1980-talet arbetade samerna för att få till stånd ett sameting och därmed öka sitt 
självbestämmande. Sametinget invigdes sedermera 1993 men har sedan dess kritiserats för att 
inte ge något reellt självbestämmande i och med att det inrättats både som ett folkvalt organ 
och som en statligt styrd myndighet. Sametinget uttalar sig om självbestämmandet på sin 
hemsida genom att skriva att varken Sverige, Norge eller Finland i praktiken respekterar 
självbestämmanderätten och att samtliga inrättade Sameting utan någon beslutanderätt. Enligt 
sametingslagen har samerna rätt till kulturellt och språkligt självbestämmande men i praktiken 
används inte de principer som fastställts i någon större utsträckning och mycket litet 
inflytande sker över frågor som berör land, vatten och naturresurser i samiska områden 
(Sametinget 2016). 
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I flertalet rapporter från FN:s olika granskningsorgan och kommittéer får Sverige 
återupprepad kritik avseende behandlingen av samerna. Bland annat kritiseras Sverige för att 
inte ratificera och implementera ILO 169 som stärker urfolks rättigheter. På samma sätt 
röstade Sverige för FN:s deklaration om urfolks rättigheter, år 2007, men någon reell 
implementering av en sådan har ännu inte skett. Återkommande kritik avser framförallt att 
samernas rätt till land och vatten inte respekteras eller skyddas, att samerna inte inkluderas, 
informeras och tillfrågas på ett adekvat sätt i frågor som berör dem, och att Sametinget inte 
ges tillräcklig finansiering (CCPR/C/SWE/CO/7; E/C.12/SWE/CO/6; (CERD/C/SWE/CO/19-
21). Även Europarådet har påtalat återkommande brister vad avser Sveriges skydd och respekt 
för samernas urfolksrättigheter och hur deras situation påverkas av diskriminering 
(ACFC/SR/IV(2016)004, s. 15-17). Våren 2011 inleddes förhandlingar mellan Sverige, Norge 
och Finland om en nordisk samekonvention med syftet att bekräfta och stärka samernas 
rättigheter för att genom stärkta rättigheter kunna bevara och utveckla språk, kultur, näring 
och samhällsliv. I ett uttalande från Sametinget, 2014, krävde man att förhandlingarna om den 
nordiska samekonventionen avslutas senast år 2016. I skrivande stund är dock dessa fortsatt 
pågående (Sametinget 2016; Regeringskansliet 2015).  
 
Varför en sanningskommission för samerna? 
Redan 1998 efterfrågade den dåvarande ordföranden för Svenska samernas riksförbund en 
historisk kartläggning av övergrepp mot samerna. En kartläggning ägde aldrig rum och trots 
att den dåvarande sameministern samma år bad om en offentlig ursäkt, följdes någon sådan 
aldrig upp och den dåvarande sameministern, Annika Åhnberg, har själv uttryckt att ursäkten 
var ”ett fullständigt misslyckande” och ursäkten ledde aldrig till en riktig politisk kursändring 
(Åsbrink 2016). Sedan 1998 har flera förslag om upprättelse för samerna lagts fram men 
sedan inte kommit längre. Det nuvarande arbetet mellan Sametinget och DO tog sin start 2012 
efter att en motion lagts fram till Sametinget med krav om en samisk sanningskommission 
som dels skulle lyfta fram historiska övergrepp men även nutida exploatering av samiska 
marker. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har även tidigare genomfört projekt med fokus 
på samer och ett pågående projekt som påbörjades 2013 lyfter diskriminering mot samerna 
som urfolk för att öka kunskapen och göra att urfolksrätten blir vägledande då beslut fattas 
och åtgärder sker som berör samerna på olika sätt. Det är tänkt att projektet ska resultera i en 
långsiktig strategi, där sanningskommission kan vara ett av sätten att inrymma detta mål. DO 
har i tidigare rapporter kommit med förslag till åtgärder och sommaren 2015 offentliggjordes 
att DO är med och stödjer Sametinget i arbetet inför att inrätta en sanningskommission (DO, 
pressrum 2015).  
 
På sametingets hemsida nämns att samhällets kunskap om samer och deras historia är 
bristfällig och att kränkningar och diskriminering genom den svenska staten, fortsatt är 
pågående på flera olika plan, varav även detta är okänt bland både beslutsfattare och den 
bredare allmänheten. Man menar vidare att en djupare och allomfattande översikt av 
vittnesskildringar saknas och att historien behöver lyftas fram i ett steg att öka kunskapen om 
samernas situation. Slutligen framkommer att Sametinget tillsammans med DO upprepat 
behovet av förändring och åtgärder som tar avstånd ifrån det koloniala arvet liksom 
diskriminerande strukturer som finns kvar (Sametingets 2016).  
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I ett led av upprättelse och försoning mellan samer och Svenska kyrkan gav Svenska kyrkan 
våren 2016 ut en vitbok på 1200 sidor. Vitboken redogör för vad som skett i ett försök att göra 
upp med sin historia avseende samerna. Vitboken tillkom efter att samiska företrädare 
uppmanat Svenska kyrkan till att ta ansvar för de oförrätter och kränkningar som svenska 
kyrkan begått mot den samiska befolkningen. Efter att vitboken färdigställts uppmanade 
Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med Sylvia Sparrock (ordförande i 
Samiska rådet i Svenska kyrkan), den svenska regering till att också ta ansvar för de 
kränkningar som man utsatt samerna för (Jackelén & Sparrock 2016;).  

 
 

Samiska röster om upprättelse och sanningskommission 
Hur ser samerna på upprättelse?  
Frågan om vad upprättelse innebär har varit inledande i samtliga intervjuer. Flera av de 
intervjuade menar att upprättelse för dem innehöll mer än bara en ursäkt och ett 
tillkännagivande. Bland annat redogjordes följande;  
  

”Det första jag tänker att om man har upplevt en orättvisa så ska man få någon form av 
ursäkt men också att det leder till att det blir en förändring. Det tycker jag är 
upprättelse”. 
 

Ytterligare en av de intervjuade sa följande;  
 

”Vad gäller upprättelse så ser jag det som att det är viktigt att säga att det måste 
åtföljas av en konkret upprättelse. Det räcker inte bara med ett förlåt eller med ett 
häfte om att så här har det sätt ut, det var sorgligt men så var det. Utan det måste 
innebära en konkret handling och det måste finnas inbyggt i processen”. 

 
Vid en följdfråga om huruvida de intervjuade trodde att samer generellt ser på upprättelse 
menade en av de intervjuade att upprättelse i bredare ordalag ofta ses på samma sätt, dvs. att 
det handlar om att få en ursäkt eller ett tillkännagivande som även ska leda till förändring. 
Detta stämmer överens med den bredare form av upprättelse som Torpey (2015) formulerar, 
där det handlar om att återställa eller kompensera för tidigare allvarliga kränkningar. Däremot 
trodde en av de intervjuade att åsikterna börjar skilja sig åt vad gäller huruvida upprättelsen 
ska innebära någon slags kompensation för det som skett, och i sådant fall, vilken slags 
kompensation. I detta fall vidhöll intervjupersonen att det för denne, personligen, inte var 
viktigt att bli kompenserad, utan snarare att det var viktigt att de problem som uppstått i och 
med tidigare övergrepp skulle åtgärdas. Skillnaden mellan kompensation och åtgärd tycktes 
därmed vara stor för personen i fråga, men kanske skulle kunna vara snarlik för någon annan. 
Oavsett, blir det i detta avseende tydligt att en handling som sker för att åtgärda ett problem 
också måste vara önskvärd, vilket bland annat problematiseras av Blustein (2015), som 
skriver att upprättelse i form av kompensation endast är adekvat i kraft av det budskap som 
kompensationen förmedlar.  
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En annan fråga som kom upp var nödvändigheten av upprättelse för att ens kunna gå vidare 
och reda ut olika följder av den politik som förts. I en av intervjuerna sades följaktligen;   
 

”De områden som jag kommer ifrån … är präglat av konflikter och väldigt mycket 
hantering av statliga övergrepp och under en kort period har man gjort enorma 
övergrepp på människor och där ser jag att det är, det blir inte bättre, det förs vidare 
och synen på människor är, människor hanteras i ett lägre, vi har ett lägre värde, på 
alla nivåer, vad gäller myndigheter, statlig politisk hantering, till och med på 
kommunnivå så förstår man inte människorna för man beaktar inte historien. Man 
förstår inte varför det här är så ”bråkigt” och tjurskalligt, ”varför sitter människor med 
lagböckerna och stångar sig blodiga”. ”Varför kan de inte bara godta när det kommer 
påbud uppifrån, ”hej, nu ska vi dra den här kabeln över eran mark, varför skriver ni 
inte bara på”.  

 
I ovanstående citat lyfts därmed att allmänheten måste förstå och känna till vad som historiskt 
skett, för att kunna förstå dagens agerande i det situationer som uppstår och därefter förändra 
dessa mönster. Att allmänhetens kunskap om vad samerna varit med om måste öka, lyftes 
specifikt i samtliga intervjuer som ett viktigt sätt att nå upprättelse. Detta synliggörs även i 
nedanstående citat där en av de intervjuade uttrycker följande;  
 

”Jag ser ett behov av det här arbetet och ett behov av upprättelse. Jag ser ett stort glapp 
i majoritetssamhällets kunskap om samer, det samiska folket och vår situation som vi 
har idag och vad vi brottas med… hela vår livssituation, både vad gäller marker, hotad 
kultur, men också språk och alla de här bitarna och våra barns rättigheter. Så vet jag 
att det har begåtts så kraftiga övergrepp mot det samiska folket som vi fortfarande 
lever med och som inte kommer försvinna av sig självt och faktiskt fortgår än idag. 
Varav en del beror just på en bristande kunskap bland gemene man och också en 
politisk ovilja”.  

 
Efter att intervjuerna inletts med en öppen fråga om upprättelse gick vi över till att mer 
specifikt börja diskutera FN:s riktlinjer om upprättelse, varav intervjupersonen fick se de fem 
olika punkterna ”restitution”, ”rehabiliation”, ”guarantees of non-repetition”, ”satisfaction” 
och ”compensation” framför sig. Med punkterna framför sig synliggjordes bland annat att 
ovanstående citat som innebär en önskan om att lyfta fram och öka kunskapen om historien 
hänger ihop med punkt 4 ”satisfaction” i FN:s riktlinjer. Detta ledde även in på punkt 3, 
”guarantees of non-repetition”, utifrån att förändringar av strukturer ansågs vara en viktig del 
i en upprättelse och att det som skett måste synliggöras med syftet att också kunna förändra 
diskriminerande strukturer. Punkt 3 och 4 är därmed i linje med det Bakiner kallar för 
historisk rättvisa, när han skriver att det som skett behöver lyftas fram för att på så vis kunna 
förändra och synliggöra strukturer som är präglade av historien (Bakiner 2015).  
 
Utöver att punkt 3 och 4 hängde ihop och framkom som spontana reaktioner på vad 
upprättelse är, fanns det en samstämmighet i intervjuerna om att de olika punkterna var svåra 
att skilja åt då samtliga var av vikt och dessutom ansågs överlappa varandra. En av de 
intervjuade skiljde sig dock åt när denne uttryckte följande om upprättelse för samerna;  
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”Vi vill inte backa tänker jag, utan vi vill jobba framåt. Det är klart att vi vill ha 
upprättelse men det verkar ju ligga lite trögt, så att jobba framåt och försöka få de 
förutsättningar som vi kan få”. 

 
Citatet ovan vittnar om en viss uppgivenhet om att få upprättelse och hur man vid en 
utebliven process ändå ska kunna gå vidare. På samma sätt lyfter citatet frågan om huruvida 
man verkligen måste gå tillbaka historiskt för att kunna gå vidare. Samma person tillstår dock 
att upprättelse behövs på ”så många olika plan” och tydliggör att en ursäkt från staten först 
och främst behövs utifrån hur man har behandlat samerna vad avser markerna, 
tvångskristnande, fördrivning och att en del i upprättelseprocessen därmed skulle vara att 
erkänna rätten till land och vatten och självbestämmanderätt i de frågor som berör samerna. I 
ett annat citat från ytterligare en person lyfts vikten av, men även en oro över att inte bli fast i 
historien vid en upprättelseprocess; 
 

”det ska inte bara handla om det historiska, utan det är där vi står idag och nu krävs en 
förändring av rådande situation. Vi måste få bli fria att få vara ett folk i harmoni och vi 
måste sluta att föra det här onda vidare till våra barn och då måste vi också ha 
förutsättningar att leva och då kommer också mark och vattenbiten och rätten till 
kultur”. 

 
Trots att ingen av de intervjuade nämner ekonomisk ersättning, så förefaller rätten till mark, 
till självbestämmande och till kultur vara den del av upprättelsen som man vill få återställd, 
vilket kanske framförallt kan sägas omfattas av punkt 1, ”restitution” men även till viss del av 
punkt 5, ”compensation”. Detta hör också samman med varför van Boven tydliggör att 
upprättelse även omfattar urfolk och kollektiv upprättelse då de specifikt berörs som grupp 
genom den gemensamma kulturen. Vad avser punkt 1 ”restitution”, nämns vidare en önskan 
om att återta rätten till att själv kunna bestämma huruvida man är same eller ej, vilket på flera 
sätt har redigerats av staten i och med renbeteslagen från 1886. En av de intervjuade uttrycker 
följande vid en diskussion om FN:s riktlinjer och var fokus bör ligga;  
 

”Det är ju ingen kompensation som jag ser det, om det handlar om att man ska återfå 
rättigheter som man har blivit avtagen för det handlar ju ofta om samernas rätt till 
mark och vatten och då är det ju inte någon kompensation att man får tillbaka dem 
utan det är ett återställande av en rätt som man faktiskt har haft. Det är ju det som det 
handlar om. Idag är det ju staten som helt styr över markerna. Eh, så jag tycker nog att 
4:an och 5:an (satisfaction och compensation), det går inte att koppla ifrån dem två. 
Utan de är ju de viktigaste”. 

 
Ytterligare en person refererar till urfolks rättigheter vid en diskussion om upprättelse och 
uppger följande; 
 

”Marken är ju helt avgörande för den samiska kulturen och det samiska folket och hela 
urfolksdefinitionen den hänger ihop med markerna. Tar vi bort marken så tar ni bort 
oss. Oavsett min koppling som urfolk, … så är det en så grundläggande del, den är 
gemensam för urfolk världen över och det är där jag ser bristen på förståelse från 
politiker, både riksdag och regering och den politik man för fram och vad gäller 
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mineralpolitiken och man har inte den förståelsen, man vill inte ta in att det här är 
olika perspektiv i att marken och vatten är central för vår existens som folk”. 

 
Som mest återkommande i intervjuerna lyftes ”satisfaction”, ”guarantees of non-repetition” 
och ”compensation” som de viktigaste delarna av en upprättelseprocess.  
 
I intervjun med diskrimineringsombudsmannens representanter (här efter refererade till som 
DO) ställdes samma frågor som till de olika nyckelpersonerna bland samerna. Ett 
återkommande ämne var DO:s ingång och roll i arbetet med upprättelse för samerna, varav 
följande uttrycktes; 
 

”Man kan ju tänka på upprättelse på ganska många sätt och vi har ju diskussioner om 
alltifrån att det är något som finns med i vårt uppdrag och i lagstiftningen, i 
diskrimineringslagen och i form av individers rättigheter, kopplat till upprättelse för 
individen och den typen av processer, men också en tanke om att lagstiftaren och 
staten anser individens rätt till lika rättigheter. Om att i någon mån, där övergrepp, 
brott mot lagstiftningen eller andra övergrepp har skett så ska man både som individ 
och grupp på något sätt få vad man kallar upprättelse” (DO). 
 

DO gjorde därmed en tydlig koppling mellan upprättelse och individers och gruppers 
rättigheter. DO får efter frågan om upprättelse betrakta de fem olika punkterna i FN:s 
riktlinjer och menar utifrån dessa att en viktig ingång för dem i arbetsprocessen är hur man 
kan arbeta med rättigheter och förändringsarbete genom att se till historien och tidigare 
övergrepp som format dagens situation. DO:s ingång leder därmed vidare in på de olika 
strategier som Lenzerini (2008) tar upp för att nå upprättelse. Bland annat nämns i den första 
punkten att ”använda sig av redan existerande lagar som grund för upprättelseanspråk”, vilket 
DO refererar till när man talar om den diskrimineringslag som finns. Vidare nämns att 
”kombinera inhemsk lagstiftning med internationell lagstiftning”, vilket DO syftar till när de 
nämner både inhemsk lagstiftning, diskrimineringslagen och individers rättigheter. DO uttalar 
sig även om vikten av att samerna är med och själva styr processen, vilket också nämns som 
en specifik strategi av Lenzerini (2008). DO berör även svårigheterna i att arbeta med en 
upprättelseprocess när urfolkens rättigheter inte är fullt ut erkända.  
 
 
Tankar kring en sanningskommission för samerna 
Inledningsvis i detta stycke hämtar jag ett citat från Sametingets hemsida som redogör för 
varför man förespråkar just en sanningskommission som verktyg; 
 

”En sanningskommission kan sammanställa och beskriva övergrepp och oförrätter 
som ägt rum samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder så att arbetet får 
konsekvenser i Sveriges samepolitik. Den bör utreda den svenska statens övergrepp 
mot samer och samers mänskliga rättigheter samt komma med förslag på lämpliga 
åtgärder så att man kommer till rätta med det historiska traumat. Utan en ordentlig 
genomlysning där saker lyfts upp i ljuset är det tvivelaktigt om Sverige kan göra sig fri 
från gamla föreställningar” (Sametinget 2016). 
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I ovanstående citat vill jag uppehålla mig lite vid den sista meningen ”Utan en ordentlig 
genomlysning…” utifrån att man här sätter ord på varför det är så viktigt att ”sanningen” lyfts 
fram. Utan en offentlig sanning blir det svårt att få igenom förändringar och det är kanske just 
därför som sanningskommissioner blivit ett allt mer populärt verktyg att ta till vid 
upprättelseprocesser, vilket Sametinget har tagit till sig av. En av de intervjuade uppger 
följande när sanningskommission som instrument börjar diskuteras i intervjun; 
 

”Jag tror att tiden den är mogen att göra det nu och vi måste göra det för saker ställs på 
sin spets i så mycket, exempelvis i exploateringen och i markfrågan där det har gått så 
långt... Men det är inget lätt arbete, det förstår ju jag. Det kan vara fallgropar och 
också frågetecken, men jag ser ju ändå att det är så nödvändigt att vi, att det är värt att 
försöka”. 

 
Att sanningskommissioner omges av olika skeenden som påverkar dess arbete och utfall tycks 
finnas med som en medvetenhet hos både respondenterna och hos DO. Bland annat nämns att 
en process genom en sanningskommission kommer att vara obekväm och svår, liksom att det 
finns en förhoppning om att sanningssägandet också kan vara en läkande process. Detta är i 
linje med Walker (2015) som nämner att sanningssägandet är en förutsättning för åtgärder och 
upprättelse, liksom det även kan vara en läkande process i sig. Det sistnämnda är dock, som 
tidigare nämnt omdiskuterat (Småberg 2012).  
 
Samtliga intervjuade såg sanningskommissionen som en process och inte som ett färdigt 
paket, vilket lyfts enligt följande;  
 

”Jag tänker att i stort så tror jag inte att kommissionen i sig kommer lösa allting och 
den kommer inte presentera alla svar och när det är klart så är det helt klart, utan jag 
ser det som att det dels är viktigt att det åtföljs av ansvar och upprättelse, men jag ser 
det också som att det i arbetet kommer komma fram saker som gör att vi måste 
komma vidare”. 

 
Flera av de intervjuade resonerar liknande, varav en uppgav att sanningskommissionens 
arbete inte tar slut utan att det är ett verktyg i en process där man under lång tid framöver ska 
kunna använda sig av dess resultat och därigenom visa på oförrätter, vad dessa lett till och 
förslag på lösningar. DO resonerar kring sanningskommission i liknande ordalag; 
 

”Oavsett sanningskommission så tror vi att den här typen av process där man tittar på 
historien och idag och försöker komma till någon slags förändring, vi har svårt att se 
hur någon slags förändring ska ske som inte innehåller dessa element” (DO). 
 

Vad avser förväntningar på en sanningskommission säger en av de intervjuade följande;  
 

”Förväntningar, det är klart att man har olika förväntningar det har man säkert… man 
vill att ”med det här så kommer en slags ansvarsbit för staten om upprättelse och 
kompensation”.... det tror jag alla vill ha. Man vill inte att det ska bli som i det romska 
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fallet. Med en vitbok och med en väldigt lite summa där staten ändå kan säga att de 
har jobbat med det här. Vi vill inte hamna där”. 

 
Frågan om förväntningar lyfter även det som de intervjuade allra helst skulle vilja fokusera på 
vid en sanningskommission; 
 

”Det är naturligtvis hur vi har blivit avtagna våra land och vatten. Man har ju genom 
historien, har man ju hanterat de här markfrågorna beroende på vad man har haft för 
intressen – mineraler, malm, sen kom ju skogen och vattenkraften och nu är det ju 
vindkraften. Nog är det de viktigaste. Sen snett efter kommer ju språken och ja, vi har 
ju förlorat språken och staten har försökt få oss assimilerade i västerländsk kultur”. 

 
En av de intervjuade nämner att sanningskommissionens största bidrag skulle kunna vara att 
man får del av den ”sanna”, ”rätta” bilden och att historien därigenom skrivs om och att man 
därmed får sanningen om vad som hänt och om vad som ligger bakom. Den förväntan som 
anas i detta hänger ihop med det som Bakiner skriver om när han framhåller att en 
sanningskommission som kan bidra med att ge samhället en komplett och sanningsenlig bild 
av vad som hänt och därmed bidrar till en korrekt bild av det förflutna när diskussioner förs, 
har bidragit med något stort (Bakiner 2015). Å ena sidan kan önskan tyckas försiktig och 
kanske restriktiv, för om en sanningskommission ska förmå något, är det väl ändå just 
”sanningen” som den ska kunna resultera i. Dock är kanske inte ”sanningen” helt lätt att 
komma åt och likaså, vad den kommer fram till verkar enligt Bakiner (2011) ha att göra med 
hur pass oberoende kommissionen är. Ytterligare en av de intervjuade nämner att det finns 
olika inställningar om hur mycket man vill synliggöra i en sanningskommission, varpå det 
även lyfts som en utmaning att nå alla människor så att samtliga får sin talan hörd.  
 

”tar kommissionen slut, så ska ingen komma och säga jag har inte fått min röst hörd, 
jag har inte kommit till tals….där kommer problemet att det verkligen kan vara 
grupper eller individer som säger att jag fick då inte bli hörd, och som säger att det 
bara var vissa grupper som blev hörda. Ska vi ha ett bra resultat så kan vi inte ha kritik 
inifrån. Det får ta tid…Men det är så lätt för mig som sitter i arbetet och säger ”det där 
är rätt”, men säkert skulle jag inte säga det om jag satt i en liten stuga upp på 
fjällkanten, då skulle jag nog kunna vara kritisk. ”jaha, vad är det där för något”? Vi 
har ju varit med om så mycket oförrätter att vi är programmerade till att vara 
misstänksamma mot allting. Så är det bara”. 
 

Vid en följdfråga om huruvida ytterligare kritik finns, ombes den intervjuade att sätts sig in i 
den kritik som eventuellt kan finnas mot en sanningskommission och hur de som är emot en 
sådan eventuellt argumenterar eller upplever det, varav svaret är följande; 
 

”Jag skulle nog vara orolig att det är vissa grupperingar som vill tjäna pengar/poänger 
med det här och flytta fram positioner och inte att det är någon god vilja som ska 
hjälpa alla. Och det tror jag många tänker. Och med all rätt, det är ju en utmaning att 
försöka nå alla så att alla blir hörd”. 
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En annan av de intervjuade menar att det finns ett motstånd mot en sanningskommission för 
att dess arbete upplevs som omöjligt, att ”det här kommer aldrig att gå”, vilket leder till att 
man inte ”törs tänka tanken”. Som ett tillägg fyller den intervjuade dock i med följande;  
 

”Jag tror att stödet finns, verkligen, och vi vet att våra unga efterfrågar detta, att 
ungdomsorganisationer efterfrågar och det är också väldigt viktigt att det här är något 
som de vill”.  

 
Även DO ser utmaningar med en sanningskommission och framhåller att det är svårt att 
utvärdera sanningskommissioners effekter då det är en process som tar lång tid. DO 
argumenterar här i likhet med både Bakiner och Wiebelhaus-Brahm som pekar på 
svårigheterna i att utvärdera sanningskommissioner och att dess resultat ofta är beroende av 
utomstående faktorer, däribland den politiska viljan och huruvida en stat är ”beredd” att 
erkänna historien. DO lyfter även att det finns en risk att man skyndar på processen med en 
sanningskommission och därmed ”konstruerar ett arbete som inte tillgodoser de problem som 
man från samiskt håll vill få belysta och framåt också få lösta”. Man hänvisar här till vikten 
av att samerna själva är med och sätter agendan och har inflytelse över processen. Vidare 
synliggörs svårigheterna i att använda sig av en mekanism som är helt ny i den svenska 
kontexten, varvid följande uttrycks; 
 

”Det finns en risk i att man tar in det befintliga systemet utifrån hur man är van att 
hantera de här frågorna. Förra regeringens vitbok blev ju en skrivelse från regeringen 
där departementet gjorde den. Samerna har ju ingen god erfarenhet av detta och de 
utredningar som skett de senaste 20 åren, SOU, och skrivelser har inte haft ett 
rättighetsperspektiv. Klart att det finns en oro att man väljer den vägen som en 
kompromiss. Så utan att säga så mycket om vad en sanningskommission är, så är ju 
oberoendet väldigt viktigt” (DO). 

 
Man tydliggör återigen från DO:s håll att deras syfte är att delta utifrån att man ser en process 
som skulle kunna säkerställa samers tillgång till lika rättigheter och möjligheter. DO tillägger 
att det är av vikt att man förankrar frågan om sanningskommission och upprättelse även i det 
samiska samhället och att det krävs samtal ute i organisationer och hos myndigheter för att 
lyfta diskussionen om övergrepp och hur dessa påverkar samernas situation idag. 
 
 
Hur ser den politiska viljan ut? Och vilka tendenser märks från allmänheten?  
Utifrån att både Lenzerini (2008) och Bakiner (2011; 2015) lyfter den politiska viljan som en 
fundamental komponent för upprättelse liksom för sanningskommissionen, fick frågan under 
intervjuernas gång ett visst utrymme. Politisk vilja kom även upp som en naturlig följd på 
vissa frågor, varav jag här väljer att inrikta mig specifikt på hur samerna uppfattar politikers 
vilja kring en upprättelseprocess och sanningskommission, samt hur de uppfattar omvärldens 
intresse och inställning till frågan. I detta fall innebär ”omvärlden” övriga Sverige som inte är 
samer, både föreningsliv, kyrka, liksom även människorättsorganisationer. En av de 
intervjuade, även en av politikerna inom Sametinget uppgav följande när frågan kom på tal; 
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”Det politiska läget har ett jättestort inflytande. Du får aldrig en förändring som 
politiker om du inte får människor att känna att det är en viktig fråga som bör 
förändras. Det går inte att argumentera, hur bra argument du än har, om inte folk 
känner att det där är en viktig fråga som man berörs av, så får man inget resultat”. 
 

Samtliga intervjuade uppger att det finns ett politiskt intresse, men som dock inte är uttalat 
som något mål eller syns inom den samepolitik som förs. Snarare uppges att politiken 
förändras men att samepolitiken står oförändrad. På samma sätt beskrivs det finnas ett 
växande intresse för samefrågor och att det även från ett politiskt håll finns ”en känsla av att 
vi borde nog göra det här”. Det sistnämnda kan kanske överensstämma med det som Bakiner 
kallar för ”moralisk övertygelse eller etisk skyldighet”, vilket är en viktig del för att 
upprättelseprocessen ska leda vidare och framförallt väcka den politiska viljan. Under 
intervjun där tendenser till denna etiska skyldighet nämns, beror denna enligt den intervjuade 
på att det finns internationella strömningar som arbetar för upprättelse. På samma sätt nämns 
även här en dubbelhet, då internationella influenser påverkar politiker åt olika håll, varav det 
parallellt också finns tendenser som pekar i motsatt riktning och istället är desto mer 
främlingsfientliga. Ytterligare kontraster i den politiska viljan skildras av en annan av de 
intervjuade;  
 

”I södra Sverige, där tycker de att ”ja men samer, det är klart att de ska ha rättigheter”, 
men ju längre ut norrut man kommer som politiker, så är det mer eller mindre politiskt 
självmord att tycka att man ska erkänna och implementera ILO 169 eller säga att 
samerna ska ha ökade rättigheter till land och vatten”.  
 

Vid en följdfråga om att beskriva ytterligare, framkommer att det finns en politisk vilja till att 
hjälpa, men att det är så politiskt känsligt att man vill helst inte vill ”röra vid ämnet”. Det är 
alltför kontroversiellt att lyfta frågan kring upprättelse och ökade rättigheter för samerna och 
det är ingen fråga som man vinner röster på, utan snarare förlorar man väljare, menar den 
intervjuade. Vidare uppges att det finns en rädsla för att en sanningskommission kan komma 
att lyfta fram historien och dagens strukturer på ett sätt som gör det omöjligt att inte handla, 
vilket också gör att frågan gärna förblir orörd av politiker. Även här märks en dubbelhet, 
varav följande återges; 
 

”Jag känner ju att det har blivit stor skillnad på vissa frågor… Rent generellt tycker en 
del att alla samer har, inte bara dagens samebyar, har rätt till land och vatten. Det har 
vuxit väldigt. Å andra sidan upplever jag att den samiska rätten till land och vatten 
ifrågasätts mer i sin helhet. Så det finns motstående krafter där”. 

 
Tre av de intervjuade nämner att det verkar finnas en större förståelse bland forskare och 
jurister om vikten och behovet av en upprättelseprocess, vilket bland annat visat sig inom 
juridiska mål (Nordmalingsdomen och Girjasrättegången), där domstolsväsendet dömt till 
samers fördel genom att hänvisa till rättigheter och begrepp som hör till dem som urfolk.  
Även DO uppger följande;  
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”Man kan säga att de framsteg som gjorts på området på samers rättigheter i 
förhållande till urfolksfrågan så verkar det som om de i domstolen får gehör för sina 
argumentationer och sina frågor, medan i politiken så går det åt ett annat håll” (DO). 

 
Enligt DO finns det ett intresse för upprättelseprocesser bland politiker men att det intresset är 
svårt att skönja om man ser till vad de olika partierna vill och står i urfolksfrågan i Sverige 
(DO). DO är vidare tydliga med att det måste finnas en uttalad politisk ambition som inte 
endast kommer från samiskt håll utan som är förankrad i riksdagen eller regeringen och att en 
sådan ambition börjar med att man ”har mål som handlar om att det finns mänskliga 
rättigheter som man kan tänka sig att erkänna” (DO). Trots att urfolks rättigheter inte är 
erkända i Sverige, vill dock DO påtala att den svenska staten genom implementeringen av 
minoriteters rättigheter och det arbete som skett, öppnar upp även för urfolks rättigheter på 
längre sikt. Man uppger följande;  
 

”Det som är lite intressant är att man i alla fall från Sveriges håll de senaste tio åren 
har pratat om samerna som ett folk i någon sorts folkrättslig mening vilket innebär att 
man inte längre har kunnat nonchalera det. Innan dess så var samerna även i retoriken 
en minoritet fast man var ett urfolk så var man en minoritet och inte ett urfolk. Det har 
inneburit en del på den internationella arenan, att det i alla fall går att ha en bättre 
diskussion då samerna faktiskt är ett urfolk och att samerna faktiskt använder sig av 
det för att prata om vilka rättigheter man har” (DO). 

 
Enligt den strategiplan som Lenzerini staplar upp framgår inte vad som föregår det ena eller 
andra, utan snarare att det krävs parallella processer på olika håll för att frågan om upprättelse 
ska vinna någon slags gehör. Med andra ord, kan i detta fall redan erkända rättigheter 
(minoriteters rättigheter) liksom diskrimineringslagen vara vägar till att öppna upp även för de 
rättigheter som ännu inte är erkända. Enligt DO blir det allt vanligare att samerna vänder sig 
till rättsväsendet, dels utifrån att de känner sig tvingade till det, men även utifrån att man 
måste ta till de instrument som finns, vilket också är en strategi att använda i enlighet med 
Lenzerini. Även samhällets acceptans för upprättelse liksom för samernas rättigheter kommer 
upp som en fråga under intervjuerna, varpå en av de intervjuade uppger följande;  
 

”Om man tittar på samhällsacceptans så finns det ju debatter som menar att vi inte är 
ett urfolk och då finns det ju ingen samhällsacceptans… Men vi har ju politiker som 
också jobbar för vårt och visar att vi är ett urfolk… Så jag hoppas att det är på väg till 
en större samhällsacceptans”.  
 

På samma fråga uppger en annan att det finns en bred samhällsacceptans, men att steget är 
större till att de facto förändra något, varav det inte är säkert att samhällsacceptansen när den 
”kostar” något, förblir densamma. Ytterligare en av de intervjuade nämner Svenska kyrkans 
arbete som en viktig aktör och vägledare, där man visat på historiskt ansvar och även 
uppmanat staten att göra detsamma. Vidare nämns andra aktörer, såsom media och att man 
bland annat lyft samernas situation genom en stor artikel i DN, varpå följande uppges; 
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”Intresset finns ju där när man har lyft frågan men fortfarande är det en okunskap 
kring samer som kanske påverkar den politiska viljan. Så jag ser väl en mix där, både 
att det är ett ökande intresse och ökat synliggörande av samers situation och så har vi 
flera saker, både gruvfrågan och Girjasrättegången där samer syns mer och är i tv 
också och debatterar... Sen finns det naturligtvis vissa krafter som inte vill göra något, 
det ser vi inom mineralpolitiken och minerallagstiftningen att man vill verkligen inte 
ändra någonting”. 

 
Vid frågan om huruvida stöd eller engagemang sker från människorättsorganisationer, svarar 
en av de intervjuade följande;  
 

”Vi får stöd av människorättsorganisationer, och jag tycker att man kan se mer stöd än 
tidigare. Jag menar om det handlar om exploatering på känsliga ekosystem så finns det 
många organisationer inom miljörörelsen och även inom mänskliga rättigheter”. 

 
I ovanstående citat nämns en av de strategier som Lenzerini återger nämligen att man tar stöd 
av organisationer som kan ha ett eget intresse i frågan, varav det i detta fall är 
miljöorganisationer som också har ett intresse i att skydda ett visst område. Flera av de 
intervjuade uppger att även den samiska aktivismen (demonstrationer, manifestationer, 
samarbeten med andra organisationer samt solidaritetsutbyten) har ökat och beskriver att detta 
sker bland annat inom gruvnäringen och gruvexploateringen, där fler vågar höja sin röst, 
vilket de menar kommer att öka ännu mer. Här nämns även ungdomsaktioner och att den 
samiska frågan avseende historiska kränkningar och dagens strukturer även synliggörs inom 
den kulturella arenan, såsom musiken, teatern, etc. En av de intervjuade uppger följaktligen 
att denne ser detta som ett friskhetstecken. Specifikt när engagemanget kommer från de 
samiska ungdomarna, som därmed bidrar med ny kraft. Samme person lyfter även följande 
om den äldre generationen;  
 

”Samtidigt ser jag också en del som är äldre och har varit nerkörda i skorna att de får 
höra att de är värda något, att deras språk och kultur är värd något och jag ser att det 
finns en ökad stolthet. Att man törs komma på något arrangemang”. 

 
Vid en följdfråga om huruvida samerna har sett resultat av olika manifestationer etc., nämns 
demonstrationen i Gallok som en sådan händelse som gav resultat, liksom Alta-konflikten i 
Norge, som påverkade samhällsdebatten även bland de svenska samerna. En av de intervjuade 
uppger specifikt att en händelse som får mycket publicitet också ger ringar på vattnet inom 
andra områden och skapar mer engagemang generellt.  
 
 
Mänskliga rättigheter  
Enligt Bakiner har både upprättelse och sanningskommissioner en nära koppling till 
mänskliga rättigheter. Dels som en viktig del i upprättelsen, liksom även en viktig del i 
sanningskommissionens syfte – att säkra att det som skett inte sker igen. Huruvida mänskliga 
rättigheter berörs inför en upprättelseprocess blir därmed en viktig fråga som också 
uppkommer i intervjuerna. Som tidigare nämnt finns det några specifika rättigheter som 
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samerna återkommer till, däribland rätten till land och vatten, rätten till delaktighet, till 
självbestämmande och rätten till språk och kultur. En av de intervjuade uppger när mänskliga 
rättigheter kommer på tal, följande;  
 

”Det pågår hela tiden skuggrapportering och att det är flera som skriver, det är 
återkommande och frågan är hur länge ett land som Sverige återkommande kan få 
kritik utan att göra någonting … Jag tror att Sverige också skulle kunna få högre 
trovärdighet att vi visar på hemmaplan hur man ska göra och nu är det dags att visa det 
i samefrågan. Jag tror inte man skulle förlora på det utan skulle få en större 
trovärdighet i de här frågorna. Nu blir det så dubbelt att man går in i andra delar och i 
andra länder och säger hur de ska agera”. 

 
Även DO lyfter att Sverige får skarp kritik internationellt och att det återkommande berör 
samma rättigheter;  
 

”Lite oberoende av sanningskommission så bedriver vi ett arbete som berör 
diskriminering av samerna som urfolk och det som lyfts där är såklart de här frågorna 
som är väldigt kopplade till urfolksrätten, både frågorna om mark och vatten men 
också frågor om självbestämmande … Det är ju de frågorna som från samiskt håll 
återkommande lyfts och också de frågor där Sverige återkommande får skarpast kritik 
kring” (DO). 

 
Det framkommer att samerna i olika frågor har kontakt med andra urfolk och också tar del av 
andras erfarenheter kring mänskliga rättigheter. Vidare uppges att rättigheterna berör varandra 
och när en rättighet kommer på tal innefattas den på många sätt av andra rättigheter, varav 
samtliga av dessa rättigheter återfinns i både UNDRIP och ILO 169.  
 
Vid samtliga intervjufrågor, både vad avser upprättelse, sanningskommission, politisk vilja 
etc., berörs mänskliga rättigheter från olika perspektiv. En av de intervjuade uppger att ett 
första steg inför samtliga moment är att ”ens få sin röst hörd” och menar att även detta brister 
i dagens situation för samerna. Detta leder vidare till nästa kapitel som avslutningsvis försöker 
applicera teoretiska och praktiska perspektiv på upprättelse och sanningskommission och 
vilka nyckelfrågor som kan vara viktiga att ha med sig i den svensk-samiska kontexten.  
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Kap 6 – Analys 
 
Efter att ha redogjort för studiens två första frågeställningar i de två föregående kapitlen har 
jag nu nått till den sista delen som givet Kanada och Nya Zeelands erfarenheter och samernas 
förväntningar ska resultera i vilka nyckelfrågor som måste beröras för att en 
sanningskommission i den svensk-samiska kontexten ska kunna leda till upprättelse. Innan 
den sista delen av studien tar vid vill jag dock kort sammanfatta kapitel 4 och 5 utifrån dess 
frågeställningar.  
 
-‐ Hur ser Kanada och Nya Zeelands erfarenheter ut vad avser att använda 

sanningskommissionen som en väg till att nå upprättelse? 
 
I Kapitel 4, ”Erfarenheter från Kanada och Nya Zeeland” beskrivs till att börja med hur 
respektive länder har arbetat med upprättelseprocesser på flera olika sätt. Här nämns både 
offentliga ursäkter, fördrag och sanningskommission med fokus på ett område inom vilket 
olika kränkningar och övergrepp ägt rum (Kanada), liksom sanningskommission som en 
permanent institution (Nya Zeeland). I både Kanada och Nya Zeeland ges mycket utrymme 
till själva sanningssägandet och dess rekommendationer. I den mån sanningskommissionerna 
är utarbetade verkar det som om punkt 4, satisfaction i FN:s riktlinjer för upprättelse också är 
den punkt som allra mest tillgodoses i respektive upprättelseprocess. På samma sätt har båda 
fallen redogjort för historiska kränkningar i ett led av att förklara nutida problem och 
strukturell diskriminering som bottnar i historien. I det kanadensiska fallet blir detta tydligt i 
och med TRC:s mål som vid flera tillfällen återkommer till formuleringar som syftar till att 
utreda historiens ”effekter”, ”följder”, ”generationsövergripande konsekvenser” och 
”pågående effekter” (Settlement Agreement 2006). I Nya Zeeland synliggörs detta istället 
utifrån att man fick ändra Waitangitribunalens mandat då man insåg att historien spelade allt 
för stor roll och inte gick att bortse ifrån. Även om historien och samtiden binds samman och 
förändringar som behöver ske påtalas framgår dock inte i vilken utsträckning som de 
rekommendationer som ämnar förändra dagens strukturer de facto implementeras. Detta 
innebär vidare att det är svårt att säga något om huruvida punkt 3, guarantees of non-
repetition i FN:s riktlinjer, tillgodoses i respektive fall.  
 
I både Kanada och Nya Zeeland har rekommendationer som sanningskommissionerna 
resulterat i, till viss del implementerats. I detta avseende kanske kan sägas att varje 
implementering som sker är ett steg av upprättelse. Den mest signifikanta implementeringen i 
detta avseende torde emellertid vara implementeringen av UNDRIP i Kanada utifrån att man i 
och med UNDRIP erkänner urfolkens rättigheter. Huruvida implementeringen är en direkt 
konsekvens av sanningskommissionen är dock inte lika lätt att uttyda. Detta utifrån att den 
politiska viljan tycks vara en viktig orsak i och med regeringsskiftet år 2015. Detta är helt i 
linje med vad både Brahm och Bakiner uppger; att sanningskommissionens resultat är 
svårutredd då orsak och verkan enligt framförallt Bakiner är beroende av utomstående 
faktorer och inte sanningskommissionen i sig självt. I det nyazeeländska exemplet kan istället 
nämnas att kommissionen bidragit med överenskommelser som stärkt specifika rättigheter 
inom olika näringsområden och bland annat landområden, vilket är nära sammankopplat med 
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andra urfolksrättigheter. Vidare anses tribunalen ha fungerat så pass väl att den av FN:s 
specialrapportör, Anaya, blivit utnämnd till ett av de viktigaste exemplen i världen vad avser 
att belysa historiska och pågående övergrepp mot urfolk (A/HRC/18/35/Add.4). Den kritik 
som framkommer avseende maoriernas rätt till självständighet kan dock tyckas dyster med 
tanke på att tribunalen arbetat i 40 års tid och Nya Zeeland kanske borde ha kommit längre i 
frågan.  
 
Bakiner drar upp olika riktlinjer för en sanningskommissions utformande och är tydlig med att 
det är en tillfälligt sammansatt panel. Utifrån Kanada respektive Nya Zeelands erfarenheter 
vill jag dock argumentera emot detta påstående. En sanningskommission behöver inte vara en 
tillfälligt sammansatt panel - inte i de fall det gäller historiska sanningskommissioner utifrån 
att brotten dels begåtts under lång tid, samt tillhör en explicit grupp som lever med historiska 
oförrätter närvarande inom samtliga områden, ofta på en strukturell nivå. Ett exempel på 
erfarenheter från en sådan kommission är Nya Zeelands permanenta "sanningskommission" – 
Waitangitribunalen. Dess funktion är densamma som en sanningskommission, varvid både 
sanning lyfts fram, historien och hur denna präglar dagens situation ges utrymme, samt att 
rekommendationer till staten sker avseende åtgärder och kompensation av olika slag. Även 
FN:s specialrapportör som benämner Nya Zeelands tribunal som en sanningskommission 
verkar gå emot det som Bakiner anser vara en grundbult i sanningskommissionens 
uppbyggnad. Vidare verkar det även som om en liknande funktion rekommenderas av TRC, 
detta utifrån rekommendationen i punkt 53 (Calls to Action 2015) som innebär bildandet av 
nationellt, oberoende tillsynsorgan med syfte att årligen övervaka, utvärdera och rapportera 
till folket i Kanada och dess regering vad som sker på olika nivåer inom upprättelse, i ett led 
av att säkerställa att förhållandet mellan urfolken och staten upprätthålls framöver och att 
genomförandet av TRC rekommendationer de facto sker. Tillsynsorganet bör enligt Calls to 
Action (2015) bemannas av medlemmar utsedda av Kanadas regering och nationella 
urfolksorganisationer, och därmed bestå av både aboriginer och icke-aboriginer (Calls to 
Action 2015). Punkt 53 synliggör därmed att TRC:s arbete i sig inte innebär upprättelse, utan 
är en väg till upprättelse.  
 
Sammanfattningsvis kan sanningskommissionen i både Kanada och Nya Zeeland anses ha en 
betydande vikt i processen mot upprättelse och förbättrad situation, men vars bidrag till mångt 
och mycket är beroende av politisk vilja, bred spridning och påtryckningar från samhället och 
från människorättsorganisationer.  
 
-‐ Hur ser samernas förväntningar ut vad avser att använda sanningskommissionen 

som en väg till att nå upprättelse? 
 
Inom området upprättelse verkar det finnas en enad bild bland de intervjuade om att 
upprättelse handlar om att få en ursäkt, ett erkännande om vad som skett och att det inte 
stannar där, utan också leder till handling eller förändring i någon form. Om handlingen sker i 
form av förändrade strukturer eller kompensation är desto mer osagt. Dessa utesluter inte 
heller varandra.  
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Vad avser en samisk förväntan på sanningskommission förefaller det finnas en konsensus om 
att sanningskommissionen i sig inte ger upprättelse utan är en del på väg till upprättelse. Det 
tydliggörs vidare att sanningskommission som arbetsmetod motiveras utifrån att en sådan 
möjliggör en förändrande process och inte en process som tar slut efter att sanningen lagts 
fram och ansvar eller ursäkt kunnat återges. Detta till skillnad från en vitbok eller en offentlig 
ursäkt, varav man önskar en större process.  
 
Vad avser den politiska viljan framkommer i intervjuerna att det finnas en ambivalens. Dels 
utifrån att man uppfattar att det finns en vilja att hjälpa, men också att motstående intressen 
leder till ytterligare utsatthet, exempelvis vad avser exploatering av marker. Även DO uppger 
att det finns en politisk nyfikenhet och att frågor kring upprättelse fått ett större intresse men 
att detta inte finns utsagt i något partipolitiskt program. I den svensk-samiska kontexten har 
enligt intervjuerna de svenska politikerna inte kommit så långt ännu, men att media öppnar 
upp för frågorna och belyser dessa är ett viktigt steg, liksom att även Svenska kyrkan gått ut 
och uppmanat till en sanningskommission. Inte minst sker det även förändringar inom 
rättsväsendet som är till samernas fördel, varpå fler steg i samma riktning skulle kunna 
innebära att samernas situation inom en rimlig framtid inte längre går att förbise även bland 
politiker och i regeringen. Även det faktum att den svenska grundlagen ändrades år 2011 till 
att inbegripa samerna som urfolk, torde så småningom öppna upp för att även inkludera 
urfolks rättigheter allt mer.  
 
Efter en kort sammanfattning av föregående två kapitel, har min studie nått den slutgiltiga 
frågeställningen som syftar till att binda samman resultaten av föregående frågeställningar, 
nämligen;  
 
-‐ Med utgångspunkt i Kanada och Nya Zeelands erfarenheter och utifrån samernas 

förväntningar - vilka är nyckelfrågorna som måste hanteras för att en 
sanningskommission för de svenska samerna ska kunna leda till upprättelse? 
 

Av det material som undersöks framträder några specifika nyckelfrågor som är återkommande 
i både teoridelen, erfarenheter från Kanada och Nya Zeeland, liksom nämns under 
intervjuerna. Gemensamt för dessa frågor är att de berör både inledningsprocessen av en 
kommissions arbete, den pågående processen, liksom dess resultat och efterföljande 
konsekvenser.  
 
Den politiska viljan 
Redan i teorikapitlet framkommer att den politiska viljan har en stor roll vad avser både 
upprättelseprocess, liksom en sanningskommissions förmåga att leda till upprättelse. Detta 
redogör både Bakiner, Wiebelhaus-Brahm respektive Lenzerini för. Att tesen om den politiska 
viljans signifikans inte motbevisas utan snarare förstärks i erfarenheterna från Kanada gör att 
den politiska viljan blir en nyckelfråga som den svensk-samiska kontexten måste räkna med. I 
Kanada påbörjade TRC sitt arbete under en konservativ regering och avslutade sitt arbete 
under en mer liberal regering. Gjorde det någon skillnad? Kanske inte en avgörande skillnad, 
det vore att negligera sanningskommissionens arbete, men än dock en bidragande orsak. Det 
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faktum att TRC:s arbete påbörjades efter att en offentlig ursäkt skett av dåvarande 
premiärminister talar även för att det på något sätt fanns en känsla av moralisk skyldighet, 
eller etisk plikt att till viss del tillmötesgå upprättelseanspråket och där vid att också kunna ta 
en sanningskommissions resultat på allvar och att det fanns en politisk konsensus om att man 
inte längre kunde bortse från de behov av upprättelse som fanns. I Nya Zeeland kan sägas att 
den politiska viljan främst bestod i själva inrättandet av Waitangitribunalen år 1975, som kom 
till av en dåvarande minister som sett behovet efter att maorierna under lång tid påtalat detta. I 
intervjuerna lyfts också den politiska viljans betydelse både från samer själva, liksom från 
DO. Bland annat sägs att det politiska läget har en avgörande betydelse.  
 
Trots att den politiska viljan är en nyckelfråga att beakta finns det en risk att det blir till ett 
cirkelargument enligt följande: För att öka den politiska viljan krävs förståelse för behovet av 
upprättelse, sanning och förändring, det krävs kunskap om vad som skett, men för att kunna 
använda sig av en sanningskommission och ge ut en gedigen slutrapport som redogör för vad 
som skett och varför det har kunnat ske, liksom dess konsekvenser krävs politisk vilja.  
 
Att invänta den politiska viljan för att ens få igång en process är kanske inte heller en lösning, 
utan där det finns ett visst mått av nyfikenhet, liksom en förnimmelse av etisk plikt att bistå en 
sanningskommission, där finns det också möjlighet att öka den politiska viljan i och med 
möjligheten att på ett grundligt sätt också framföra vad som skett.  
 
Civilsamhällets roll 
Ytterligare en nyckelfråga som framkommer och genomsyrar både teorier om upprättelse 
liksom perspektiven på sanningskommissionerna är civilsamhällets roll. Även detta område 
bekräftas i både Kanada och Nya Zeeland. Till att börja med framgår att civilsamhällets 
förståelse för behovet av upprättelse är ett sätt att komma närmre upprättelse. Vidare framgår 
att när den politiska viljan inte är tillräcklig är det mycket som pekar åt civilsamhällets roll i 
att pressa, sprida kunskap, slutrapport, etc. har en stor betydelse. Detta nämns inte minst när 
sanningskommissioners rekommendationer stöter på motstånd, eller ignorans avseende 
implementering av rekommendationer. I Kanadas fall riktas specifika rekommendationer i 
slutrapporten till samhällets olika aktörer, däribland civilsamhället. I Nya Zeeland nämns att 
aktioner från civilsamhället varit det som fått staten att slutligen ta till sig vissa 
rekommendationer och fullfölja åtgärder. Även i intervjuerna i kapitel fem nämns 
civilsamhällets funktion som viktig. Bland annat nämns att stödet från 
människorättsorganisationer har ökat, liksom att även samisk aktivism ökat, varav detta 
synliggjort inom både kulturen, liksom inom media. På samma sätt beskrivs att 
manifestationer som skett, liksom uppmärksammade fall påverkar samhällsdebatten, varav 
händelser som får mycket publicitet också skapar mer engagemang generellt.  
 
Att enas kring vad som ska tas upp 
Både Hayner, Brahm och Bakiner är tydliga med att sanningskommissions inledningsskede i 
stort formar dess förutsättningar och resultat. Inledningsskedet verkar därmed vara kritiskt. 
Det är även i detta skede som sanningskommissionens mål sätts upp, vilka sedermera utgör 
vilka frågor som ska tas upp. I både Kanada och Nya Zeeland statueras tydliga mål och 
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principer. Att enas kring vilka frågor som ska tas upp är dock en stor utmaning. Detta 
framkommer dels i Waitangitribunalen där konflikter inom urfolksgruppen skapats utifrån 
konkurrens mellan olika grupper, liksom utifrån konkurrens mellan individuella intressen och 
kollektiva intressen. Detta nämns även som en utmaning i studiens intervjuer med samer. Här 
finns bland annat en oro att grupper eller individer efter att sanningskommissionen ägt rum, 
uppger att deras röst inte blivit hörd. Vikten av att enas kring vad sanningskommissionen ska 
fokusera på kan ta både kraft och tid. Likaså är det viktigt att komma ihåg att bakom de frågor 
som tas fram, finns andra frågor som får stå tillbaka eller väljs bort. Detta gäller även en viss 
del av sanningssägandet där det inte är helt lätt att enas kring vad som har hänt. I Kanada och 
TRC:s fokus på internatskolorna pågick ett flerårigt arbete innan kommissionen påbörjade sitt 
arbete år 2009, som lade grunden för dess fokus. Här kan bland annat RCAP:s rapportering 
mellan 1991-1996 nämnas som en grund till att TRC:s fokus explicit hamnade på 
internatskolorna.  
 
Samernas egen medverkan 
Detta nämns bland annat av Lenzerini som en viktig fråga för att upprättelse ska kunna ske. 
Huruvida urfolket själva är med och har inflytande i processen bedöms vara av stor vikt. Detta 
bekräftas framförallt i Nya Zeelands erfarenheter där introduktionen av ”äldste”, skapade 
respekt, stabilitet och ett maoriskt perspektiv. Detta tas även upp i intervjudelen som en viktig 
faktor; att samerna själva äger processen.    
 
Att inte stå tillbaka för svåra frågor 
I teorikapitlet om sanningskommissioner nämns att det finns en rädsla att en 
sanningskommission kan skapa ytterligare splittring. I teorikapitlet är det osagt mellan vilka 
en sådan splittring riskerar att ske, men utifrån de frågor som kan tänkas komma fram, finns 
det en risk att splittring sker dels mellan urfolk och icke-urfolk, dels inom den grupp som 
gemensamt söker upprättelse. Det sistnämna är en erfarenhet som Nya Zeeland haft, vilket 
uppkommit som en bieffekt i Waitangitribunalen. Erfarenheten lyfts av Mead (2016) då 
tribunalen utöver sitt arbete mellan staten och maorier även blev tvungen att arbeta med 
försoning inom gruppen. Oavsett om det uppkommer splittring inom gruppen som har att göra 
med hur man har särbehandlats inom gruppen av staten, eller om splittringen beror på 
spänningar som funnits oberoende av en koloniserande part, riskerar dessa spänningar att 
komma upp till ytan i och med att olika liksom känsliga områden berörs. Skeendet kan 
därmed sägas vara både en negativ effekt då tidigare konflikter kommer upp till ytan, men kan 
också ses som ett tillfälle att försonas och gå vidare från tidigare spänningar mellan inbördes 
grupper. I detta avseende talar jag alltså inte om de trauman som kan uppkomma av att 
sanningen kommer fram, utan om inbördes konflikter som kan vakna till liv, trots att man 
delar liknande upplevelser av förtryck och kränkningar.  
 
Det måste finnas en beredskap och ett utrymme för att även dessa konflikter ska kunna tas 
upp och hanteras. Utan försoning inom gruppen riskerar fortsatta konflikter som ligger under 
ytan att störa syftet med upprättelseprocessen som bland annat är att kunna gå vidare och 
skapa nya förutsättningar.  
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Avslutande diskussion 
Utifrån min studies syfte att undersöka sanningskommissioners roll i att nå upprättelse och 
huruvida andras erfarenheter kan tas tillvara i den svensk-samiska kontexten har jag försökt 
redogöra för Kanada och Nya Zeelands erfarenheter av sanningskommission som instrument 
vid upprättelse. Vidare har jag även försökt sätta mig in i förväntningar från samerna och 
vilka utmaningar som finns inför en sanningskommission och en upprättelseprocess, vilket 
därefter mynnat ut i nyss nämnda nyckelfrågor. Nyckelfrågorna kan ses som viktiga 
komponenter att ha i beaktan och förhålla sig till och kan således utgöra både 
”nycklar”/hjälpmedel, liksom hinder att vara medveten om. Varav betänkandet av de olika 
nyckelfrågorna kan vara av vikt vid inrättandet och genomförandet av en sanningskommission 
med syfte att nå upprättelse.  
 
Det är en svår uppgift att undersöka en process som fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt 
skede och ännu svårare utifrån att forskning som finns avseende sanningskommissioner 
verkar vara överens om att dess funktion är beroende av många utomstående faktorer. På 
samma sätt är även målet, själva upprättelsen för urfolket och i detta fall samerna en process 
som tar lång tid och därför är svår att överblicka. Utöver detta är det också svåra och känsliga 
frågor som dessa processer hanterar. Trots dessa olika svårigheter verkar det än dock finnas 
belägg för att en sanningskommission faktiskt åstadkommer steg på vägen mot upprättelse. 
Dels genom sitt fokus på att lyfta fram vad som skett och därmed synliggöra oförrätter och 
kränkningar som skett i det förflutna, men även utifrån att en sanningskommission kan 
möjliggöra förändringar genom att peka på de strukturer som är resultat av gårdagens 
kränkningar och ge rekommendationer om hur dessa ska åtgärdas.  
 
Upprättelse i det svensk-samiska fallet, liksom i både Kanada och Nya Zeeland innebär att 
urfolks rättigheter beaktas och därefter erkänns och oavsett hur stort steget är till att erkänna 
dessa för den svenska staten, erbjuder en oberoende sanningskommission möjligheten för 
samerna att möta staten på en jämlik nivå, få sin röst hörd, sin sanning offentlig och därmed 
öka möjligheten till förståelse, kunskap, ansvarstagande och därmed också sociala och 
politiska konsekvenser. På liknande sätt som DO uttryckte det i intervjuerna vill jag uttrycka 
mig: oavsett sanningskommission, permanent sådan eller tillfälligt sammansatt panel av 
sakkunniga, står samerna inför en process där behovet av samtliga steg som en 
sanningskommission innehar, är nödvändiga för att komma vidare. På vägen till upprättelse 
verkar det vidare finnas en mening i att på sidan om arbetet för en sanningskommission 
fortsatt arbeta med parallella processer, där både rättsväsendet, forskningen, kulturen och 
civilsamhället kan användas i stegen mot upprättelse. Avslutningsvis så väljer jag att åter 
använda ett citat från en av samerna i intervjudelen, vilket får avsluta studien; 
 

”Jag tror att tiden den är mogen att göra det nu och vi måste göra det för saker ställs på 
sin spets i så mycket, exempelvis i exploateringen och i markfrågan där det har gått så 
långt... Men det är inget lätt arbete, det förstår ju jag. Det kan vara fallgropar och 
också frågetecken, men jag ser ju ändå att det är så nödvändigt att vi, att det är värt att 
försöka”. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 
 

Upprättelse 

Fråga 1 

- Hur tolkar du ordet ”upprättelse”? 

- Är det en term som används i samernas fall? 

 

Fråga 2 

I FN:s riktlinjer om upprättelse från 2005 (Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 

Violations of International Humanitarian Law) benämns upprättelse som en övergripande 

term där andra termer såsom ”restitution”, ”compensation”, ”rehabiliation”, ”satisfaction” och 

”guarantees of non-repetition” inkluderas som olika former av upprättelse.  

 

– 1) ”restitution” - återställande av frihet till mänskliga rättigheter, identitet, familjeliv 

och medborgarskap,  

– 2) ”rehabiliation” - tillgång till medicinsk, juridisk eller social hjälp,  

– 3) ”guarantees of non-repetition” - förändringar av institutionell karaktär för att 

förhindra upprepning av tidigare begångna brott,  

– 4) ”satisfaction” - olika sätt att föra fram information om oförrätter och offentliggöra 

dessa, exempelvis omfattas sanningskommissioner och offentliga ursäkter under 

”satisfaction”,  

– 5) ”compensation” – finansiell ersättning eller fysisk ersättning av olika slag (Torpey 

2015;). 

 

Om vi ser på orden och dess betydelse; 

– vilka förväntningar ser ni i samernas fall? 

–  och vilka förväntningar tror ni är möjliga utifrån nuvarande situation i Sverige? 

 

Sanningskommission 

Fråga 3 

-‐ Vilken sorts sanningskommission tänker ni er?  

-‐ Fokus på sanning, upprättelse eller försoning?  

-‐ Finns det andra exempel på sanningskommission som är vägledande? 
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Vilka? 

 

Fråga 4 

Även Bakiner (2015) uppger att en sanningskommissions möjlighet att nå framgång beror på 

externa faktorer utanför kommissionen själv, politisk vilja, rättslig aktivism inom mänskliga 

rättigheter, en bred samhällsacceptans av tidigare orättvisor  

 

-‐ Hur tolkar ni den nuvarande politiska viljan i Sverige? 

-‐ Vilka förväntningar finns från er sida på en sanningskommission? 

-‐  Överensstämmer dessa med förväntningar med övriga? 

-‐ Hur/på vilket sätt? 

-‐ Vilka utmaningar ser ni? 

-‐ Finns det dilemman i att det fortsatt pågår kränkningar än idag?  

-‐ Hur förankrar man idén i samesamhället – om sanningskommission 

 
 


