


Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) är en samisk
organisation, bildad 1945 för att stärka samisk
kultur.

RSÄ är en av stiftarna av samiska slöjdstiftelsen Sámi
Duodji. Same Ätnam är också en av stiftarna av
Samernas utbildningscentrum, stiftelsen Samefolket,
stiftelsen Gaaltije samt Ájtte, Svenskt fjäll- och
samemuseum och Samiska minnesfonden.

National Association of Samiland (RSÄ) is a Sami
organization, formed in 1945 in order to strengthen
Sami culture.

RSÄ is one of the founders of the Sami Handicraft
Foundation (Sámi Duodji). RSÄ is also one of the
founders of the Sami Education Center (Samernas
utbildningscentrum), the Foundation Samefolket,
which produces the periodical magazine
“Samefolket”, the Foundation Gaaltije and Ájtte, the
Sami Museum in Jokkmokk, and the Sámi Memorial
Fund.

RSÄ ingår tillsammans med Svenska samernas
riksförbund (SSR) och Renägarförbundet i den
svenska sektionen av Samerådet. Samerådet utgörs
av samiska huvudorganisationer från Norge, Finland,
Ryssland och Sverige.

RSÄ is a member of the Swedish section in the
Saami Council along with Saami Association in
Sweden (SSR) and the Reindeer Herders’ Association
in Sweden. The Saami Council consists of the main
Sami organizations from Norway, Finland, Russia
and Sweden.



Medlemmarna i Same Ätnam utgörs
av enskilda personer och same-
föreningar. Högsta beslutande organ är
landsmötet som har hållits årligen
sedan 1945.

Members of the RSÄ are Sami
individuals and Sami organizations.
The highest governing body is the
national meeting, which has been held
annually since 1945.

RSÄ verkar inom en rad områden för att
stärka samisk historia och kultur samt
ekonomiska och sociala förhållanden.
RSÄ arbetar också för att sameområdets
natur som livsmiljö för människor, djur
och växter bevaras, skyddas och stärks.

RSÄ is active in a number of areas to
strengthen Sami historical, cultural,
economic and social values. RSÄ is also
working to preserve, protect and
strengthen Sami area's natural habitat
for people, animals and plants.

Landsmötet 2016. The national meeting 2016 

Medlem  i RSÄ övervakar arkeologiska 
utgrävningar av samiska kvarlevor och 
lämningar i Silbojokk.
RSÄ member monitoring a Swedish excavation 
of Sami remains and relics in Silbojokk

What is Sápmi?

The Sami people inhabit four countries: Russia, Finland,
Norway and Sweden. This large area of land is called
Sápmi. Sápmi stretches across the northern part of the
Arctic, from the Russian Kola Peninsula in the east to
the Swedish province of Dalarna in the south. Sápmi, as
a concept, includes both the land Sápmi and the Sami
people.

Please visit www.samer.se to learn more.

http://www.samer.se/


Kontakta oss / Contact us
kansli@sameatnam.se

Vill du veta mer? / Learn more
www.sameatnam.se

Adress / Address
Riksorganisationen Same Ätnam
c/o Marita Granström
Ljusstakevägen 17
860 40 Indal

RSÄ erhåller verksamhetsmedel från 
Sametingets kulturnämnd.

RSÄ receives funding from the 
Cultural Board of the Swedish Sami 
Parliament.

Please visit www.sametinget.se

Same Ätnams symbol utgörs av 
toppen på en körstav. Körstaven 
användes förr i världen när man 
körde efter renar för att styra och 
driva renen.

The symbol of Same Ätnam 
represents the top of a rod that was 
used for guiding and driving a 
reindeer, from the time when 
reindeers were used for 
transporting people and goods. Foton / Photos

Lilian Mikaelsson, Peter Rodhe and the photo archive of RSÄ
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