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Kvinnliga renskötare – nomineringen öppnas
Tävlingskategorin Kunnig kvinnlig renskötare ska få kvinnorna i Sápmi
att kliva fram jämte fler skickliga kreatörer inom Samisk matkonst och
kunskap samt Traditionell duodji – årets tävlingskategorier vid den
ärofyllda galan som samlar det bästa från hela Sápmi.
Nomineringen öppnar tisdag den 1 april.

Kvinnorna uppmärksammas under årets Sápmi Awards, galan som hyllar den
samiska kulturen - och värnar om jämställdhet.
De tre tävlingskategorierna är fastställda. Att kategorin Kunnig kvinnlig
renskötare - Čeahpes nisson boazobargi sätter fokus på kvinnorna i yrket står
klart.
- Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram Sápmis duktiga renskötarkvinnor
eftersom det i vanliga fall är ett yrke som domineras av män, säger Jan Erik
Länta, medlem i Jåhkågaska Tjiellde och styrgruppsledamot för Sápmi Awards.

Kategorin Samisk matkonst och kunskap - Biebmodáidda ja máhttu, som
varit med tidigare år och rönt stort intresse och uppmärksamhet med
kocktävlingar inför publik, förnyas.
-

Folket kommer att få mer makt, säger Anneli Jonsson från Slow Food
Sápmi som ansvarar för kategorin.

Traditionell duodji - Árbevirolaš duodji är den tredje kategorin som särskilt
hyllas i år, med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji som ansvariga kvalitétssäkrare.

Vinnarna i respektive kategori premieras med 100.000 kronor vardera, en
ansenlig prissumma jämte ära och berömmelse. Men innan deltagarna har tagit
sig dit ska de nomineras och bedömas. Det första nålsögat, nomineringen,
öppnas på tisdag. Då är det folket som nominerar kandidater innan finalisterna
därefter kvalificeras till tävling, utvalda av en experjury inom vardera kategori.
Tävlingar och finalmoment sker på plats i Jokkmokk den 12-14 juni –
där folket också får en röst i år.
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Jämställdhet
Förutom kunskap, skicklighet och kreativitet anmodas även andra värden av
Sápmi Awards nominerade; jämställdhet vilket har tydliggjorts i stadgarna.
-

Vi har bland annat tydligare beskrivit att de nominerade ska värna om
jämställdhet där kvinnor och män ska ha samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Vi har i
år också lite mer fokus på entreprenörskap, mångfald och etik, säger
Mattias Berglund som ansvarar för arbetet med tävlingarna och
utnämningen av vinnarna.

Den 1 april klockan 12.00 börjar nomineringen av årets kandidater.

Fakta Sápmi Awards
Sápmi Awards är ett pris och evenemang som hyllar den samiska varsamma
livsåskådningen. Inom olika kategorier premieras de främsta som tänker nytt
med bevarad respekt för traditionen och helheten. Sápmi Awards ett
evenemang av kreativitet och hållbar utveckling.
Tävlingen inleds med att nomineringen öppnar. Därefter sker juryarbete,
röstning och tävlingsmoment i finalen för att slutligen kora en vinnare i vardera
kategori på plats i Jokkmokk.
Respektive jury består av utsedda representanter inom sitt kunskaps- och
verksamhetsområde.

Kontakt
Mattias Berglund (tävlingar, information, sponsring): 070-360 28 36
post@mattiasberglund.se
Fia Kaddik (galaområdet, bokningar, underhållning): 072-218 32 50
fia.kaddik@jokkmokk.se

Välkommen till Sápmi Awards den 12-14 juni 2014.

www.sapmiawards.se
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