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förchefenstatsrådet ochTill

Jordbruksdepartementet

tillkalla särskildseptember 1997beslutade den 11Regeringen att en
ratiñceraSverige kan ILO:sutreda fråganuppgiftutredare med att om

självstyrandestamfolk iursprungsfolk och169konvention omnr
nödvändiga för Sverigefallåtgärder i sådantoch vilkaländer är attsom

bestämmelserna.efterlevaskall kunna
december f.d.den 1997förordnades fr.o.m. lutredaresärskildTill

landshövdingen Sven Heurgren.
dagförordnades från och medutredningensekreterare iSom samma

januarianställdes från och med den 7Tronbacke,direktören Bror samt
halvtid och från ochTembo pådepartementssekreteraren Göran1998

Marie Hagsgård.B.januari hovrättsassessommed den 199826
februari juristenfr.o.m. den 1998 Larsförordnades 11Som experter

Monica Dillner-Thorsson,departementssekreterarenAnders Baer,
departementsrådet AndersMikael Gulliksson,hovrättsassessom

SolveigCarin Jahn,kammarrättsassessomHolmgren, agronomen
departementssekreterarenLars-Nila Lasko,kanslichefenLarsson,

departementsrådetPennegård,Mariekanslirådet AnnMarie Mild,
entledigadesMarie MildSandström.jägmästaren JanBertil Roth samt
förordnadesmed dagochapril 1998. Frånfrån och med den 6 samma

i utredningen.Kinell tillUlla-Karindepartementssekreteraren expert
medoch den maj 1998från 18förordnadesi utredningenTill experter

junioch med den 1 1998och frånf.d. justitierådet Bertil Bengtsson
Andersson.Marinettehovrättsassessom

Utredningen ILO-underhar arbetetUtredningen namnet om
1997:4.Jokonvention 169nr

betänkandesitt Samerna-utredningenHärmed överlämnar ett
tillanslutning ILO:sSverigesFråganSverige.ursprungsfolk i om

konvention 169.nr
yttranden.särskildatvåbetänkandet har fogatsTill

mitt uppdrag.slutförthar därmedJag

Västerås i 1999mars

Sven Heurgren

TronbackeTembo BrorHagsgård Göran/Marie Blomquist
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Sammanfattning

Uppdraget

ratiñcera, dvs.Sverige kantillställningvaritharuppdragMitt taatt om
ursprungsfolk och vilka169konventiontill,sig ILO:sansluta omnr

efterlevakunnaskallSverigeförfall krävsi sååtgärder attsom
kommittédirektiv 1997: 103.konventionenibestämmelserna

konvention 169och dessILO nr

s.k.FN:sOrganization. DetInternational Labour ärför ettstårILO av
arbetsvillkor,frågorbevakauppgiftfackorgan med att om

sedanuppgift har ILOdennafördiskriminering Inom ramenm.m.
levnadsvillkor.ocharbets-ursprungsfolkensbevakatårmånga

innehåller169Konventionkonventioner. ettutarbetar bl.a.ILO nr
ursprungsfolken.förskyddtillåtagandenochantal bestämmelser

tillskallkonventionentillsiganslutitländerRegeringarna i de sesom
integritetderasochskyddasrättigheter attursprungsfolkensatt

åtgärderfolkenmedsamrådaskallRegeringarnarespekteras. somom
möjligtde så långtförförutsättningarskapa attochangår-dem som

utveckling.sinbestämmaskall kunna översjälva
tillursprungsfolkenkonventionenenligt ärkrav attgrundläggandeEtt

friheter.grundläggandeochrättighetermänskligaskall åtnjutafullo
åtgärdervidtabaraskall inte motsigansluterdeMen stater som

defrämjarsärskilda insatserutformadiskriminering, ävenutan som
skyddarochrättigheterekonomiskaochsocialaberörda folkens som
åtgärderinnebär bl.a.värden. Dettakulturella attochandligaderas

miljö.ochkulturmark,derasskyddaförskall vidtas att
betydelse förmarkenssärskiltbetonaskonventionenI ursprungs-ll derasskall säkrabestämmelserkonventionenDärför finns ifolken. som

eller brukat.innehafttid harunder långdemarktill sådanrätt som
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Konventionen kraft och hittills har länder anslutitträdde i år 1991 14
hindretsig, däribland och Danmark. för svenskNorge Det största en

ratiñcering Sverige intehar tidigare uppfyllerattansetts vara
konventionens krav markrättigheter.på

ursprungsfolk i SverigeSamema ett-

folk från folkgrupperUrsprungsfolk definieras härstammarsom som
fastställandetbodde i landet vid tiden för nuvarandeavsom

har behållit sinaoch helt eller delvis sociala,statsgränser som
ekonomiska, politiska institutioner. Avgörande intekulturella och är att

områdedessa folk historiskt bott i visst längre tid andra. Detänsett ett
och kulturellabetydelse deras sociala situation ärär större attav

speciell.
ursprungsfolk själva identifierarSamema i Sverige. Samemaär ett

levdesig och samisk befolkning i detursprungsfolk ärsomsom en nu
Riksdagenfick sina har ocksåSverige innan landet statsgränser.norra

ursprungsfolk.bekräftat ställning somSamernas i
5uppskattas till ungefärsamiska befolkningen i Sverige 000Den 17

befolkning mindreoch denna 2 500är änpersoner personerav
renskötande och medlemmar i sameby.samer en

renskötselområdetKonflikter inom

regler markrättigheterdär konventionensgeografiska områdeDet om
fjällvärlden och delarbli renskötselområdet, dvs.kan aktuella är stora

grundvalrenskötselområdet har påNorrland. Inom samerna avav
tillbl.a. innefattarurminnes renskötselrätt, bruksrätthävd rättsomen

renskötandefiske. bara derenbete-och till jakt och Det ärrätt samerna
rättighet.får dennautövasom

året-runt-marker och vinterbetes-iRenskötselområdet delas
dvs. istarkast inom året-runt-markema,marker. rättigheterSamernas är

sydligare och iVinterbetesmarkernaNorrlands inland. gränserna ärär
irenskötselområdet ungefär tredjedelomfattarvissa fall oklara. Totalt en

Sveriges yta.av
renskötselområdet.intressekonflikter inom SamernasfinnsDet rätt

gäller inom hela områdetrenbete, jakt och fiskenyttja mark föratt t.ex.
andra och brukar.markoch i många fall alltså på ägersom

Ägarforhållandena fåomstridda. i någrafjällvärlden delvis Barai är
tillhar äganderättfall har det rättsligtblivit prövat t.ex.om samerna

delar renskötselområdet.av
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uppståttintressekollisionerdeviktigtDet poängtera attär att som
radföljdenmarkägarealltframför ärochmellan av ensamer
tillför. Upprinnelsenkan lastasomständigheter ingen parternaavsom

frånhistoriens förlopp-Undertillbaka i tiden.konflikterna ligger långt
aktivthar1900-taletin påoch långt1700-talet statenmitten av -

områdenuppodlingtilloch andranybyggareuppmuntrat somav
ochför renskötsel, jaktbrukattidlångtidigare under ensammasamerna

följandedäravmarken ochkonkurrenstillhar lettfiske. Det om
konflikter.

fisket harjakten ochrennäringen växtsåvälförRegelsystemen som
enligtutformade, vilketblivit oklartharreglersuccessivt.fram Dessa

exempel kanidag. Somfinnskonfliktertill debidragitmin åsikt som
regleringenochñskerättochjakt-reglernanämnas avsamemasom

omfattning.vinterbetesmarkemas

tillansluta sigskall kunnaSverigeförVad krävs att

konventionen

vadanalyseratochkonventionenstuderatgrundligtharJag noga
Sverigedel.svensk Jagförinnebäraskulle attbestämmelserna anser

avseenden.flestade allraikonventionens kravuppfyllerredan i dag
till mark. JagrättigheterreglernaDen ärstötestenenstora samemasom

vilkaochvidtasmåsteåtgärdervilkabedömninggjorthar somaven
till kraven.skall nåSverigeförändrasregler måste att uppsom

till markoch besittningsrättäganderättSamernas

skall erkännakravKonventionen ställer staternaatt ursprungs-
traditionelltdemarktillbesittningsrättochäganderättfolkens som

ursprungsfolkenmarkinnehavtraditionelltinnehar. Med sommenas
haft detdvs.bruka,varittid i attlångunder settstort omensamma

inflytandetdominerande över.
kandefinitionenligt dennamarkgällerdetNär ansessamernasom

måste sighandförstadet i röratillframkommitinneha har jag att om
vårain istatligvarit iåret-runt-markerna ägodelarsådana somav
ochoklaradelvisdockmarkområdenför dessa ärGränsernadagar.

fastläggas.måste
ochäganderättÄven uttrycketanvänderkonventionenom

fråganödvändigtvis måsteintedetklartdetbesittningsrätt står att vara
emellertidförutsätterKonventionenmarken.tillformell äganderättom

minEnligtminiminivå.visstillnårmarkrättighetemaatt enupp
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bedömning starkt skyddadminiminivâ tilldenna rättmotsvarar en
nyttjande och besittning marken.av

intemarkrättigheter har idag når till dennaDe som samerna upp
miniminivâ, de måste tåla betydande intrång ieftersom ett
renskötselrätten. uppfylla minimikravenSverige skall måsteFör att

starkare skydd sådana inskränkningar.få Ren-motettsamerna
skötselrätten skydd vad gäller för andramåste få motsvararett somsom

skall bliskydd effektivt börbruksrätter till mark. sådantFör att ett
sig åtgärder kanfå möjlighet i förväg överatt yttra somsamerna

och få sådanainnebära ringa intrång i renskötselrätten rättän attenmer
instans med kunskaper renskötselnåtgärder prövade opartisk omenav

åtgärder vidtas innebär skada föroch dess behov mark. Om somav
ha till ersättning. Samerna måsterenskötselrätten skall rättsamerna

betalning upplåta sin jakt-också få möjlighet andra att motsomsamma
och fiskerätt.

markSamernas nyttjarätt att

skall erkännaockså kravKonventionen ställer att staterna
de tradition, dvs.till sådan markursprungsfolkens nyttjanderätt som av

andra.tillsammans medsedan lång tid, har brukat
tillsammans med andratraditionellt nyttjatMark ärsamernasom

renskötsel, jakt och fiske.sådana de brukat för Detområden rörsom
inom renskötselområdetsfrämst marksig enligt min bedömning om

områdena där också andravinterbetesmarker, de kustnäradvs. mer
jordbruk. Eftersom förnyttjat for skogsbruk ochmarken gränsernat.ex.

de först fastläggasoch omtvistade måstevinterbetesmarkema oklaraär
nyttjanderätt inom dessaerkännaskall kunnastaten samemasom

områden.
fortsättningsvis bedriva renskötselmöjlighetSamernas ärävenatt
vinterbetesmark och det finnsstarkt tillgången tillberoende ettattav

uppfyllaområden. Sverige skallskydd till dessa Omför nyttjanderätten
fortsatt renskötsel säkras.möjligheten till Jagkonventionens krav måste

skyddetstärkabedömer nödvändigtdet därför motattsom
dessa delar renskötsel-renskötselrätten också inominskränkningar i av 1

imöjlighet sigområdet. bör skeDetta att yttraatt samerna gesgenom
kan leda tillmarkanvändningsåtgärderplanerade änöver antas mersom

åtgärderinom dessa områden. Omringa intrång i renskötselrätten
’skall ha tillrenskötselrättenvidtas innebär skada för rättsamernasom

ersättning.
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tillskallregeringeninnebär också attkravKonventionens att se
bedrivakunna fortsättamark förmedtillräckligthar attsamerna

bedrivs i dag.renskötselområden däralla derenskötsel i

markanspråk pådomstolsprövning sinatillSamernas rätt av

möjlighetreellskall haursprungsfolkenförutsätterKonventionen att en
prövade.rättsligtmarkanspråk påfå sinaatt

förknippadeoftamarkanspråk på ärRättegångar rör samemassom
praktikenisigvisatharrättegångskostnader. Det attmed samernastora

domstolmark prövadeanspråkfå sinamöjligheterhar små att av
rättegångs-betalamöjligheterekonomiskaharinte atteftersom de

i dettakonventionens kravuppfyllaskallSverigekostnadema. För att
i målnödvändigt rördetbedömt parternajag attavseende har somsom

fåmarkanspråk måsteviktiga frågorprincipiellt samemasom
rättegångskostnader frånför sinaersättning staten.tillmöjligheter

naturtillgångarnainflytandetillSamernas överrätt

skall haursprungsfolkenkrav påocksåställerKonventionen att
ochförvaltningenanvändningen,inflytandetillmöjlighet över

dem.åtgärder angårsådananaturtillgångarbevarandet närav
meningenligt minmåstedetta kravuppfyllaskallSverigeFör att
stärkas.naturtillgångarrenskötselområdetsinflytande översamemas

till.åtgärderFlera måste
markanvändningplaneradsigfåmåste överSamema rätt att yttra

renskötseln.förtill skadakandennarenskötselområdet närinom vara
exploateringÄven skyddetövergripande motdet avmer

miljöbalkensskekanstärkas. Detta attrenskötselområdet bör genom
fårSametingetändras såmark ochmed atthushållningregler vattenom

fastställsrennäringenförriksintresseområdeninnansigrätt att yttra av
medmarksådanexploateringinnanochrenskötselområdetinom av

tillåts.renskötselrättenförbetydelse
renskötselområdetdeldeninommarkgällerdetNär somav

heltäckandefådennainneha börkan etttraditionellt meransessamerna
områdendessaskekan attexploatering. Dettaskydd genommot
samiskagrundpåhelhetsiniriksintressantaskyddas avsom

kulturvärden.
användningeninflytande natur-öka överFör avatt samemas

ocksåSametinget rättbör attområdenskyddadei dessatillgångar ges
ireglernaenligtingreppellerexploateringbl.a. innansigyttra
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områden inte bara bevakadessamiljöbalken tillåts. Sametinget skall i
bl.a. samiska kulturvärdenrennäringens mark ocksåbehov attutanav

inom skyddas.områdena
medställer särskilda krav samråd innanKonventionen samerna

ochundersökning exploatering enligt minerallagen torvlageneller
uppfyllas måste gällande reglerskall kunnabeviljas. dessa kravFör att
samråd och hänsyn kantill sådantändras så får rätt att tasatt samerna

marken.till intressesamemas av

behovHälso- och sjukvård utifrån Samernas

hälso- och sjukvårdeninnehåller bestämmelserKonventionen attom
medadministreras i samarbetelokalt organiseras ochskall

behov och med respekt förutifrån deras särskildaursprungsfolken,
Sverige helt skallför vård Förderas traditionella metoder attm.m.

den lokala hälso- ochjaguppfylla förpliktelserkunna dessa attanser
bör planeras iflest bor,delar landet därsjukvården, i de samerav

samråd med Sametinget.

illämpningen konventionenT av

nämnda.områden de härandratäcker också radKonventionen änen
ursprungsfolkenalla åtgärderEnligt skallkonventionen rörsom

medsamarbete dem.utvärderas iplaneras, verkställas och
samordnas detpåskall kunnaolika frågor sättFör att som

särskilduppfattningenligt minförutsätter krävskonventionen att en
för samefrågor.med IRegeringskanslietinomenhet inrättas ansvar

synpunkter från ochinhämtaenhetens uppgifter bör ingå attatt samerna
området.samordna åtgärder på

konventionentillämpningNorges av

till konventionen. harsig Detland anslötdet förstaNorge somvar
norska regeringen tolkatdenbeakta huringått mitt uppdragi att

tillbestämmelsernatillkonventionen med hänsyn rättsamemasom
med ratiñceringensambandregeringen gjorde imark. norskaDen

markdå hade till i Norgebruksrättbedömningen denatt samernasom
norskaSamerettsutvalget,krav.uppfyllde konventionens en av

bedömningheltgjortutredning, harregeringen tillsatt annanensenare
avgjord iNorge.inte slutligtoch frågan tycks ännu
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anslutningsvenskför ochSkälen emot en

skäl både för ochframkommithar detgång emotutredningensUnder en
anslutning. Regeringenskäl förfinns fleraanslutning.svensk Det en

konventionratificerakunna äruttryckt önskanhar att somenomen
traditionlångharSverigeursprungsfolken. attförangelägen aven

till allaanslutit sigochoch eftersattasig för gruppersvagaengagera
minoritetsgrupperförskyddtillkonventionercentrala m.m.

traditionellaursprungsfolkensrespekten förharInternationellt sett
självklartframstårår. Det attunderblivitlevnadssätt större somsenare
för sinvidareutveckling inomtillmöjlighetbör få egenramensamerna

medoch harratificeringsvenskförordarsjälvakultur. Samema en
förfoga sinainte kani deorättfärdiga överdetpåtalatskärpa att egna

fiskerättigheter.jakt- och
allt iframförsin grundharanslutningsvenskArgumenten mot en

användningengällerdetrådersituationkonfliktfyllda närden avsom
renskötselområdet.delarmark inom stora av

markägaresåvälmedkontakterhaftgångarbetetshar underJag som
statligaderenskötselområdet ochföreträdare inomkommunalamed

hardessamajoritetklarfrågorna. Enberörsmyndigheter avavsom
tillanslutningsvensktilltveksammamycketde ärattangett en

markrättigheterinnebärakommerdet attkonventionen att samemasom
lokal nivåpåkan nåslösningarpraktiskastärks. De genomattmenar

ochdemförhandlingar mellan samerna.

siktårspå femanslutningSvensk

ochinnebärkravkonventionensvadanalyserathar jagframgåttSom
svenskvidtas förmåsteåtgärder attvilkatillställningtagit ensom

erfaren-norskadebeaktatocksåharbli möjlig. Jagskallanslutning
slutligenhar vägtkonventionen. Jagtillämpapraktisktheterna attav

berörda.andraochmarkägarefrånsynpunkter samer,samman
siganslutakanSverigesammanfattningsvisblir attbedömningMin

antalske förränbörintedetta ett169,konventiontill ILO:s attmennr
genomförda. Jagblivitharmarktillåtgärder rättrör samemassom

dragithar härcirka fem år. Jagmed deträknar taräratt process somen
tillkan gåanslutning väga.svenskför hurriktlinjerna enupp

till enligträttigheterharmarkdenförsta måstedetFör samernasom0
imarkdelsgälleridentifieras. Detkonventionen samernasom

dedels markochinnehartraditionelltmeningkonventionens som
brukare. Jagandramedtillsammansnyttjatilltraditionellt har rätt att
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gränsdragningskommission bör tillsättas tillfårattanser somen
uppgift frågor.klara dessaatt ut

omfattningen jakt-För det andra måste och ñskerättav samemas
inom klarläggas.den mark de traditionellt inneharsom

vidtasNär dessa frågor klarats kan andra åtgärder nödvändigaärut som
nivåför rättigheter skall nå till den konventionenatt somsamemas upp

åtgärder.kräver. framför allt fråga följandeDet är om

inskränkningar i renskötsel-Samema bör få stärkt skydd motett
traditionellt innehar bör de fåmarkInomrätten. rätt attsom samerna

andra betalning.upplåta sin jakt- och ñskerätt till Sametingetmot
bör få sig områden riksintresse för rennäringeninnanrätt att yttra av
bestäms exploatering sådan mark tillåts. bör ocksåoch innan Detav
finnas skydd exploatering sådan mark itydligt motett av

ochmiljöbalkens hushållningsbestämmelser för Sametingeträtten
exploatering tillåts.sig innanatt yttra

traditionellt nyttjar tillsammans med andraInom mark samernasom
inskränkningar i renskötselrätten.krävs också ökat skyddett mot

riksintresse förSametinget bör få sig innan områdenrätt att yttra av
sådanexploatering mark tillåts.rennäringen bestäms och innan av

Åtgärder har tillräckligtför säkerställabör vidtas attatt samerna
bedriva rennäring. kanmed för kunna fortsätta Samemamark att

för renskötsel, bl.a. tillförlora de i dag utnyttjardel marker somen
i dag.följd de pågårrättsprocesserav som

från förtill ersättning rättegångs-bör finnas möjlighetDet staten
rörande markrättig-viktiga målkostnader i principiellt samemas

risk förfinns detheter. det i dagSom attär samerna aven
mark prövadeanspråk på rättsligtkan få sinaekonomiska skäl inte

och klarlagda.

förberedaangelägen föråtgärd jagYtterligare att envaraanseren
nationell informations-konventionen.anslutning till Ensvensk

samiskaursprungsfolk och denkampanj omsamerna somom
behövs också klargör vadkulturen Informationbör genomföras. som

för berördasvensk anslutning skulle innebära parter.en
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skallför Sverigenödvändigajag attåtgärderdessaSamtliga somser
kommerbedömningminEnligtkonventionen.tillansluta sigkunna

mellankonflikterminskadetillledaocksåtvekanåtgärderna attutan
Minsamarbete.förutsättningar förskapaochmarkägamaochsamerna

övervägande inteunderbördetdärförrekommendation tasattär om
genomförasde börangelägna oavsettså attåtgärderna är att somanse

inte.stånd ellertillkommerratiñceringenom
uppnåföråtgärdervidtaviktigtmycket attocksåSjälvklart det attär

och andramellandialogoch skapasamförståndslösningar samernaen
innehållerkonventionILO:srenskötselomrâdet.markanvändare inom

ursprungsfolkenmellankonflikterför huringa instrumentemellertid
säkrasyftar tillKonventionen attskall lösas.andraoch grupper

ställning.ursprungsfolkens
bereddamåste taattsånaturligtvis ävenDet att varaär samerna

harrenskötselomrâdet. Detnäring inomdrivertill andrahänsyn som
andrasintressen motuppdragi mitt vägaingåttdock inte att samemas

mellansamförståndslösningarunderlättarförslagframläggaoch som
krävsvadundersökapåinriktatvaritharuppdrag attMitt somparterna.

konventionen.sig tillanslutaskall kunnaSverigeför att
harkommitténrennäringspolitiska etttillsattaregeringenDen av
areellatill andraförhållanderennäringensgällerdetuppdragvidare när

tillförslaglämnaskalldedirektivderas attnäringar. I anges
ochrennäringenmellankonflikternaminimeraförbestämmelser att

Rennäringspolitiskarenskötselomrâdet.inommarkanvändareandra
underlättaråtgärderföreslåkunnadärförbörkommittén som

samförståndslösningar.

Kostnadsaspekter
siganslutaskall kunnaSverigeförnödvändigaåtgärder attDe ärsom

kostnader.vissainnebärkonventionentill
utred-gränsdragningskommissionen samtgäller detfasförsta enI en

och fisketill jaktomfattande rätthurning samemasom
förrenskötselrätteniinskränkningarskyddstärktregler motNya ettom

markägama,förbådeadministration,förkostnaderökademed sig
ökademed vissaräknaocksåfårmyndigheterna. Manochsamerna

mark störrebrukare attandraochmarkägarekostnader för genomav
renskötselrätten.tillmåstehänsyn tas

lägreinnebäraemellertidnämnda insatserna attdekommersiktPå
arbeteGränsdragningskommissionensområden.delkostnader på en

därmedochfärreblirtill det rättsprocesserledatroligen attkommer att
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Ävenmindre kostnader för tvister vinterbetesmarkernas gränser.om
övriga konflikternaåtgärder minskar mellan och andrasom samer
markanvändare kommer få till följd kostnaderna sjunker för bådeatt att

och markägama.staten, samerna
I inledande skede uppstår helt klart nettokostnader för detett

åtgärdspaket angivits. kostnader bör finansierasDessa attsom genom
ytterligare medel tillförs och rennäringspolitiken. Enbartsame- en
omfördelning skulle medföra risk för andra åtgärderattav resurser en

i vidtasdag inom för denna politik urholkas. skulleDetta isom ramen
sin kunna få till följd Sverige inte kan uppfylla alla åtagandentur att
enligt konventionen.
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Summary

The Assignment

ratify, thatSwedenwhetherconsiderassignmentMy to canwas
TribalandIndigenous169Convention No.the ILOaccede to, on

whatthatand inCountries,IndependentPeoples in measurescase
provisionswith thecomplySwedenenablerequiredwould be toto

1997:103.ReferenceofConvention Termscontained the

169Convention No.andILO

of the UNsOrganization.International LabourforstandsILO one
monitoring issuesoftaskthewithenjoinedagenciesspecialised

theWithindiscrimination,conditions, etc.workingpertaining to
ofconditionslivingmonitored thehasbrief, the ILOof thisframework

peoples forindigenous years.many
containsConvention 169No.conventions.aliadrafts interILO a
indigenousdesignedundertakingsand protecttoprovisionsofnumber

accededthat havecountriestheinThe Govemmentspeoples.and tribal
peoplesindigenousof therightsthat thethe-Convention mustto ensure

The Governmentsrespected.integritytheirthatandprotectedare
affectthatregardwithpeopleswith the toconsultshould measures

theirdeterminethemenablewillthatconditions toandthem, create
possible.fardevelopment asasown

indigenousthat theConventionof theprinciplefundamentalA
fundamentalandrightsof humanfulltheenjoyshallpeoples measure

takingadditioninButdiscrimination. tohindrancewithoutfreedoms or
theaccedethatthediscrimination, tostatescounteracttomeasures
thewhichspecial promoteauthoralsoConvention must measures

theirconcerned andpeoplesof the protectrightseconomicandsocial
bethataliainter mustThisvalues. stepsculturalspiritual and means

and environment.land, culturetheirtaken protectto
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The Convention places special emphasis the importance of landon
for indigenous and tribal peoples. Therefore, the Convention contains
provisions intended safeguard their right certain of landto to tracts
which they have owned otherwise forused long time.or a

The Convention entered into force in 1991, and far 14 countriesso
have acceded including andNorway Denmark. Theto greatest
obstacle ratification by Sweden previously consideredto be thetowas
fact that Sweden does fulfil conditionsthe down by thenot set
Convention with landregard rights.to

The Sami indigenous people in Swedenan—

Indigenous peoples defined people who descended from theare as are
populations which inhabited the the time when thecountry at present

boundaries established and who have wholly partiallystate were or
retained their social, economic, cultural and political institutions.own
The decisive factor that these people historically speaking havenot

certaininhabited for longer period than else. Whata area a anyone
significant that their social and cultural situation special.more

The Sami indigenous people in Sweden. The Samiare an
themselves identify themselves indigenous people, and Samias an a
population lived what northern Sweden before the countrynow
acquired its boundaries. The Riksdag Swedishstatepresent
parliament has also confirmed the Sami peoples status as an
indigenous people.

The Sami population Sweden estimated to amount to
approximately 17,000 and of this fewer than 2,500persons group,

engaged in reindeer breeding and members of Samipersons are are a
village.

Conflicts in the reindeer breeding area

The geographical ofwhich the provisions the Conventionarea on
land rights would apply the reindeer breeding that thearea,
mountains and large of Norrland. Within the reindeer breedingparts

the Sami have ancient prescriptive right practice reindeertoarea an
husbandry, usufructary right which includes the right reindeertoa

hunting and fishing. Only the Sami who practice reindeerpasture,
breeding permitted rights.exercise thesetoare

The reindeer dividedbreeding into year-round landspasturearea
and winter lands. The Sami peoples rights thepasture strongerare
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Theinterior of Norrland.thethat inlands,year-round topasture say
thesouth, and in certainthefurtherlands liewinter topasture cases

reindeer breedingtotal, thedefined.clearly Inboundaries not areaare
surfaceSwedensone-third ofapproximately area.covers

Thereindeer breedingthewithinof interestconflictsThere area.are
andherding, huntingreindeerforlandexample,Sami forright, to use

land ownedand thus,entirethefishing applies toto many casesarea
mountain regions intheOwnership inpeople. partand used by other

controversial reindeerof therightsownershipSamiissue. partstoa
fewinby theexaminedonly beenbreeding have courts a cases.area

that haveconflicts of interesttheemphasise thatimportant to
ofthe resultlandownersprimarilyandthe Samiarisen between aare

blamed. Thebeneitherfor which rootofseries circumstances party can
fromtheOverback longtracedbeof the conflicts yearsway.acan —

hasthe20ththeand late into statethe mid-18th centurycentury —
which thecultivateand otherssettlersencouragedactively to areas
breeding,reindeerof forexclusivehadpreviouslySami had use

subsequentlyandfor landcompetitionThis ledand fishing.hunting to
conflicts.

fishingandhusbandry, huntingregulations governing reindeerThe
defined,clearlybeenrules haveevolved Thesehave gradually. not

conflicts whichcontributed thewhich mind, hassomething toto my
theandfishing rightsandSami huntingTheexist today. rules on

examples.landsof the winterregulation the ofsize pasture serve as

theaccedeSwedenenableWhat required tototo

Convention

careful analysisConvention andstudy of thethoroughhave madeI aa
thealready fulfilsSwedenview,Sweden. Inforthe implicationsof my

mainTheConvention inthe most respects.requirements outset
maderights. haveSami land Iconcerningrulestheblockstumbling

amendedrulesand whattakenbeof what mustassessment measuresan
Convention.stipulated in theconditionsthesatisfiesthat Swedenso

rightsownership and possessionSami

ownershipof"rightsrecognise therequiresConventionThe states to
theywhichthe landconcernedpeoplesthepossession" ofand over

theland whichdenotes"Traditionally occupy""traditionally occupy".
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indigenous traditionallypeople have had for their subsistencetoaccess
and traditional that had predominant influenceactivities, on.

With land which the according this definitionregard Samito to may
be the conclusion thatconsidered I have thistoto mustoccupy, come

year-roundprimarily apply the of the which thepasturesto parts state
the boundaries of thesehas owned in modern times. However, areas are

unclear established.and bemust
Although the expression "rights of ownershipthe Convention uses

necessarilyand clear that this does involve formalpossession" not
title the does that landthe land. Convention theHowever,to assume
rights estimation, thisreach certain minimum level. minimumIna my
level of possession of the land withcorresponds right and strongto use
protection under the law.

reach that minimumThe Sami land rights which apply today do not
considerable encroachmentslevel since the Sami forced toleratetoare

their rights. If Sweden fulfil the minimumreindeer breeding toon
suchrequirements the Sami be strongly protected againstmust more

theencroachment. reindeer breeding rights be protectedThe must
that protectionrights. suchother land-user T0same ensureway as

submit viewseffective should be given opportunity theirthe Sami toan
minorin that might constitute thanadvance more ameasureson

should also be entitledencroachment reindeer breeding rights. Theyon
impartial body with knowledgehave such examined byto measures an

that Ifof reindeer the land required forbreeding and purpose. measures
reindeer breeding rights thetaken that adverse effecthaveare onan

alsocompensation. The Sami be givenSami should be entitled mustto
andtransmit their huntingthe possibility other toas groupssame

exchange forfishing rights their communityoutside payment.own

The right landSami to use

recognise the indigenousThe also requiresConvention states to
traditionally used togetherland which they havepeoples right to use

period.with others, that for longa
with otherstraditionally used togetherLands Sami havewhich the

hunting and fishing.for reindeer breeding, Inthe used myare areas
the winter thatestimation, refers land inthis primarily pastureto area,

have also used thethe close the where otherto coast groupsareas
boundaries theSince the ofland for,e.g., silviculture and agriculture.

ofdefined and the subject disputes,winter lands poorlypasture are
able recognise the Samifirst decided the would bebe tomust state

peoples right lands in theseto areas.use
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with reindeer breedingof continuingpeoplesThe Samis prospects
lands whether theirwinter andhighly dependent to pastureaccesson

If Sweden fulfil theland safeguarded.thisright toto use
safeguardimperativecontained the Conventioninrequirements to

breeding. Thus, in estimation,continued reindeeropportunities for my
against infringements ofprotectionstrengthenwill be tonecessary

of the reindeerthesebreeding rightsreindeer pastureparts area as
the Sami the opportunityeffected by givingshould bewell. This to

be expected leadwhich mightfor landplans to tocomment useon
breeding rights in thereindeerencroachmentthan slight area.onamore

right thedetrimental effect thatwhich haveIf taken onaaremeasures
compensation.should be entitledSami to

that the Governmentalsoof the ConventionThe conditions mean
land enable themsufficientSami havethat the to tomust ensure

reindeer breedingwherebreeding in all thereindeercontinue areas
practised today.

of lawof land claims byof theThe right Sami examination courtto a

peoples will have realthat the indigenousConventionThe aassumes
judicialexamined inland claimstheiropportunity haveto process.a
often involve heavyclaims landSamiProceedings which toconcern

onlySami in practice havethat thebeen shownlegal hasexpenses.
examined theclaims intheir landopportunity have courtstomeagre

the legal Infinancialsince they have thedo costs.tonot payresources
thisof the Conventionconditionsview, fulfil theSweden tomy

ofquestionsconcerning importantinvolved inpartiestherespect, cases
receiveableclaims, beSami landtheprinciple with must torespect to

for legalcompensation from the state expenses.

naturaloftheinfluenceof theThe right Sami to resourcesuse

bepeoples shouldindigenousthat thestipulatesConvention alsoThe
andtheinfluencegiven the opportunity managementexertto use,on

affect them.suchwhennaturalconservation of measuresresources
influence ofcondition, thesatisfy thisSwedenview,In tomy

breedingreindeerfound in thebenaturalthethe Samis toresourceson
called for.ofstrengthened. numberAbemust measures areareas

for landplanssubmitrighttheThe Sami have commentstomust on
havesuch plans mightwhenbreedingin the reindeer aareause

breeding.detrimental effect on
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of breedingfrom exploitation the reindeerThe protectiongeneral
This could be done by amending the rulesstrengthened.should bearea

Environmental Code that thein theland and managementwater soon
submit its views beforeSametinget entitledSami Parliament to

husbandry in the reindeerreindeerforof national interestareas
exploitation of land whichdetermined and beforebreeding area are

permitted.breeding rightsof reindeerimportant in terms
conferredshould be thoseexploitationfromFuller protection upon

Sami traditionally bewhich thebreedingof the reindeerparts canarea
definingachieved by thesecould beThisconsidered to areasoccupy.

of Samiprotecting themandof national interestregions partasas
culture.

naturalSami the ofinfluence of thetheorder increaseIn to on use
should also beSami Parliamentprotected thethese areasresources

exploitationinter alia beforegiven the right commentto measuresor
permitted.Enviromnental Codeprovisions of theaccording theto are

forthe needshould only monitorParliamentSamithese theIn notareas
culturealia the Samithat interbut also checkreindeer breedingland for

protected in these areas.
theconsultation withdemandsspecialplacesThe Convention on

Minerals and thethe Act Peatexploitation underbefore studiesSami or
willregulationsdemands thefulfil thesepermitted. ToAct currentare

suchgiven the rightSamithat theamendedhave be toto areso
intobe takenland interestsand Samiconsultation account.can

of theneeds Samibased theHealth and medical oncare

medicalhealth andthatprovisions whichConvention containsThe state
basis of thelocally theadministeredandorganisedshould be oncare

for itsand withcommunityindigenousspecial needs of the respect
practiceshealing Inandpreventiveoftraditional methods etc. mycare

fully with thesecomplybe ableopinion, Sweden toto
ofthoseservices inmedicalandhealthundertakings, local partscare

planned inshould beSami live,of themajoritythe where thecountry
Parliament.Samiconsultation with the

of the Convention77:e implementation

thefromothernumber ofalsoThe Convention apartareascovers a
whichConvention allAccording thementioned here. to measuresones
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planned, carried and evaluatedshould beaffect indigenous peoples out
in cooperation with them.

the stipulated in thedifferent inorder coordinateIn mattersto way
specialbeview,Convention will in to setnecessary up amy

responsibility for SamiOffices withdepartment the Governmentat
include collecting the viewpointsshouldtasksissues. The departments

this field.coordinatingpeople andof the Sami measures

Convention inthe NorwayImplementation of

the Convention.accede Mythe firstNorway tocountry towas
hasNorwegian Governmentconsidering how theincludedassignment

provisions concerningregard thewithinterpreted the Convention to
Norwegianratification, thewithconjunctionrights land.Sami Into

landusufructuary rightthe SamithatGovernments toassessment was
of thesatisfied the conditionsthe timewhich appliedNorway at

of inquirycommissionSamerettsutvalget,theConvention. Later, a
differentNorwegian Government,appointed by the to acame
resolvedbeen finallyhaveand the issue doesconclusion, tonot appear

in Norway.

accessionSwedishand againstforArguments

for and againstbothinquiryDuring of thisthe argumentscourse
forseveralThereemerged.Swedish haveaccession reasonsare

ratifyabledesire beexpressedhasaccession. The Government totoa
for theimportanceofwhichConventionthe matter somea

of commitmenttraditionlongSweden haspeople. toindigenous a
conventionsacceded all the keyand hasweak,-disadvantaged togroups

internationalInminorityseek termswhich etc.protectto groups,
thepeoples ofindigenouslife of thetraditional offor therespect ways

should beSamithat theclearinworld has recent years.grown
offramework theirthewithindevelopopportunitygiven the to own

andratification by SwedenrecommendthemselvesSamiculture. The
injustice oftheunfavourablehighlycommented in systemhave tenns a

andhuntingtheircontrolhave fulldoin which they not ownover
rights.fishing

primarilyfoundedaccessionSwedishagainstThe arguments onare
of landthewith regardprevailswhichcontentious situationthe to use

breedingreindeerof thein large sections area.
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with bothbeen inwork haveIof contacttheIn mycourse
thecommunities withinrepresentatives of localandlandowners

ofrepresentatives thewell competentbreedingreindeer asarea as
people stated thatof thesemajorityclearauthorities. Agovernment
accession theSwedensaboutdubiousextremely tothey are

strengthened.rights Inlandthe SamithatConvention this aremeans
vialocal levelfound thebesolutionspracticaltheir view, atcan

people.Samiand thethembetweennegotiations

timefive years‘inaccessionSwedish

ofconditionsof theimplicationstheanalysedhavestated earlier, IAs
takenthat bethepositiontakenConvention and mustthe measuresona

studied the Norwegianalsopossible. IaccessionSwedishmaketo
Finally, Ithe Convention.ofimplementationof practicalexperiences

partiesand otherlandownersSami,of thethe viewsweighed up
concerned.

accede the ILOSwedenthat toIn assessment cansummary, my
No. until numberplaceshould takethat thisbutConvention 169, not a

Accordingeffected.beenland haveSami righttheof relating totosteps
havefiveapproximately Itakewillreckoning this years.to processmy

proceed.mightSwedish accessionfor howguidelinesthedrawn aup

Conventionunder therightshavethe Samiwhichthe landFirstly, to0
Samiwhich thelandapplies bothThisidentified.be to occupymust

pentitledtraditionallywhich theyland toandtraditionally to useare
icommission shouldboundaryopinion,together with others. In amy

issues.theseaddressingtask ofwith thebe set up

thefishing rightsandhuntingof the SamiSecondly, the onscope0
clarified.betraditionallyland which they mustoccupy

be takenotherdealt with,beenhavetheseWhen matters measures can
levelthereachrightspeoplesSamiessential thewhich toareare

followinginvolves theprimarilyThisConvention.in thestipulated
measures.

breeding rightsreindeerSamitherestrictionsagainstProtection on0
occupiedtraditionallywhichlandsstrengthened. Onshould be are

theirtransmitrightgranted theshould beby the Sami they to
Theforexchangeothers inrightsfishinghunting and payment.to

beforesubmit viewsitsempoweredshould beSami Parliament to
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anddefinedfor breedingreindeerinterestof national areareas
protectionpennitted. Explicitsuch landofbefore exploitation

incorporated into theshould besuch landofagainst exploitation
alongEnvironmental Codeof theprovisionsmanagementresource

right itsParliament theSamigiving thewith provision to statea
permitted.exploitationbeforeviews

otherparallel withtraditionallySamiland which theOn groupsuse
rightsreindeer breedingrestrictionsagainstincreased protection on

right itsshould have theSami Parliamentneeded. The to state
breedingfor reindeernational interestofopinions before areareas

permitted.landof suchexploitationdefined and before

Sami have sufficientthat thetakenbeshouldMeasures to ensure0
Samibreeding. Thewith reindeercontinuethemland enable toto

husbandryfor reindeertodaywhich theylandslose usemay some
currently underproceedingslegalresult ofinter alia way.as a

forfrom thecompensationreceivepossible stateshould be to0
principleofwith importantconnectionincurred inlegal costs cases
theretoday thatsituationrights. Theinvolving Sami lamd ameans

andexaminedlandtheir claimshaverisk that the Sam.i tocannot
funds.the lack ofclarified in owing tocolurts

inbe importantconsiderwhich IThere tomoireone measure0
nationalConvention. Afor Siwedish theaccessionpreparation to

people andindigenousSamiabout theinformation campaign anas
clarifiyingSami launched. Informationbeshouldthe cultureabout

concernedall partiesforaccessionSwedishofimplicationsthe
needed.also

Swedenenablebe tothese toregard all ofI to necessarymeasures
willestimation, thesethe Convention. Inaccede to measuresmy

andand landownersSamithebetween createconflictscertainly reduce
officialsrecommend thatTherefore, Icooperation.conditions forbetter

regardedmight bewhether theseconsidershould carefully asmeasures
of whetherregardlesseffectedshould be notthat theyimportant orso

Convention.ratifies theSweden
mutuallyfindtakeimportantNaturally also steps totovery

otherthe Sami andbetweendialoguesolutions andagreeable create a
Conventionthe ILOHowever,breedingthe reindeerland area.users
indigenousbetweenconflictshowindicatingcontains instrumentsno
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The Convention aimsshould be solved.peoples and other togroups
peoples.indigenousof thesafeguard the position

whoprepared consider othersalso beSamiNaturally, the tomust
breedingreindeer However,activities in theeconomic area.pursue

of peoplethe interest the Samiweighassignmentof tonot partwas my
for mutuallyforward proposalsandof otheragainst those putgroups

towards examiningdirectedassignmentagreeable solutions. My was
the Convention.accedeSwedenenablethe to totonecessarymeasures

policies forstudyappointed by the GovernmentThe committee to
thepertainingassignmentfurtherhasreindeer breeding toa

whicheconomic activitiesotherbreedingof reindeerrelationship to
submitcommitteethat theof referencerequire land. Its tostateterms

conflicts betweenminimisedesignedfor provisionsproposals to
reindeer breedingthelandand otherreindeer breeding area.users

willthatbe ableshould thereforeThe committee to propose measures
agreeable solutions.facilitate mutually

Costs

accedeenable Swedenundertakenthat be toThe totomustmeasures
certainConvention entailthe costs.

commission andboundarythewould involvephase thisthe firstIn a
andhuntingof Samithelook intoinquirycommission of to scope

fishing rights.
restrictionsprotection againststrengthenedprovidingrulesNew on

administrativeentailwill alsorightsthe reindeer breeding costs,more
There will also beauthorities.theSami andthefor the landowners,

land sinceand otherlandownersforincertain increases costs users
breedingthe reindeerbe takenhaveconsideration will totogreater

rights.‘
lowersuggestedthe costsin the longHowever, term meanmeasures

willcommissionboundaryof theworkThe mostin certain areas.
forand hence lowerlegalprobably lead fewer coststo processes

Otherlands.grazingwinterboundaries of theabout thedisputes
Sami and othertheconflicts betweenthereducethatmeasures

Sami and thetheboth theforwill lead lowerlandowners state,coststo
landowners.

withconnectionwill arise ininitial phaseObviously, in the costsnet
should beThesesuggested here.ofthe package costsmeasures

thepolicies relatingfundsadditionalofallocation tofinanced by the to
redistributed theresimplyIfreindeer breeding.Sami and areresources

offrameworktoday in theeffectedbeingrisk that other measuresa
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could result in situationthisundermined. Inwould bethis policy turn, a
undertakingsfulfil allpositioninbewouldSweden towhere not a

Convention.theaccording to

2 19-0388Samerna
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Öoahkkáigeassu

Doaibma

Mu doaibma lea leamaå ahte váldit sealwi galgá Ruottago
dohkkehit, ILO—konven§uvdnii 169, eamiálbmogiid binasearvat nr
makkár doaibmabidjosat lea dárbbaälaööat jus Ruotta galgá sáhttit
Öuovvut juolggadusaid konvenåuvnnas Lévdegottidirektiivvatn
19972103.

ILO konvenvenåuvdna 169su nr

ILO mearkkaäa International Labour Organization. Lea okta n.g
ON:a fágaorgánain doaimmain ahte gozihit gaåaldagaid
bargoeavttuid vealaheami bin-a j.n.a. Dán doaimma ráma
siskkobealde lea ILO mágga jagi geahööan bearrái eamiálbmogiid
eallindilálaävuodaid.

ILO ráhkada 0.m.d. konvenäuvnnaid. Konvenåuvdna 169nr
siskkilda moadde njuolggadusa öatnaseamit suodjalussan
earniálbmogiidda. Ráddehusat riikkain leatgeat searvan
konvenåuvdnii galget geahééat bearrái ahte eamiálbmogiid
vuoigatvuodat suodjaluvvojit ahte dain integritehta
respekterejuvvo. Ráddehusat galget ovttasráddádallat álbmogiiguin
doaibmabidjosiid hárrái gusketdaidda ráhkadit eavttuidmat nu
ahte álbmogat guhkás lea vejo1a§ galget sáhttit ieåa mearriditnu go
ovdáneamis birra.

Vuoddogáibádus konvenäuvnna mielde lea ahte eamiálbmogat
dievvasit galget návddaäit o1mmo§vuoigatvuodala§ vudolaé
friddjavuoda. Muhto stáhtat eai galgga du§§e doaibmatmat server
vealaheami muhto maiddái hábmet sierra doaibmabidjosiidvuoste mat
ovddidit guoskeva§ álbmogiid sosiálalaä ekonomalaå
vuoigatvuodaid suodjalet sin vuoi1313a1a§ kultuvrralaémat
árvvuid. siskkildaDát ahte doaibmabidjosat galget dahkkojuvvote.e.
suodjalit daid álbmogiid eatnamiid, kultuvrra birrasa.

Konven§uvnnas deattuhuvvo earenoamáiit mearkkaåumieatnama
eamiálbmogiidda. Danin gávdno konvenåuvnnas juolggadusat matn
galget sin vuoigatvuoda dakkár eatnamiidda maid sii leatnannet
guhkes áiggi hálddaåan dehe geavahan.
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rádjái leat sulliiKonvenåuvdna fápmui jagis dán 14bodii 1991
rijkka Stuorimuskonven§uvdnii, Danmárku.Norgasearvan e.e.
hehttehus dohkkeheapmái oaidnu ahteruotelaå lea leamaå Ruotta
deavdde eananvuoigatvuodaide.konven§uvnna gáibádusaid

Sámit eamiálbmogat Ruotas-

bohtetgeain máttutDefini§uvdna eamiálbmogis lea álbmot
stáhtarájitriikkas ovdal dáláálbmotjoavkkuin leatmat oxrun

leat seailluhan ieåasetmeaxriduvvojedje ollasit dehe oasalaééatmat
instituåuvnnaid.sosiálalaä, politihkalaäekonomalaä, kultuvrralaä

vissahistorjjzilaééatleat meanideaddji ahte dát álbmogat leat orrun
mearkka§upmi lea ahte singuovllus Stuofitguhkibut eará.go

sosiálalaé dilli earenoamáä.kultuvrralaä lea
Sámit identiferejit ieåasetSámit lea eamiálbmogat Ruotas.
davvi ovdal riikaeamialbmogin sámi álbmogat elle Ruotas gon.g.

maiddái sámjidoaöéui ieias stáhtarájiid. Riikabeaivi lea nannen
dilálaåvuoda eamiálbmogin.

sulli olbmoRehkenastojuwo sámi álbmot leat 17 000ahte Ruotas
dain boazosámit miellahttut öearuin.lea unnit 500 olbmo2go

Soahpanmeahttunvuodat boazodoaloguovllus

sáhttetGeográfalaå k0nven§uvnna eananvuoigatvuodatguovlu gos
mearkkaåa duottaråaddat áigeguovdilat- lea boazodoaloguovlu, dat

Boazodoaloguovllus sámiin lea njuolggus,oasit Norrlánddas.stuora
agibeaivve, geavahamiekti miivuoduin, jodihit boazodoalu, e.e.
siskkilda boazoguohtumii njuolggus bivduinjuolggus
guolásteapmái. boazosámit geavahit dándu§§e oåiotLeat geat
vuoigatvuoda.

agiideatnamiiddajuhkojuvvo birra jBoazodoaloguovlu
délveeatnamiidda. lea bina-Sárniid vuoigatvuohta nannoseamos

siseatnamis. Dálve-jagiideatnamiin, mearkkaåa Norrlánddadat
mudduiguohtuneatnamat oarjjibut muhtin eahpeöielgasat.leat

Ollislaööat sullii goalmmátoasisiskkilda boazodoaloguovlu Ruota
areálas.

Gávdnojit bero§tumisoahpanmeahttunvuodat boazodoaloguovllus.
Sárniid boazoguohtumii, bivduivuoigatvuohta o.m.d geavahit eatnama

gustojeaddji olles guovllus mággii maiddáiguolásteapmái lea
geavahit. Muhtin oassieatnamiin nuppit oamastitmat

oamastandilálaävuodain duottarguovlluin leat nákkáhallama vuolde.
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áäüäün 0.m.d.sámiin learievttis jusmoadde lea geahééaluvvonDuåäe
boazodoaloguovllus.oamastanxiekti muhtin osiide

deatalaå deattuhitLea ahte bero§tumisoahpahmeahttunvuodat leatmat
eallan gaskal sámiid muhtineananoamasteddjiid leat bohtosat
dáhpáhusain bealli lea sivalaå daidda.goappat
Soahpanmeahttunvuodat álget dolin historjjá mielde l700-1ogus-
guhkas sisa stáhta aktiivvalaööat movttidahttanl900-10hkui lea-
oddaorruid earáid álgit geavahit eatnamiid ovdal leat duääemat
geavahuvvon sámiin boazodolloi, bivdui guolásteapmái. Dát
mielddisbuvttii konkureanssa eatnamiid birra öuovvovaå
soahpanmeahttunvuodat.

Njuolggadussystema bivdui guolásteapmáisihke boazodolloi, lea
åaddan dadi mielde. Dát njuolggadusat leat eahpeöielgasit
hábmejuvvon mielddisbuktanleat, oainnu mielde, otnamu
soahpanmeahttunvuodaid. Ovdamearkan sáhttá namuhit
njuolggadusaid sámiid bivdu- guolástanvuoigatvuodaid birra
regleren dálveeatnamiid sturrodagas.

Mii gáibiduvvo jus galgá sáhttitRuotta searvat

konVen§uVdnii

leanMon éiekgalit guorahallan konvenåuvnna dárkilit analyseren
maid juolggadusat juosiskkildit Ruttii. oaivil lea ahteMu Ruotta otnen
deavda konven§uvnna gáibádusaid osiin. Stuorimuseanemus
váttisvuohta lea njuolggadusat sámiid vuoigatvuodaid birra
eatnamiidda. lean dahkan veardideami doaibmabidjosiin maidMon

dahkatferte makkár juolggadusaid ferte rievdadit jus galgáRuottan
ollet gáibádusaide.

5a’m1}a’ lzzi/ddasanVz1o1"gatVuo/ztaja eatnamziddaoama.s1an-

Konven§uvdna gáibida ahte stáhtat galget dohkkehit eamiálbmogiid
hálddaäanvuoigatvuodaid" eatnamiidda sii"oamastan- maid

Årbevirolaå"árbevirolaööat hálddaäit". hálddaäeapmi mearkkaåa
maid leat okto leaeamiélbmogat guhka geavahan, siieatnamat

leamaé oktoréddejeaddjit dain eatnamiin.
G0 guoska eatnamiidda maid sámit deñniäuvnna jelgiidán leat

hálddaé lea boadus ahte vuosttaåettiin dat fertejit leahkit dakkáran mu
oasit birrajagiideatnamiin stéhtala§leat 1eama§ oamit gitta minmat
beivviide. Daid eatnanguovlluid rájit goitgeleat muhtin muddui
eahpeéielgasat daid ferte éielggadit mearridit.
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Vaikko konvenåuvdna geavaha doahpaga "oamastan-
geavahanvuoigatvuoda" dat lea éielggas ahte dérbba§ leahkit
gaialdat formé1ala§ oamastanvuoigavuoda bina eatnamiidda.
Konvenäuvdna eaktuda goitge ahte eananvuoigatvuodat ollejit vissa
vuolimus dássái. veardideami jelgii vástidaMu dát vuolimus dássi
garrasit suodjaluwon vuoigatvuohta geavaheapmái.eatnama
Otna eananvuoigatvuodat sámiin leat olle dán vuolimus dássáimat
danin fertejitdat gierdat mearkkaäan sisabáhkkemago
boazodoalovuoigatvuhtii. galgá deavditJus Ruotta unnimusráji
fertejit sámit nannosit suodjalusaoaüut dakkár gáriåidemiid Vuoste.
Boazodoalovuoigatvuohta ferte suodjalusa mii vástidaoaüut dan mii
lea gustojeaddji geavahanvuoigatvuodaideeará eatnamiidda. Jus
dakkár suodjalus galgá §addat beaktil galgga§e sámit oaiåut
vejolaåvuoda ovdagihtii buktit oeallcámuåaid daid doaimmaid hárrái

sáhttet siskkildit sisabáhkken boazodoalovuoigatvuodasmat eanet go
njulgosa dakkár doaimmaid geahöéaluvvonoaiiut bealihis

instanssas lea diehtu boazodoalu birra dan dárbu eatnamiidda.mas
Jus dahkkojuvvjit doaibmabidjosat siskkildit vahágiidmat
boazodoalovuoigatvuhtii galget sámiin leat njuolggus buhtadussii.
Sámit fertejit maiddái seammá vejo1a§vuodaoaiiut dego earát ahte
ruda ovddas láigut olggus ieias bivdu- guolástanvuoigatvuoda.

Sámáä Vuozgatvuo/zta Vabft eatnamagear

Konvenéuvdna bidjá maiddái gáibádusa dasa ahte stáhtat galget
dohkkehit earniálbmogiid geavahamievtti eatnamiidda siimat
árbevieru mielde, dat mearkkaéa guhkes áiggi, leat geavahan ovttas
earéiguin.

Eatnamat maid sámit érbevirolaééat leat geavahan earáigujnovttas
leat dakkár guovllut maid sii leat geavahan boazodolloi, bivdui
guolásteapmái. VeardideamiMu mielde dat leat vuosttaåettiin
boazodoaloguovllu délveguohtuneatnamiid siskkobealde, dat
mearkkaéa mearalahka guovllut maiddái eará leat geavahangos
eatnamiid o.m.d. meahccedolloi eanandolloi. G0 dát rájit
détlveguohtuneatnamjidda leat eahpeéielgasat sierramielalaééat, de
lea dárbu daid mearridit álggus jus stáhta galgá sáhttit dohkkehit
sámiid geavahanvuoigatvuoda dain guovlluin.

Sámiid vejo1a§vuohta ahte ain ovddosguvlui jodihit boazodoalu lea
garrasit sorjjavaé ahte gávdno dálveguohtuneatnamat ahte gávdno
suodjalus geavahanvuoigatvuhtii dain guovlluin. Jus Ruotta galgá
deavdit konvenåuvnna gáibádusaid ferte vejolaävuohta jotkojuvvon
boazodolloi nannejuvvot. Danin veardidan ahte lea dárbbaälasmon

suodjalusa gáriiidemiid boazodoalovuoigatvuodasnannet vuoste
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dain dahkkojuvvjit doaibmabidjosat siskkilditguovlluin. Jus mat
boazodoalovuoigatvuhtii sámiinvahágiid galget leat njuolggus

buhtadussii.
siskkilda maiddái ahte ráddehus galgáKonven§uvnna gáibádus

sámiin lea galli joatkjt boazodoaluinbearréigeahééat ahte ollu eanan
visot guovlluin jodihuvvo boazodoallu.otnegos

duopmostuo/agealzééaleapmafiSa‘m1}2z’ Vuozgatvuolzta cat11311-
ga’1ba’dusa112

eamiálbmogiin galgá leahkit duodala§Konven§uvdna eaktuda ahte
ieiaset eatnangáibádusaid rievttelaééatvejo1a§vuohta oaiiut

geahééaluwon.
eatnangáibádusaide dávjáRiektegeavvamat gusket sámiid leatmat

sámiinöájehuvvon ahteÖadnon riektegeawangoluide. Leastuora
vejo1a§vuodat ieiasetpraktihkalaööat leat oaiiutunna
duopmostuoluin danin dain eaieatnangáibádusaid geahééaluvvon go

ekonomalaä vejo1a§vuodat máksit rievtte-geavahangoluid.leat Jus
galgá gáibádusaid dán á§§is leandeavdit konvenäuvnnaRuotta mon

veardidan dérbbaélaiian e’1§§iin gusketahte oassebealit, mat
prinsihpa1a§ gaialdagaide sámiid eanangáibádusaid birra,deata1a§
fertejit vejo1a§vuoda buhtadusaide stáhtasoaiåut
ñevttegeavvangoluid ovddas.

Sa’m1}a’ Va’1./clruban /uonddoreszzrssazkieVuozgatvzzolzta

Konven§uvdna galgábidjé maiddái gáibádusa ahte eamiálbmogiin
leahkit vejo1a§vuohta geavaheami, hálddaäeamiváikkuhit
scailluheami doaimmatluonddoresurssain leat dakkár gusketmatgo
daidda.

bdeavdit gáibádusa ferte, oainnu rnielde,galgá dánJus Ruotta mu
luonddo—sámiid v21ikkuhanvejo1a§Vuohta boazodoaloguovllu

doaibmabidjosat leat dárbbaälaöéat.resurssaide nannejuwot. Mágga
Sámit fettejit njulgusa buktit cealkámuäaid plánejuvvonoaüut

dat sáhttá buktiteatnangeavahemiid hárrái boazodoaloguovllus go
vahágüd boazodolloi.

Maiddái ollis1a§ suodjalus ávkkástallama boazodoalo-vuoste
vejola§ dan biras-guovllus berrelii nannejuvvot. dahkat jusLea

ossodat léhkagirjjis, mii siskkilda njuolggadusaid öázieatnama
hálddaåeami birra, fievdaduvvo ahte Sámedikkis lea njuolggusnu
buktit cealkámuäa ñikkalaä bero§tupmiovdal guovllut main leago

siskkobealde ovdalboazodolloi mearziduvvojit boazodoaloguovllu
ávkkástallan dakkár eatnamiin mearkkaåumiingo

boazodoalovuoig atvuhtii lohpiduvvo.
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sámltmaidboazodoaloguovllusoasisdaneatnarniiddaguoskaG0
oaüut eapetdatberrelii eatnamathálddaäanleatárbevirolaéöat

dahkatdanvejolaé JugLeaávkkástallama vuoste.suodjalusaollis1a§
bero§tupm1nriikkalaåsuodjaluvvojit sannollislaööatguovllutdát

vuoddun.kulturárvvuiguin
1uondfio1resur§sa1’d.váikkuhanvuoimmisámiidlasihitgalgáJus

ma1dda1Sámed1gg1berreliiguovlluinsuodjaluwonhárráigeavaheami
qeheávkkástallanovdalceallcámuåaidbuktit go e.e.njulgosaoaiåut

Sámedlggllohpiduvvo.mielde,juolggadusaidbiraslágasisabáhkken, n
boazqdoalubearréigeahééatdu§§eguovlluindaingalgá

kulturarvvuthsámxahtebearráigeahööatmaiddáimuhtoeatnandárbbu
jit.j aluwosuodguovlluin

ovttasráddá-gáibádusaidearenoamáäbidjáKonvenäuvdna
ávkkástallandeheguorahallanovdalsámiiguindallamiidda

galgetVai dát lágatmielde miedihuvvo.lavdnjelágaminerálalága
ahterievda—duWotjuolggadusatjeaddfertejitdevdojuvvot gusto nun

"doahttalusráddádallamiidda ahtedakkárvuoigatvuodasámit oåiot
eatnamiidda.beroåtupmáisámiidváldojuwo

da’rbbz11a mieldesámiidbuoficcefuolalzusjaDearVVa§Vuo11ta-

dadjet ahtenjuolggadusaidsiskkildaKonvenéuvdna mat
galgetbáikkálaööatbuohccefuolahusdearvva§vuohta—

dárbbuideamiélbmogiid sierrah211dda§uvvotorganiserejuvvot
fuolahussii.vugiide Jus Ruottaárbevirolaädoahttalusain sinmielde

oaivil ahtegeatnegasvuodaid leadaiddeavditollasit galgá mu
dain osiin riikkasbuohccefuolahusadearvva§vu0da-báikkálaä gos
ovttasráddádallamiinberrelii plánejuwotsámit orruteanemus

kün.SámedJk

Va/zeapmi011Ver1sz1K gcaVana

leatguovlluid dátearámaiddái muhtingokéa matKonven§uvdna go
doaimmatgalget visotmieldeKonvenäuvnna matnamahuvvon.

veardiduwotöadahuvvotplánejuvvot,eamiálbmogiiddagusket
eamiálbmogiiguin.ovttas

mielde maiddan vuogiáåäüdsierralágánbuohtastitsáhttitgalgáJus
sierramielde, ahteoainnugáibiduwo,eaktudakonvenéuvdna mu

öállingotti leasiskkobealde ráddehusaossodat ásahuvvo mas
berrelii gullotdoaimmaideOssodagasámeáååiide.ovddasvástádus

doaibmabidjosiidbuohtastitsámiid beales ahteoainnuidahte viezzat
guovllus.
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geavaheami konven§uVnnasNorgga

doibmjj leakonvenéuvdnii.mii searvvai Muleai riikaNorga vuosttas
dulkonráddehus leagullon ahte bearréigeahééat got norgga

vuoigatvuodasámiidnjuolggadusaidekonVen§uvnna doahttalusain
ráddehusdagaiDohkkeheami oktavuodasbirra eatnamiidda. norgga

sámiinmiieatnamiiddageavahanriekti Norggasveardideami ahte dat
Sámiidgáibádusaid.devddiileai dalle konvenäuvnna

namahuvvonráddehusasVuoigatvuodaguorahallan, norgga
á§§iveardjdeamiearálágánmaggil dahkan ollatguorahallan, lea

meaniduvvonleat vel loahpalaööat Norggas.

miel-Ruotelaä Vuosteággatsearvan,

ruote1a§áiggis lea boahtan sihke miel- vuosteággatGuorahallama
leamágga ákkat searvamii. Ráddehusassearvamii. Gávdnojit

mii deatalaåsáhttit dohkkehit konvenåuvnna leasávaldat ahte
geahnohisárbevierru veahkehiteamiálbmogiidda. lea guhkesRuotas

visot guovddáälasvajálduvvon joavkkujd lea Sean/an
unnitlogojoavkkuid.konven§uvnnaide suodjalitmat

eamialbmogiid árbevirolaäGaskariikkalaééat lea doahttalus
sámiteallinvugiide jagiid. diehtte1a§ ahtelassánan Leamagemus

galget ovddidit ieias kultuvrra. Sárnit ieiavejolaévuodaoaiiut
maiddái bealustit garrasitdohkkeheami leat oalleruotela§
cuiggudan eahpevuoiggalaé sii eai beasa héldda§itahte lea ahte
ieiaset bivdu— guolastanvuoigatvuodaid.

Vuoddu leaákkaide ruotelaämat mannet vuoste searvama
soahpanmeahttunvuohta birravuosttazettiin geavaheamieatnama

boazodoaloguovllus.osiinstuora
eananoamasteddjiiguin gielddala§lea leama§ oktavuohtaMus

guoskevaé stáhtalaåovddasteddjiiguin boazodoaloguovllus
Öielga eahpiditeiseválddiiguin. dadjan ahte siieanetlohku dain leat

sámiidruotela§ searvamii konvenéuvdnii jus dat mearkka§a ahte
olleteananvuoigatvuodat nannejuvvojit. Sii oaivvildit ahte lea vejola§

äiehtadallamiid gaskalpraktihkala§ éovdosiid béikkéla§ dásis bokte
daid sámiid.

áigodagasRuotelaå vihtta jagisearvan

leaDego boahtan ovdan lean maid konVen§uvnnamon anayseren
doaibmabidjosiidgáibádusat siskkildit lean makkárgeahööanmon

ferte dahkat jus ruotelas galgá leahkit vejola§. leanMonsearvan
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bearréigeahééanmaiddái vasáhusaid ahte praktihkalaééatnorgga
geavahit konven§uvnna. lean loahpalaééatMon bid jan éoahkkái buot
oainnuid sámiin, eananoamasteaddjiin eará guoskevaééain.

veardideapmi loahpalaééatMu lea ahte Ruotta sáhttá ILOsearvat
konvenéuvdnii 169, muhto ahte dat berrelii dahkko-juvvot ovdalnr

muhtin doaibmabidjosat gusket sámiid vuoigatvuhtiimatgo
eatnarniidda éadahuwon.leat rehkenastanMon ahte dat lea prosessa
mii váldá sullii vihtta jagi. lean dásMon háltelinjjaid gotgeassan
ruote1a§ sáhttá dahkkojuvvot.searvan

Vuosttaiettiin ferte dat Sámiin lea vuoigatvuohta,I eanan masa
konvenåuvnna mielde, identifierejuvvot. Dat guoská sihke
eatnamiid maid sámit, konvenåuvnna mielde, árbevirolaééat
hálddaäit maid maid samit arbevirolaééat geavahiteatnamat

earáiguin. oaidnuMu lea ahte rádjegeassankommiäuvnnaovttas
galgá nammaduvvot mii galgá Öielggadit daid áåäiid.

ferte öielggadit sturrodaga sámiid bivdu-Nubbi á§§i lea ahte-
maid árbevirolaéöat hálddaäit.guolástanvuoigatvuodas sii

Öielggaduvvon, de lea áigi dahkat ieZádát áääit leatG0
leat dárbbaélaööat ahtedoaibmabidjosiid sámiid vuoigat-mat nu

ollejit rádjái maid konvenåuvdna gáibida. Vuosttaiettiinvuodat dan
doaibmabidjosiid birra.dat lea gaialdat Öuovvovaä

suodjalusaSámit ga1gga§e nannejuvvon gariiidemiidoaiiutI
boazodoalovuoigatvuodas. Sámiin galggaäivööe leahkitvuoste

láigut olggus mávssu ovddas ieåaset bivdu-njuolggus
guolástanvuoigatvuodaid eatnamiin maid sii árbevirolaéöat

Sámediggi berrelii njulgosa buktithálddaåit. cealkémuéaoaiiut
ovdal guovllut main lea riikka1a§ beroétupmi boazodolloigo
rnearriduvvojit ovdal ávkkástallan dakkár eatnamiingo
lohpiduwo. Berrelii maiddái gávdnot öielga suodjalusa ávkká-

biraslágastallama dakkár eatnamiin fuolahus-vuoste
njuolggadusain njuolggus Sámediggái buktit cealkámuäa
ovdal ávkkástallan lohpiduvvo.go

Siskkobealde daid eatnamiid maid sámit érbevirolaééat geavahitI
maiddái lassánan suodjalusaearáiguin gáibiduvvo gáriåidenxiid

boazodoalovuoigatvuodas. Sámediggi galggaåii oaüutvuoste
ovdalnjulgusa buktit cealkámuäa guovllut main lea riikkala§go

beroétupmi boazodolloi mearriduvvojit ovdal ávkkástallango
dakkár eatnamiin lohpiduvvo.
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Doaibmabidjosat berrelii dahkkojuvvot dihtedan ahte sihkarastit
ahte sámiin lea galli ollu joatkit boazodoaluin. Sámit sáhtteteanan
massit muhtin eatnamiid maid sii geavahit boazodolloi,otne e.e.
dego bohtosat rievtteproseassain leat jodusmat otne.

Berrelii gávdnot vejo1a§vuohta buhtadussii stáhtas rievtte-
geavvangoluid ovddas prinsihpalaé deatala§ á§§iin gusketmat
sámiid eananvuoigatvuodaide. Nugo lea gávdno riska ahteotne
sámit ekonomalaé sivas eai sáhtte ieåasetoaååut eanan-
gáibádusaid rievttelaééat geahééaluwon éielggaduvvon.E

f Gávdno vel okta doaibmabidju maid deatala§- leamon anan go
valmmastallame ruotela§ konvenéuvdnii. Na§uvnnala§searvama
diehtojuohkinkémpanja sámiid bina eamiálbmogin
sámekultuvrra birra galggaåivéée éadahuvvot. Darbba§las lea
maid diehtojuohkin mii éilge maid ruotela§ siskkildasearvan
guoskeva§ oassebeliide.

oaidnu lea al1te visot doaibmabijutMu dát leat dárbbaälaöéat dahkat
jus galgá sáhttit konvenäuvdnii.Ruotta veardideamiMusearvat
mielde bohtet dát doaimmat roahkka mielddisbuktit ahte
soahpanmeahttunvuodat gaskal sámiid eananeaiggadiid unnot
doaimmat mielddisbuktet maiddái eavttuid bargui. Danin leaovttas-

ahte berrelii vihkedallat jus dát doaibmabijut leatneavvamu nu
deatalaööat ahte daid galggaäü Öadahit bero§keahtta jus
dohkkeheapmi dahkkojuvvo vai

Diehttelaé lea hirbmat deatalaé geahééalit gávdnat
gaskavuodaipmérduséovdosiid mátkái ságastallamaoaüut gaskal
sámüd eará eanangeavaheddjüd boazodoaloguovllus. ILO-
konven§uvdna siskkil goitge maggelágán bagadallama .got
soahpanmeahttunvuodat eamiálbmogiid eará joavkkuid gakkas
galget Öovdojuvvot. ulbmil leaKonvenéuvnna ahte nannet
eamiálbmogiid dili.

djedusge ahte maiddái Sámit fertejitLea leahkit válbmasat válditnu
doahttalusa earáide jodihit ealáhusa boazodoalo-guovllus. Mugeat
bargu leat goitge leamaä ahte vihkket sámiid beroätumiid eará
bero§tumiid buktit evttohusaid geahpiditvuoste mat
gaskavuodaipmérduséovdosiid oassebeliid gaskkas. Mu bargu lea
leamaé ahte guorahallat mii gáibiduwo jus galgá sáhttitRuotta

konvenäuvdnii.searvat
Boazoea121husp01itihkala§ lávdegotti, ráddehus lea nammadan,man

bargu lea ahte bearráigeahööat boazoealáhusa eará areálalaä
ealáhusaid ektui. Direktiivvas dadjo ahte galgetsii buktit evttohusaid
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juolggadusgidé galget unnidit soahpanmeahttunvuodaid gaskalmatn
earáboazodoalu eanangeavaheddjiid boazodoaloguovllus. Danin

berrelii boazoea12’1huspo1itihka1a§ lávdegoddi evttohit doaibmabidjosiid
geahpidit gaskavuodaipmárduséovdosiid.mat

Goasttádusáåäebealli

Doaibmabi jut leat dárbbaälaööat jus galgá sáhttitRuottamat searvat
mearkkaåit muhtin goluid.

Vuosttaiettiin lea rédjegeassinkommi§uvdna maiddái guorahallan
viiddis sámiid vuoigatvuohta bivdui guolásteapmái lea.man

Odda juolggadusat nannejuwon suodjalusa bina gáriiidemiidn
boazodoalovuoigatvuodas mielddisbuktet lassánan goluidvuoste

hálddahussii, sihke eananeaiggádiidda, sámiide eiseválddiide. Fexte
maiddái rehkenastit ahte veaháå lassánan golut §addet
eananeaiggédiidda eará eanangeavaheddjiiide danin sii fertejitgo
öájehit stuorit doahttalusa boazodoalovuoigatvuhtii.

Åiggi mielde bohtet dát namahuwon doaibmabijut goitge mearkka§it
ahte golut muhtin guovlluin. Rédjegeassankommi§uvnna barguunnot
boahtá doaiwumis mielddisbuktit ahte rievtteproseassat unnot
maiddái golut riidduide délveguohtuneatnamiid rájiid oktavuodas.

Máiddái soahpanmeahttun-vuodaiddoaibmabijut unniditeará mat
mielddisbuktit ahteeanangeavaheddjiid bohtetgaskal sámiid eará

eananeaiggádiidda.sámiidesihke, stáhtai,golut unnot
Ålgovidis doaibmabidjoprogrémmii mii leanettogolutlea diehttelaööat

lassidainna lágiin ahteberrelii ruhtaduvvotnamahuwon. Dát golut
boazoealéhuspolitihkii. Du§§esámi-ruhta juolluduvvo

mielddisbuvttalii riska ahte earáoddasitjuohkin resurssain
rámapolitihkadahkkojuwojit dándoaibmabidjosat maid otne

mielddisbuktit ahtesáhtalii Ruottasiskkobealde gohpojuvvojit. Dát
dohkkehangáibádusaid vaikko leasáhtte deavdit konvenäuvnna

konvenäuvnna.
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Inledning1

dragetUpp1 1
.

dvs.ratiñcera,Sverige kanställning tillvarituppdrag harMitt att ta om
stamfolkursprungsfolk och169konventiontill, ILO:ssigansluta omnr

eller andralagstiftningsåtgärderoch vilkaländersjälvstyrandei
bestämmelser-efterlevakunnaskallSverigeförkrävsåtgärder attsom

konventionenina
kunnaönskvärtdetregeringen är attframhåller attdirektivenI

ochutarbetamedvaritSverige har attkonventiontillträda omsomen
ochfri-ursprungsfolkensskyddetförfunktionviktigfyller avensom
börförhållandena i Norgeocksåframgårdirektiven atträttigheter. Av
tillsiganslutitländerdeeftersom Norge ärstuderas, ett somav

konventionen.

169konventionoch dessILO1.2 nr

Organization, FörentaLabour ärInternational ettstår förILO, avsom
tillharILOGeneve.isekretariatmedfackorgans.k.Nationemas

Intediskrimineringarbetsvillkor,frågorbevakauppgift m.m.att om
ocharbeteursprungsfolkensbevakattidsedan långhar ILOminst

internationellahuvudorgan. Dessa ärfyraharlivsvillkor. ILO
arbetsbyråninternationella expert-samtstyrelsen,arbetskonferensen,

medvarje årsammanträder representan-Arbetskonferensenkommittén.
medlems-i varjearbetstagarnaocharbetsgivarnaregeringama,frånter

land.
konventioner,avtal,internationellabl.a.utarbetarILO anger ensom

ratificeraväljerområden. En attolikaminimistandard på stat ensom
åtagandendeuppfyllaförpliktadfolkrättsligt attkonvention somär

innebär.konventionen

‘ Kommittédirektiv 103.1997:
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tillsamarbetsavtal knutet FörentasärskiltILO är ettgenom
därför hakankonventioner sägasILO:sNationema FN. samma

flertalet andraliksomSverigekonventioner. ärställning FN:ssom
med utformadeltagit i arbetetoch harländer medlem i ILO att

konvention 169.nr
bestämmelser åtagandenantalinnehållerKonvention 169 ett omnr

ratificerat konven-länderi deRegeringamaområden.inom olika som
derasrättigheter skyddas ochursprungsfolkstilltionen skall attattse

åtgärdersärskildadettainnebärBlandrespekteras.integritet attannat
egendom, mark, kulturinstitutioner,skydda derasskall vidtas for att

ochutbildningarbete,bestämmelserfinns också röroch miljö. Det som
åtgärdermed folkensamrådaskallvälfärd. Regeringamasocial somom

får bestämma sinsjälvamöjligt bör de överoch så långtangår dem som
områden defrån deflyttaskall inte behövautveckling. De som av

tradition lever
länderoch hittills har 14i kraft år 1991träddeKonventionen

anslutit sig.
länders rättsför-täcka skildautformad förILO-konventionen är att

ILO-konventionen,ibestämmelsernaskäl tillhållanden. Detta är attett
internationella konventioner,många andrabestämmelser i ärliksom

orsak kanallmänt hållna. Enformulerade och attvagt varaannan
kompromiss.resultat Ibestämmelserutformningen vissa är ett enavav

bestämmelsemastolkningarför olikasin kan detta utrymmetur avge
bl.a.förekommit angåendetolkningsdiskussioner harinnebörd. Sådana

markrättigheter.ILO-konventionens artikel 14 om
konventionen i detillämpningendet gällerNär stater somav

angåenderespektivemellan ochdialog ILOratificerar den förs staten
skerbestämmelser i Dettakonventionenstillämpningen staten.av

periodiskt avläggerkonventionenratificerarvarje statatt somgenom
konventionen.tillämpar Rapporternatill hurILOrapporter manom

tillkommentarerlämnarexpertkommittégranskas ILO:s somav
kompletterande information frånoch kan begära statenrapporterna som

erfarna juristerbestårExpertkommitténangående tillämpningen. av
dialogdenområden. Omolikamed sakkunskap inom stat trots somen

enligtsina åtagandenbrytaskulleförs och ILOmellan motstaten anses
förutsättningar väckavissaundermedlemsstatkonventionen kan en

domstolen iinternationella Haaginför dentalan statmot en annan
sig efterskyldigkonstitution. Enartikel i ILO:s rätta29 ärstat att

intedomstolen harinternationelladomstolens utslag. Den ännu
konvention 169.tillämpningenangåendeavkunnat domnågon av nr

delareller någrasig någonmöjligtinteDet motär att avreservera
deDanmark,ILO-konvention 169. är stater somen avsomnr

till sinsärskild förklaringdock fogatharratificerat konventionen en
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grönländskadetochregeringendanskadenratiñkation. Där anger
till markäganderättenregleringdendeHjemmestyret attatt avanser

bestämmanderättfullhar överHjemmestyretinnebärGrönland, attsom
konventio-artikel ii 14bestämmelsenmedmarken, överensstämmer

nen.
bunden169ILO-konvention är statenratificerarOm avstat nren

tio år.minstikonventionen

stamfolkUrsprungsfolk och1.3

sociala,folk vilkasstamfolk äraartikel 1konventionens attI anges
majoritetenfråndemskiljerförhållandenekonomiskakulturella och av

derasocksåUtmärkandede bor. är attland däri detbefolkningen
ellertraditionerochsedvänjorreglerasdelvishelt ellervillkor egnaav
folkartikel bi ldefinierasUrsprungsfolkspeciella lagar. somgenom
detlandet elleriboddefolkgrupperfrånhärstammar som -som

ellerför erövringtidenvidtillhördelandetområdegeografiska som -
Ytterligarenuvarande statsgränser.fastställandetkolonisation eller av

sociala,sinabehållithardelvisellerheltdeförutsättning är atten
inteAvgörandeinstitutioner. är attpolitiskaochkulturellaekonomiska,
tidområde längrevisst änbott ihistoriskt ettdessa folkgrupper sett

speciell.situationsocialaderas ärbetydelseandra. Det attstörreär av
skallkonventionenförkriteriernagrundläggande attdeEtt av

sigidentifierarsjälvaberörsfolkdetillämpas somär att som
stamfolk.ellerursprungsfolk

iblandursprungsfolk,begreppetfrämstanvändsfortsättningenI
dock densamma.härInnebördenurbefolkning. ärockså begreppet

Sverige.iintestamfolk finnsNågra

iursprungsfolkpå ettSynen1.4

perspektivinternationellt

varitlevnadssätttraditionellaursprungsfolkensharlång tidUnder
årtiondenaDeexploaterats.har senasteresursbaseroch derashotade

deinternationellt ochstödstarkarealltfåttfolkdessadockhar
framåt.kraftigtgårområdetpåfolkrättsliga insatserna

kanoch främst nämnas attregi. Försti FNhar skettFlera insatser :s
internatio-urbefolkningarnasför1995-2005periodenförklaratharFN

framhållitgeneralsekreterare attuttalande har FN:sårtionde.nella I ett
Samti-inom FN.uppmärksamhetökadurbefolkningsfrågor ägnats en
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brister inom FN-systemetflerafinnsgeneralsekreteraren,menadedigt,
General-beslut ochuppföljningsamordning,i fråga program.avom

förprocedurersaknasfalli mångavidare detpåpekadesekreteraren att
möjlighetbereda demochsynpunkterurbefolkningamastillvarataatt

demdirekt beröri frågordelta beslutsprocessemaiatt som
ursprungsfolkenkonventionerochdeklarationerfleraI FN:s gesav

och uttalandendokumentdessaskyddindirektdirekt eller attett genom
behandlinglikakravställerochrättighetermänskligarör av

tillhör i deUrsprungsfolkentillhörighetetniskmänniskor oavsett mm.
etnisk minoritet.flesta fall ocksåallra en

grundläggande FN-fleratillhävisar169konventionILO:s nr
allmännabestämmelserna i FN:sInledningsvis erinrasdokument. om

från Vidareår 1948.rättigheternamänskligadeklaration deom
1966,konventioner från årinternationellatvåhänvisas till FN:s

kulturella rättigheterochekonomiska, sociala samtkonventionen om
Ävenrättigheter. andrapolitiskamedborgerliga ochkonventionen om

diskrimineringförhindratillsyftarinstrumentinternationella attsom
åberopas.

rättigheter haroch politiskamedborgerligakonventionFN:s om
tillhörinnebär dekulturvämsbestämmelseexempelvis att somsomen

med andratillsammansskall berövasminoriteter inteetniska rätten att
bestämmelse harkultur.sin Dennamedlemmar utöva egengruppenav

särbehandlapositivtskyldigfalli vissatolkats så är attatt staten
därför hävdaskans.120. Det1989:41,SOU attminoriteter se t.ex. en

särskiltsina förpliktelseruppfyllerinteminoritetmed etniskstat omen
medborgarna.likabehandlingenbartminoritetsskydd med av

syftar tillfrån år 1965rasdiskrimineringkonvention attFN:s mot
etniskellerdiskrimineras grundmänniskorförhindra att av ras

politiska,civila,områdenbehandlarKonventionenbakgrund. som
sociala rättigheter.ekonomiska och

förarbete inom FNaktivtbedrevs1980-talenUnder och1970- ett
på olikaursprungsfolken ochdiskrimineringen sättkartläggaatt geav

skydd.dessa folkgrupper bättre
utarbeta FN-med1980-talet arbetepågårSedan början att enav

deklarationentillUtkasteträttigheter.urbefolkningarsdeklaration om
urbefolkningar harbestämmelsegenerell rättinnehåller bl.a. attomen

den andligamateriellasåväl denvidareutvecklabehålla ochatt som
tradition hardevattenområdenochanknytning till land- avm.m. som

bl.a.utkastetIråtteller brukat eller på attöver.sättägt annat anges
blirminoritetema detförutsättningar försådanaskall skapa attstaterna

språk,i fråga kultur,särprägel, bl.a.uttrycka sinmöjligt för dem att om

2 A/51/493.dokumentgeneralsekreteraresFN:s
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regler,urbefolkningamasocksåinnebär attDettatraditioner egnam.m..
respekteras.ocherkännasskallsedvanor m.m.

välFN-deklarationtillutkastet överenspunkterflesta stämmerPå de
deklarationenavseenden gåri några169,konventionmed ILO:s nr

ingripandemilitärtförbudbl.a.innehåller motochlängre ettsnarare
urbefolkningama.gentemot

och inteutkastbaraÄven längesåFN-deklarationen är ettännuom
intematio-denuttryck förändockdenrättslig ettärhar någon status

gäller urbe-detårunder närframharnella växt senaresomsamsyn
ställning.folkningamas

förarbetsgruppFN:sinomdiskussionernatiden harPå ensenaste
inrättandet permanentomfattatockså etturbefolkningsdeklaration av

ingå iskullesådant forumEtträttigheter.urbefolkningamasförforum
skulleUppgifternaområdet.expertisförochFN-systemet svara

ochtillvägledninginnebäraoch staterrådgivandefrämst naturvara av
inklusiveurbefolkningar,förrelevansfrågorallaiFN-organ av

utvecklingsprojekt.
skyddochstöddokumentinternationellanågraYtterligare gersom

tillkommitsamtligaochminoriteteretniskaochursprungsfolkåt som
börårtiondet nämnas.under det senaste

iOSSE hari EuropasamarbeteochsäkerhetförOrganisationen
bestämmelse1990år attfrånKöpenhamnsdokumentetdet s.k. omen

minoritetersåtgärdersådanaskall vidta attdeltagandede staterna
skyddas.kanidentitetreligiösaochspråkligakulturella,etniska,

underharutvecklingsbankemaregionaladeochVärldsbanken
därområdenibedrivitsutvecklingsprojektmedgivitår att somsenare
deteftersomfolkdessaskada förtillvarithakanursprungsfolk bor stor

År utfärdade1991landrättigheter.derastillfull hänsyntagitssällan
utvecklingsplanerinnebärdirektiv attdärförVärldsbanken somett som

genomförasochordningsärskildiutarbetasskallursprungsfolkrör
samtycker.självai frågafolkenbara om

resultatetblevhandlingsprogramdetpåAgenda 21 är namnet som
1992.Janeiro årdei RioutvecklingochmiljökonferensFN:s omav

förinflytandestärktkapitelsärskiltinnehåller ursprungs-Det ett om
kunska-traditionellavärderingar,ursprungsfolkensBetydelsenfolk. av

bl.a..dethetererkännas,börresurshanteringmetoder förochper
inteverksamhet ärfrånskyddasbörområdenUrsprungsfolkens som

kulturelltsocialt ellerbetraktarfolkdessaellermiljöanpassad somsom
olämpliga.

konventionantagit1995århar såEuroparådet omsent ensom
debl.a.konventionen statersägs attminoriteter. Ietniskaförskydd

förkrävsochde mått attvidtaskyldiga stegsigansluter attär somsom
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och utveckla sin kultur,de skall bevaratillhör minoriteter kunnasom
sitt kulturarv.traditioner ochsitt språk, sin religion och sina

betänkandeMinoritetsspråkskommittén har i sitt StegstatligaDen
föreslagit skallSverigeminoritetspolitik SOU 1997:193 attmot en

erkänna bl.a.ansluta konvention ochsig till denna samerna som en
nationell minoritet.

ursprungsfolkenperspektiv har påi historisktSett ett synen
1900-talet bemöttesförändrats Långt påi olika faser. ursprungs-

nedvärderades infödingarfolken förrnyndarattityd ochmed somen
Därefter vidtog skedeoch exotiska kulturer.tillhörande ett avsom

assimileringssträvanden och åtgärder in tillintegrations- och sattes
har övergått tillskydd Under årdiskriminering. synsättet ettmot senare

självförvalt-kulturella medvärdesättande ursprungsfolkens särartav
politiken.iviktiga instrumentning och särbehandling som

bakgrund och syfteKonventionens1.5

till självbestämmandeFrån integration1.5.1

ursprungsfolk och stamfolk föregicksILO:s konvention 169 om avnr
skydd och integration inföddakonvention från år 1957107 om avnr

båda konventionernaoch levande folkgrupper. Deandra i ärstammar
specielltinternationella avtalde enda gällande värnarsom omnu

rättigheter, dessa folks situationstamfolksursprungsfolks och även om
andraflera sammanhang.också uppmärksammats i

med konvention motverka107En uttalad målsättning attnr var
ursprungsfolken med majoritetsbe-diskriminering integreraoch att

fattas regeringama i defolkningen. integration skulleBesluten avom
Någon medverkan frånsig till konventionen.anslötstater som

ursprungsfolken själva förutsattes inte.
formyndarattityd, bl.a.präglades vissKonventionen attgenomav en

advanced. Konventionenstala de aktuella folken lessom som
förutsatte efterassimilation folkenbestämmelser integration och attom
kulturella ochoch ihand skulle försvinna etniska gruppersom egna

rättigheter alla andramed möjligheter ochdeatt somgavs samma
urbefolkningama skyddinvånare i landet. Konventionen skulle ge

modemiseringsfas.under denna omvandlings- och
Även föremål förkonvention inte längre107 är nyom nr

bindande för deratifieering alltjämt länderkonventionenså ärär som
Sverigeratificerat konvention hör dockanslutna inte 169.ännu nrmen

inte till de länder anslutit sig till konvention 107.nrsom
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växandeutvecklingen ettgick mot1980-talenoch1970-Under
alltkrävde isjälvaUrsprungsfolkenintegrationslinjen.motstånd mot

utvecklasmöjlighetoch attutsträckning egenartenvärnett enstörre av
förutsättningar.utifrån sina egna

tyngdpunktenframgår169 attkonventiontillingressenRedan nrav
denpåminnerILOkonventionen.tidigare omi denänär annanen

pågällerdetfolkrätten närinom synenutveckling ägt rumsom
gjortförhållandenaförändradedeochstamfolkochursprungsfolk att

området.internationellalämpligtdet normerantaatt nya
konventionenmedhuvudsyftenavidare ettattingressenI avanges

ochintergrationinriktningen mottidigaredenundanröjaär att
fåsjälvasträvandenursprungsfolkens atterkännaochassimilation att

ekonomiskasinochinstitutionersinakontroll egenöverutöva egna
sittfolkgrupp,identitetsinbevarahaskall rättutveckling. De att som
sinutvecklavidmakthålla ochskall ha rättreligion. De attsinochspråk
harmyndigheternaochpremisser attsinautifrånkulturochlivsstil egna

arbete.stödja dettaaktivtskyldighet atten
ursprungsfolkeninriktad på attkonventionentidigaredenOm var

ochlandetibefolkningen attövrigadenmedassimilerasskulle
denalltsåfolk sådessarörde ärbeslutallafattaskulleregeringarna som

deochskall bevaraslivsstil attderasinriktad påkonventionen attnya
Attdem.i frågor rörbeslutfattaochmedskall somsjälva vara

dock inteinnebär attbevarasskalllivsstilochkulturursprungsfolkens
Detförnyelse.och ärförändringtillmöjlighetenfråntasskallde
livsstilsinförändravilldeväljaskallsjälvafolkenemellertid omsom

skallskall ske. Dedettavilketoch sättutsträckningvilkenoch i
befolkningenövrigadenmedvill integrerasdebeslutasjälvaockså om

eller inte.
169 attkonvention poängteras ursprungs-till ILO:singressenI nr

kulturellamänsklighetenshelatillbidrarspecielltpå sättfolken ett
internationellttillharmoninekologiska samtochsocialadenmångfald,

förståelse.ochsamarbete
världendelarmångaiursprungsfolkendock avkonstaterarILO att

irättighetermänskligagrundläggande sammasinaåtnjutakaninte
ochbordär dede attibefolkningen staterövrigadenutsträckning som

förringats.ofta harsedvänjorvärderingar,deras m.m.
169konventionmedarbetetvidareframhålls att nrI ingressen
ochUNESCOoch FN-organenstöd från FNuttalatmedbedrivits ett

och InterWHOorganisationernainternationelladeFAO samt
skall fortsätta.samarbetedettaavsiktenoch är attInstituteAmerican att
representanterockså attnoterasammanhang värt atti dettaDet är

harstamfolkochursprungsfolkförorganisationerinternationellafrån
konventionen.medi arbetetmedverkat



SOU 1999:25Inledning52

Särskilda åtgärder1.5.2

mänskliga169för konventionutgångspunkt ILO:s ärEn att sammanr
skallocksåmedborgareallatillkommaförutsättsrättigheter som

reell jämlikhet föruppnåtill del. Förkomma ursprungsfolken att
ochbamarbetareursprungsfolk,exempelviseftersatta somgrupper

inte bara regleremellertid krävasvärlden kankvinnor i tredje mott.ex.
special measures.särbehandlingpositivdiskriminering ävenutan en

innehållerområdetkonventionenden tidigareTill skillnad från
deden innebördenbestämmelserkonventionendärför den attavnya

radsärskilda insatser påförskallocksåanslutna länderna ensvara
i samverkan med deskall utformasåtgärder,områden. Dessa som

ekonomiskafolkens sociala,främjasyfta tillskallberörda folken, att
sedvänjor, traditionertill derasochoch kulturella rättigheter anpassas

allatillkommerrättighetermänskligadeoch institutioner. Utöver som
ursprungsfolkendärförILO-konventionenmedborgare tillerkänner

bl.a.rättigheter innefattargäller dem. Dessabaravissa rättigheter som
behållatill mark,besittningsrättigheterochkollektiva ägande- rätten att

under givnaochinstitutionersinasitt språk och rätten atteget egna
sinenlighet med sedvanerätt.konflikter iinternaomständigheter lösa

för deursprungsfolken behövssärbehandlingDenna att somav
med majoritetsbefolk-jämlikhetuppnåtillhör folk skall kunnadessa

ursprungsfolken skall inteförrättigheternaningen. speciellaDe ses
ierkännandemedborgare,övrigadiskriminerande ettutanmot somsom

särskilda behov.ochursprungsfolkens särartav

1 Samerna

Sverigeursprungsfolk i1.6.1 Ett

såursprungsfolk det tveklöstdefinitionbakgrund ILO:s ärMot avav
självakonvention 169. Samemaomfattasi Sverigeatt nravsamerna

befolkning levde i detsamiskursprungsfolk ochidentifierar sig ensom
Riksdagenfick sinainnan landetSverige statsgränser.ärsom nu norra

ursprungsfolk år 1977.ställningockså bekräftathar somsamemas
ursprunglig befolk-egenskapiRiksdagen uttalade då att avsamerna

särställning.ning i Sverige intar en
identifierar sig sådan.självfrämst denförst ochSame är somsom

denförutsättningarobjektivabrukar någraDärutöver varavanges,
Vissa rättigheterde viktigaste.språkliga anknytningen är somen av

meddock förknippadesamiska befolkningentillkommer den är
geografisktdels visstsamebymedlemskap i sameby. En är etten
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juridiskblikanregistreringefter personföreningdelsområde, somen
medlemmarna.företrädadärefteroch

000ungefär 17tilluppgårSverigeibefolkningensamiskaDen
renskö-5002mindrebefolkning änär personerdennaoch avpersoner

50-talfinnsTotaltsameby. ettimedlemmarochtande ensamer
rennärings-ibestämmelsernaenligtmarkanvändasamebyar. Rätten att

Exempelrenskötandedeuteslutande samerna.tillkommer nästanlagen
uppförarenbete,till rätt attrennäringslagen rättärenligträttigheterpå
vissEn rättflyttningsväg.tillvirke rättsamtbyggnader, tarätt attvissa

rennäringslagen.enligträttigheternatillocksåhörfiskeochjakttill

uppkomstSamekulturens1.6.2

heltinteSverigeiuppstått ärharbefolkningensamiskadenHur
längrehävdar attforskare samernanågonknappast nuklarlagt, men

historiskakultur. DenfärdigutveckladmedSverigetillinvandrat en
detundergångnågonuppstodsamekulturentyderforskningen att

sammansmält-börjantideräkningsvårefterårtusendet genom enförsta
påjordbrukarkulturerochf°angst-existerandedåredanfleraning av

dessainomverkaochlevafortsattsedan attharSamernaNordkalotten.
RysslandochFinland, NorgeSverige,delari dagområden är avsom

kontaktenförstadenförfastställaskantidpunktbestämdIngen
troligensamexisteradeverketsjälvaIskandinaver.ochmellan samer

underårtusentalsunderförfäderskandinavemasochsamerna
utbytegenetisktochkulturelltömsesidigt

betecknasi dagplatserdeförst påvem somFrågan varsomom
tidigareDet är,intressant.mindredockrenbetesområdet somärsom
och därområdedettainomfunnitsklarthelt att samernanämnts,
detidlång är attsåunder attkultursinutvecklatochnäringsinbedrivit

ursprungsfolk.betrakta som

tidernapåSamhällets genom1.6.3 samernasyn

underframstatsmakt växtedenochmellan somRelationema samerna
tidUnder långsig.bakomhistoriaväxlandemedeltid hartidig en

exotiska.ellerfrämmandesärskiltvarkenbetraktades somsamerna

underochSamerna statenmarker.har sex-viSå länge3 Lundmark,Lennart
1998.FalunPrisma,Rabénhundra år,

historiasamiskistudiersamhällsförändring:ochRennomadismRoger Kvist,
artiklar.ochandra uppsatser1987,universitet samtUmeå1695-1860,
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Samema inte främmande de finska svedjeböndema iän t.ex.var mer
det vid den tiden mångkulturella flerspråkigaoch svenska välde som

fram från 1500-talet och framåt.växte
Under 1700-talet utvecklades frånmedveten statsmakter-strävanen

sida kolonisera lappmarkema nybyggareatt att uppmuntranas genom
bedriva jordbruk lämpligapå områden. Under period fanns ocksåatt en

politiska dela mellansträvanden markerna ochatt upp samerna
nybyggarna samutnyttjande den s.k. parallellteorin lapp-ochgenom
marksplakaten. huvudsak gick detta på nybyggarna fick utnyttjaI ut att
ängsmarkema inom renbetesområdet for jordbruksändamål, marker

inte för sinansåg behövde renskötsel.attsom man samerna
Kolonisationen lappmarkema fart slutet 1700-taletmottogav av

och redan i början 1800-talet nybyggarna på många flerställenvarav
än samerna.

Under 1860-talet började betraktas främmandeattsamerna som en
folkgrupp Uppfattningenhade invandrat till Sverige. påverkadessom

då moderna rasidéer på stark vetenskaplig frammarsch iav som var
och påverkad kolonialismen.Europa klart Under denna tidav

utformades samepolitik innebar bofasta skulleatten som samer
assimileras i samhället nomadiserandedet svenska och skulleatt samer

sig uteslutande renskötsel.ägna

1 Intressekonflikter

Det geografiska där konventionens reglerområde mark kan bliom
aktuella s.k.i första hand det renskötselområdet, dvs. fjällvärldenär
och delar område harNorrland. detta delnom renskötandestora av

bruka renskötsel, demarken förrätt att ägeroavsettsamerna om
marken eller inte.

Renskötselområdet delas året-runt-marker ochi vinterbetes-
marker. Samernas rättigheter inomstarkast året-runt-markerna.är
Vinterbetesmarkema sydligare och kustnära områden därär rättenmer

bruka delad medmark andra. Hela renskötselområdetatt är motsvarar
ungefär tredjedel Sveriges för Vinterbetes-De gränsernayta. yttreen av
markerna inte helt fastlagda.är

Det inte klarlagt har eller har haft inte baraär om samerna
dispositionsrätt äganderätt till del marker inom renskötsel-ävenutan en
området. Frågan har rättsligt vid bara några få tillfällen. Enprövats
sådan det s.k. skattefjällsmålet NJA 1981 s.1rättsprocess var som
gällde några områden i Jämtland. Målet avgjordes Högstaav
Domstolen fann inte kunde ha äganderättatt utansom samerna anses
bara bruksrätt till de berörda områdena. Domstolen förklaradeHögsta
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starkarehaftkunde hauteslutaskundeinte att endetdock samernaatt
skatteland längre norrut,sinatillgrundadhävd rätturrninnesoch på

imarkerendastgälldedetmåletiprövades intefrågadennamen
Jämtland.

ochrennäringslagenskyddasrenskötselrätt gesSamernas genom
hushållningsbestämmelser.miljöbalkensskyddvisstockså ett genom

skydd innebärettrennäringslagen sammaSamtidigt samernagersom
deochbruksrätteri sinainskränkningartålamåstedelagstiftning att

andra.tillbruksrätterupplåtaersättningsjälvaheller motintetillåts att
iInskränkningarfiske.ochjakttilldettagäller rättenExempelvis

lagstiftning,särskildskeocksåkanrenskötselrätten annangenom
expropria-ochväglagenbygglagen,ochplan-miljöbalken,exempelvis

tionslagen.
renskötselområdet.inomintressekonflikterbetydandefinnsDet

främstochförstgällermarken. DetÄven anspråk påharandra grupper
haralltsåskogsbolag,ochsådanaenskilda t.ex.både sommarkägare,

Irenskötselförbrukarmarkområden m.m.tilläganderätt samernasom
markendelodlingsgränsen, storärovanför avfjällvärlden, en

kronomark.
näringarandrameduppkommaockså somkanIntressekonflikter

ochStatenturismgruvdrift,förmarkområdenutnyttja t.ex. m.m.vill
intressen gentemotmotstridigaforståocksåkankommunerna

anläggning vägar.för t.ex.anspråkimark tas avrennäringen attgenom
skydd.ursprungsfolken etttillsyftar169 attkonventionILO:s genr
förtillmåsteåtgärder attvilkaundersökavaritharuppdrag somMitt att

områden. Detolikapåkravkonventionensuppfyllaskall kunnaSverige
varandraolika intressen motuppgiftmin vägavarit attsåledes intehar

konflikter. Denolikapålösningar typer nutillförslagutformaoch av
vidareemellertidhar ettkommitténrennäringspolitiskasittande
verk-areellaandratillförhållanderennäringensgällerdetuppdrag när

forbehövsbestämmelser attdirektiv attderasIsamheter. anges
markanvändare iandraochrennäringenmellankonflikternaminimera

förutsättningardärmedfinnsuppfattningminEnligtrenskötselområdet.
åtgärderutformakunnaskallkommittén somrennäringspolitiskaför att

Jagberördamellan parter.samförståndslösningartillledakan
och 17.kapitel 7ibl.a.frågatill dennaåterkommer

ställningstagandensvenskaTidigare1.8

tillvarithar169konventionratificera uppekanSverigeFrågan nrom
svenskförhindrettillfällen. Det störstaflertalvid enprövning ett

iforpliktelsemauppfyllerinteSverigehar attanslutning ansetts vara
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konventionens artikel markrättigheter. Enligt denna artikel skall14 om
erkänna ursprungsfolkens äganderätt och besittningsrättstaten

deownership ana till den mark tradition inneharpossession som av
Åtgärdertraditionally skall också vidtas för skyddaoccupy. derasatt

bruka lands de inte förfogarmark userätt överatt utanensammasom
delar identifieramed andra. skall vidare till de områdenStaten attse
där rättigheterna skall skyddas.

anfördeGenom skrivelse till riksdagen år 1990 regeringen atten
Sverige inte med tanke bestämmel-då borde tillträda konventionen på

1990/91:101.i artikel markrättigheter skr. Vid behand-14serna om
lingen tillkännagivandei riksdagen gjordes inte något med anledning

skrivelsen 1991/92:3bet. l991/92:UU/, rskr. 5. Konventionenav
behandlades därefter i proposition 1992/93:32 och samiskom samema
kultur bedömningRegeringen gjorde tidigare. Manm.m. samma som
konstaterade stämdesvenska rättsförhållanden inte medöverensatt
bestämmelserna artikel har därefter varit tilli 14. Frågan uppe
behandling tillfällen,i riksdagen vid upprepade år 1994/95.senast
Riksdagen betänkandeuttalade då med anledning frånettav
konstitutionsutskottet bet. 1994/95:KU rskr. 1994/95:244.att37,
frågan svensk ratiñcering kunde komma i läge detett annatom en om

i konventionen äganderätt och besittningsrätt vid densägssom om
praktiska tillämpningen allt väsentlig innebärai skulle saksamma som

starkt skyddad bruksrätt. Riksdagen hänvisade i detta avseendeen
också till tillämpning konventionen.Norges av
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ochuppläggningArbetets2

genomförande

dvs.ratificera,kanSverigetillställningvarituppdrag harMitt att ta om
stamfolkursprungsfolk och169konventiontill ILO:ssigansluta omnr

andralagstiftningsåtgärder ellervilkaochländersjälvstyrandei
konventionen.efterlevakunnaskallSverigeförkrävsåtgärder attsom

reglerkonventionensangivitsdethardirektiven att ursprungs-I om
hindretfrämstadet motbedömtstidigaremarktill enfolks rätt vara

därför lagthar169. JagILO-konventionratificeringsvensk nrav
konventionen.bestämmelser idessagenomgångvidviktsärskild aven

detSverigeifinns närliknar denlagstiftningharNorge somsomen
konventionen. Denratiñceratharmark. Norgetillgäller rättsamemas

konventio-tillämpningennorskadenföljtharregeringensvenska av
och ILO:smarktill expert-ursprungsfolks rättbestämmelser omnens

jag inomdirektivendenna. I atttillkommentarerkommittés anges
tillämpningennorskadenbeaktaskalluppdragmittför avramen
NaturgrunnlagetbetänkandenSamerettsutvalgetskonventionen samt

landrettigheterUrfolksoch etter1997:4NOUkultursamiskför
Samerettsutvalgetbakgrundsmateriale forutlendskfolkerett rettog -

1997:5.NOU
regeringensnorskaår 1981sedanarbetarSamerettsutvalget
gällerdetställning rättenrättsliga närutredameduppdrag att samemas

1984:18.jfr NOUochlandbruketoch vattendisponeringentill, av
16,NOU 1984:betänkanden,tvåavgivithittillsSamerettsutvalget har
forNaturgmnnlaget1997:4,och NOUrettsstillningningOm samenes

ochFalchsorenskriver TorledsSamerettsutvalgetsamisk kultur. är av
singrundvalutsedda påmedlemmar ärövriga16består avsomav

ibl.a.insiktmed godellerförhållandensamiskainsikt isärskilda
spörsmål.tingsrättsligaochhistoriska

norskadenbemyndigande frånefterharSamerettsutvalget
folkerettsgruppeSamerettsutvalgettillsattregeringen som

land-UrfolksbetänkandetutarbetatuppdragSamerettsutvalgets
forbakgrundsmaterialeutlendskfolkerett rettrettigheter etter og -

folkeretts-huvudsyfte med1997:5. EttNOUSamerettsutvalget



1999:25SOUoch genomförandeArbetets uppläggning58

utvecklingen efterfolkrättsligavarit utreda denarbete har attgruppens
169.innefattande bl.a. ILO-konventionår 1984 nr

direktör, cand.ingått: Jur.har följandefolkerettsgruppenI personer
cand.jur. M.C. S.J.D,Professorordförande,Asbjöm Eide

Edvin SkogshöyJuris A.Professor dr. JensGudmundur Alfredsson, ,
Philol.och Forsker, Cand.Sven-RoaldKontorsjef, Cand. NystöMag.,

medlemmar i Sameretts-sistnämnda ocksåSteinar Pedersen. tvåDe är
Samerettsutvalgets huvudsekreterarevaritutvalget. Sekreterare har

rGauslaa.Rådgiver cand.jur. Jon i
inorska tillämpningendenmed beaktandejag,mitt arbete harI avav

g
bestämmelser och gjortkonventionensigenomkonventionen, gått en

åtgärderoch andrasvensk lagstiftningbedömning motsvararav om
därvid dehar jagSärskilt intressekonventionens krav. ägnat

ursprungsfolkens till mark,berörkonventionenbestämmelser i rättsom
artiklarna 13-19.

svenska åtgärder inte uppfyllerbedömtfall jag harI de att
åtgärder jagytterligarevilkahar jagkonventionens krav angett anser ,konventionens förpliktelser.uppfyllakunnaSverige skallkrävs för att y

mittinom förinte legatunderstryka detvill särskiltJag att ramen
uppgiftskall utformas. Minåtgärderhur dessauppdrag i detaljatt ange

nivåkrävs och vilkenåtgärdervilkenhar varit typatt somavange
uppfylla krav.konventionenstill försådana nååtgärder måste attupp

följaktligen, Sverigeåtgärderna fårpraktiska utformningenDen omav
ordning.ikonventionen,ansluter sig till göras annan

arbetets gång haft kontakterhar jag underdirektivenenlighet medI
kommer berörasorganisationerochmed myndigheter att avsom

vidvad framkommitbakgrundtillämpning. Motkonventionens av som
också gjortför mitt uppdragjag inomdessa kontakter har enramen
ratificeringtillkan ledadenbedömning hur avensomprocessav

bör gå till.konventionen

ILO-konvention 169Tolkningen2.1 nrav

tolka innebördenhuvuduppgifier har varitminaEn att avav
detta arbetehar ibestämmelserna i ILO-konvention 169. Jag använtnr
konventionstextensvenskaöversättning tillmig inofficiell avenav

och den officiellabilagaengelska, 2den officiella påsamt texten
franska, bilagapåtexten

bedömningenochtolkningendet gällersvårighetEn göranär att av
och andra åtgärder i delagstiftningställervilka krav konventionen på

heltdet inte alltidtill konventionen,ansluter sig ärär attstater som
Särskilt gällerbestämmelser har.innebörd konventionensklart vilken
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tillursprungsfolkensrörandebestämmelser rättkonventionensdetta
mark.

oklar debestämmelserna ärinnebörden ärskäl till är attEtt att av
medhar i sinformulerade. Dettaoch göra attallmänt hållna tur attvagt

olika rättsförhållandenradtäcka inutformad förkonventionen attär en
och vissatill konventionenansluter sigländerråder i de attsomsom

skildamellan medkompromissresultatetbestämmelser staterär enav
ståndpunkter.

finnskonventionsbestämmelsematolkningenledning förTill av
samband medfördes idiskussioner attprotokoll från de som

tolkningenangåendeoch uttalandenutformadeskonventionen av
ILO:skonventionenbestämmelser iolika görsinnebörden som avav

tillanslutit sigländerdemedsambandexpertkommitté i att som
denrörandeexpertkommitténtillkonventionen lämnar rapporter

debörkonventionen. Dettillämpningen noteras attnationella av
medi sambandkonventionertolkningen görs attuttalanden somavom

tyngdalls harförarbetena, intes.k.utformas, dedessa somsamma
markeraha.lagstiftning Förnationelltill svensk attförarbetena anses

konventionensuttrycketmiganvändaintekommer jagdetta att av
underägdediskussionerreferera till deförarbeten utan rumsom

konventionen.utarbetandet av
frånvanligtpåföljande utgåri det sätttolkning jagDen gör en

uttalanden frånharordalydelse.konventionens Därutövertextanalys av
medsambanddiskussionerna iuttalanden fråndelsbeaktats,ILO

protokoll frånalltframförkonventionstexten,utarbetandet av
konventions-samband medfördes ikonferensdiskussionen attsom

75thConference,International Labourfastställdes ILO:stexten
Session,76thConference,LabourInternationalochSession, 1988,

expertkommitté rörande Norgesfrån ILO:suttalandenoch1989
konventionen.tillämpningnationella av

framtagitsILO-konvention 169guide tillILO harInom av,nren
RightsandEquality HumanochBranchDevelopmentPolicies for

Convention 169ILOA guideBranch;Coordination to onnr
andManuela Tomei Leeprepared byTribal Peoples,andIndegenous

dennaInnehållet iILO-guiden.kalladi fortsättningenSwepston
tolkningtolkningsdata vid minfleraguide beaktatshar ett avsom av

konventionen.
tillämpningregeringensnorskafall för denfleraockså iredogörJag

folke-Samerettsutvalgetstolkningdenoch förkonventionen somav
bestämmelser.konventionensgjortrettsgruppe av

olikainnebörden detolkningslutgiltigfinns inte någonDet avav
mål angående169. IngetILO-konventionbestämmelserna i nr

denhar avgjortsbestämmelserkonventionsdennatolkningen avav
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finns jagochtolkningardomstoleninternationella i Haag. De somsom
det materialbyggda på ärföljaktligen bedömningarhär gör är som

tillgängligt i dag.

svenskaBedömningen2.2 av om

konventionensbestämmelser motsvarar

krav
l

konventionen krävstillansluta sigskall kunnaSverige attFör att
exempelvis beslutåtgärder i övrigtochlagstiftningsvensk om

innehåll desådantverksamheter harfinansiellt stöd till vissa attett
uppfyllakan Sverige intefallkrav.konventionens I annatmotsvarar

Sverige ratificerarföljer iförpliktelseden folkrättsliga attavsom
konventionen.

svenska åtgärder ilagstiftning ochsvenskBedömningen omav
konventionensförsvåraskonventionens kravövrigt attmotsvarar av

omfatta olikaskall kunna alla dedeformulerade såbestämmelser attär
olikaursprungsfolks rättigheter ifinnsrättsliga regleringar avsom

svenskalltid helt enkeltdärför inte avgöraländer. Det attär om en
konventionens krav.rättsförhållandereglering visst motsvararettav

sikte dennapåkonventionenbestämmelse ifinnsDet tarsomen
konventionenibestämmelsen i artikel 34bedömning. Det är angersom

iskall vidtas föråtgärderdeomfattningenoch attatt arten gesomav
imedflexibeltskall bestämmaskonventionen sättverkan ett
iförhållanden.speciellalandshänsyn till varje

ILO-guiden 26. DärikommenteratsBestämmelsen har anges
skallregeringamaintemed bestämmelseninledningsvis syftet är attatt

stället kunnaiSyftetvill.konventionen de tatillämpa är attkunna som
gällerbl.a. detvarierat,länderförhållandena i olika närtillhänsyn att

utbyggtmed välländerkommit. Isamhällsutvecklingenhur långt
krav ställas påkan högreochutbildningssystem rättssystem

utveckladesåinteländer där dessarättigheter iursprungsfolkens ärän
rättigheter.omfattandesärskiltbefolkningende delnågonatt avger

traditionvilkenbl.a.olika kulturer,tillockså kunnaskallHänsyn tas
ursprungsfolkrättigheterdeutformagällerfunnits detnär att somsom

länderna.anglosaxiskaiavtal deexempelvishar genom
möjligtså, dettolkasmin meningenligt är att taArtikel 34 kan att

regleradet gälleri Sverigefinnstill den tradition när atthänsyn som
förhållanden.rättsligasamemas

bestämmelsersvenskabedömningmindet gällerNär omav
varitambitionhar minkravkonventionens noggrantattmotsvarar
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jagtill dettaSkäletkrav. är attkonventionensuppfyllerdegranska om
Sverigeriktasskall kunnakritik motförebyggavelatmöjligtlångt attså

uppfyller kraven.intelagstiftninggällandeförratiñceringefter atten
åtgärderdeminiminivån påvaritharutgångspunkt attMin ange

Dettakonventionens krav.uppfyllakunnaförvidtaSverige måste att
åtgärderingripandemindrevidtamöjligtdet ominnebär inte attäratt

konventionen.ratificeraskall kunnaSverige

åtgärdervilkaBedömningen2.3 somav

konventionensuppfyllaförkrävs att

krav

ochlagstiftningsvenskgällandebedömningenfall jag gjort attdeI
mittidet legatkrav harkonventionensuppfyllerövrigt inteåtgärder i

förnödvändigaåtgärder attytterligare ärvilkauppdrag att somange
krav.uppfylla dessa

tagit hänsyndirektivenmedenlighetjag iharbedömningardessaI
följandeframgå i detkommerSåställningstaganden. atttill Norges som

folkerettsgruppeSamerettsutvalgetsochregeringennorskadenhar
uppfyllaförkrävsåtgärdervilka atttill olika slutsatserkommit somom

mark.tillursprungsfolkensgäller rättdetkonventionen när
gällerdetkrävsåtgärdervilka närbedömningi minharJag somav

miniminivåvilkeneftermarktill strävat att somrätt angesamemas
krav.konventionensuppfyllatill förnååtgärder måste attsådana upp

måsteåtgärder jaghur dedetaljiintehar däremot angettJag anser
inomdet intejagliggerutformas. Dettaskallpraktisktvidtas sersom

mitt uppdrag.förramen

direktivGenerella2.4

generellavissagällerutredaresärskildaochkommittéersamtligaFör
1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiska attredovisadirektiv, att

jämställdhets-redovisa1994:23,åtaganden dir.offentliga attpröva
redovisa konsekvenseroch1994:124dir.politiska konsekvenser att

1996:49.dir.arbetetbrottsförebyggandeoch detbrottslighetenför
regionalpolitiskadirektivenberörasendasttordeMitt uppdrag omav

åtagandenoffentligaochkonsekvenser
föråtgärder vidtasvissamåste attoch 17kapitel 16framgårSom av

såvälpåverkaåtgärder kanDessakrav.konventionensuppfylla ren-
markanvändning inomochjordbruketochskogs-näringen annansom



SOU 1999:25Arbetets uppläggning och genomförande62

åtgärderna ha positivtorderennäringenrenskötselområdet. För en
markanvändningochjordbruketeffekt för skogs- ochmedan de annan
dessa ändringarbegränsningar. Omvissakan komma innebäraatt

konsekvenser dock svårtregionalpolitiskamärkbarakommer få äratt
bedöma.att

blirinnebär169till ILO-konventionanslutningEn att statennr
nationella åtgärder förvidtadärmed skyldigfolkrättsligt ochbunden att

utsträckning anslutningvilkenkrav.konventionens Iuppfyllaatt en
föreslagit, utredasjagdockåtaganden måsteskulle påverka statens som

närmare.

bedrivandeArbetets2.5

sedvanliga sammanträden medskettharArbetet i utredningen genom
utredningens experter.

besökt sekretariathar ILO:sochsekreterarnaEn experternaen avav
ILO-konventiontolkningensyftet ochdiskussioneri förGeneve avom

169.nr
och därsekretariatet besökt NorgemedtillsammansharJag

konventionenoch tolkningentillämpningendiskuterat den norska av
regeringstjänstemän.med norska

informera mittförantal hearingshafthar ocksåJag attett om
eventuell ratificering. harJagsynpunkter påuppdrag och inhämta en

iföreträdare för markägare,medhaft hearingssålunda tre en
Östersund. medhar haft hearingsJagoch ii UmeåStockholm, treenen

riksförbundsvenska SSR.ochSametingetföreträdare för samers
tillfälle synpunkterhaft lämnaocksåskogsbolag harFöreträdare för att

medhaft hearingjagharStockholm. Slutligenvid hearing i enen
inombelägnakommunerkommunstyrelsema iföreträdare för

renskötselområdet.
försammanträffat medkontakter ochhar haftJag representanter

ilänsstyrelsernavidrennäringsenhetemaberörda myndigheter,
förNorrbottenVästerbotten ochJämtland, representantersamt

RennäringsamrådsgruppCentralaoch dessSkogsstyrelsen -
företrädare förkontakter medockså haftSkogsbruk. harJag

kommittén.rennäringspolitiska
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Den framställningen2.6 fortsatta

disposition.följer i konventionensfortsatta framställningenDen stort
huvuddelar.i ingress och iKonventionen indelad treär en

konventionen.syftet med Denövergripandeingressen detI anges
konventionen i övrigt. Del Itolkningenförhar betydelsestor av

definitionerbl.a. vadfinnsinnehåller allmänna principer. Där av som
bestämmelserstamfolkursprungsfolk ochmed samt somavses

innebärfolk och bestämmelsersådanaförbjuder diskriminering somav
dem, artiklarnafrågor berörinflytandedessa folk skall överatt somges

1-7.
hur hänsynfinns reglerartiklarna 8-12,delen delI omsenare av

vidkultur och sedvänjoroch stamfolkensursprungsfolkensskall tilltas
straffrättsligatillämpningbl.a. vidnationella lagar,tillämpning avav

bestämmelser.
rad sakområdenbestämmelser inommateriellainnehållerDel en

mark och naturtillgångar,tilloch stamfolksursprungsfolkssåsom rätt
ochyrkesutbildning, hantverkanställningsvillkor,sysselsättnings- och

utbildningoch sjukvård,trygghet och hälso-landsbygdsindustri, social
samarbetekontakter ochkommunikationoch över gränserna.samt

administrativa frågor.ochinnehåller allmännaDel III
i kon-i del ochockså i viss män Ifrågor behandlasAdministrativa

ventionen.
omfattar olikaavsnittjag i olikabehandlardet följandeI som
för de svenskaredogör jagDärefterinnebörd.artiklar först artiklamas

behandlas iförhållandendereglerarbestämmelser somsom
bedömningjagmed dettasambandkonventionens artiklar. I gör aven

konventionens krav. Slutligenuppfyllerbestämmelsernade svenskaom
nödvändigt, vilka ytterligaredetjag i de fall jag ärattanseranger

konventionens krav.uppfyllaåtgärder krävs för attsom
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3 Andra länder

Konvention har169 hittills ratiñcerats länder.14 Bland denr av
nordiska länderna har Danmark och anslutit sig,Norge medan frågan

Övrigafortfarande utreds i Finland. länder anslutit sig tillsom
konventionen framför allt länder i Sydamerika och Mellanamerika.är

3.1 Norden

ochI Norge Finland finns liksom i Sverige samisk urbefolkningen
inom det nationella territoriet. både ochI Norge Finland finns också
problemet med går för renbetesmarkernaavgöra och igränsernaatt var
vilken utsträckning kan hävda äganderätt till vissa områden.samerna

dansktFör vidkommande inuitema eskimåema på Grönlandär
ursprungsfolk. Grönland åtnjuter långtgående självstyre, deett men
särskilda rättigheterna inte knutna till inuitema gäller hela denär utan
bofasta befolkningen.

3.1.1 Samernas till land och i Norgerätt vatten

Inledning

I Norge folk, ursprungsbefolkning. Avett egetanses samerna vara en
de samiska näringama betraktas rennäringen central för densom
samiska kulturen. Rennäringen regleras i reindriftslagen den juni9av

Övriga1978 49. väsentliga nationella instrument i förhållande tillnr.
grundlagens 110 § samiska rättigheter samelagenär samtsamerna om

från den 12juni 1987 56.nr.
norskI finns både begreppen äganderätt och bruksrätt till fasträtt

egendom. Med bruksrätt någon, inte har tillär ägare,att rättmenas som
visst slag brukande. Brukandet kan variera i karaktär ochett av

omfattning. Som regel skillnad mellan de allmärma totalagörs en
bruksrättema och de speciella partiella. känneteckenEtt för de
allmänna bruksrättema det bruksrättsinnehavaren harär äratt som

3 19-0388Samema
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brukandet,huvudsakligadetochbesittningsin utövariegendomen som
Bruksrättsinnehavaren övertarjordbruk.drivaexempelvis attgenom

denbrukar sättochegendomenbesittningenfaktiska sammaden av
brukarätt attbruksrättemapartiellaDe engerägare.ensom

ellertillkan vägrättomfattning. Detbegränsadiegendomen envara
egendomenñske. Det ägareneller ärtill jaktfor djur, avbetesrätt rätt

undergårbruksrätterPartiella ävenbesittningen.faktiskadenharsom
servitut.positivabenämningen

medförtområdena har attsamiskadeiutvecklingenhistoriskaDen
fast bosattadebruksområdentvå samemasutvecklatsdet typer av -
renskötandeDebruksområden.renskötande samemasoch de samemas

medaninlandtillkustfrånsigsträckerFinnmark,ibruksområden, t.ex.
deregel närmastbofastadeförbruksområdena avsersomsamerna

bosättningsområdet. Deisjöområdenaochfastlands-beliggande
ochjordbrukhuvudsakligen påtidigaresiglivnärdebofasta samerna

fiske.

innebördBruksrättens

%40beräknarManreindriftslagen. attireglerasbruksrätt avSamernas
uppkomstRenbetesrättensbruksrätt.dennatillknutetlandets äryta

äldrebetydligtvilkensedvana,på ärlagpåemellertid inte utangrundas
konstituerarlagensåledes intereindriftslagen. Det ärförstaden somän

dennainnehållet idefinitionlagenDäremotrenbetesrätten. avenger
tillRättenutövandet rätten.styrningochreglering avrätt samt aven

omfattarbruksrättrenbetesområdet ärinomrenbete somen
slå lägerfärdas ochområden rätt attsådana samtinomvistasrätt att0

till beterätt0
förbehövsliknandeochstängselnödvändiga somsättarätt att upp0

renskötseln
bränsleved ochtillrätt
fiska.ochjagarätt att

tidersoch1751från årLappkodicillenfrånLagstiftning senare
regleringslagstiftning.betraktasåledesrennäringslagstiftning attär som

praktiskharsedvana storvilarrenbetesrättenfaktumDet att
beroendeendastinte ärderaseftersom rättlandetsbetydelse för samer

iInskränkningarvilja.politiskaochlagstiftningmajoritetssamhälletsav
denexistensenhotardenkaraktärallvarligsådan att avdenna rätt, av

skadeståndsskyldighet från statensutlösasåledeskankulturen,samiska
folkrättsligamed Norgesstridiocksåkan sägassida. De vara

behandlargrundlagennorskadeni§1l0 somförpliktelser samt
rättigheterSamernasursprungsbefolkning. angesrätt somsamemas
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generellt i 9 reindriftslagen§ och definierade i dess tredjeär närmare
kapitel. Av 9 framgår§ renskötselrätten bruksrätt gälleräratt en som

till den mark däroavsett är gällerägare rätten Rättenutövas.vem som
således privatägdpå mark. Renskötsel kan bedrivasäven både innanför
och utanför renskötselomrâdet, jämför och §§,3 5 huvudsakligenmen

den innanför dessa områden. varje fylkeäger För län finns detrum
fastställt administrativa geografiska för renskötseln.gränser Denna
gränsbestämning ägde redan under slutet 1800-talet ettrum av som
resultat dåtidens konflikter mellan rennäring ochav annan
näringsutövning, främst fårskötsel. Gränsdragningen led iettvar
regleringen rennäringens skadeståndsskyldighet. Gränserna förav
vinterbetesmarken i södra delarna Norge har dock varit föremål förav
tvister. övrigtI betesrättens geografiska utsträckning oomtvistad.är

I 3 § reindriftslagen behandlas har renskötsel.rätt utövaattvem som
Detta förbehållet samisk härkomst. Vidare krävsär attpersoner av man
bedrev renskötsel huvudnäring vid lagens ikraftträdande eller attsom

föräldrarna eller farföräldrama då hade renskötselen av som
huvudnäring. avgörande kriteriet fåDet för bedriva renskötselatt är
således familjeankytningen. tidigareDet kravet på norskt medborgar-
skap har bortfallit för bringa lagstiftningen i överensstämmelse medatt
samiska traditioner och svensk lagstiftning, inte har krav påsom
medborgarskap. krävsI 3 § endast bosatt i Norge. tillRättärattnu man
renskötsel gäller för ingifta, efterlevande makar och i Vissaäven även
fall då äktenskapet upphört andra skäl. Rättsubjekten i har de3 §av
rättigheter framgår 9 § dvs. använda mark och förrätt att vattensom av
sina de rättigheter följer bestämmelserövriga i tredjesamtrenar som av
kapitlet, 14 § till jakt och fiske den omfattande.rätt är mestvarav om

Rätten till bete för gäller enligt 11 § fjället och irenen annan
utmark. detNär gäller vad ska betraktas utmark och inmarksom som
hänvisar Rendriftsadministrationen, kan direktoratettansessom som
underJordbruksdepartementet, till i friluftslagen1 § 28 juni 1957 nr.

Till16. utmark räknas obrukad mark inte inmark. Somsom anses som
inmark framför allt brukad mark, kulturbetesområde,ängar,avses
skogsplanteringar liknande områden.samt

förhärskande uppfattningenDen länge betesrätten enligtattvar
reindriftslagen gällde inom hela renbetesomådet med fåtal begräns-ett
ningar. den så kallade KorssjödomenI i komRt. 1988 1217 emeller-s.
tid enig Domstol till resultat.Högsta Målet gälldeett annaten
utsträckningen betesrätten privat mark vinterbetesområdetpå inom iav

distrikttvå Sör-Tröndelag.i Samerna hävdade betesgränsenatt
sammanföll distriktsgränsen.med avvisadesDetta markägama.av

högstaNorges instans ansåg emellertid betesrätten endast gick såatt
långt det kunde visas sedvana eller långvarigt brukande.som genom
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ändring igjordes 1996årKorssjödomenresultatSom enett av
ansågStortingetstortinget.anmodan attefterreindriftslagen av

självi sigutsträckninggeografiskarenskötselrättensosäkerheten om
näringsutvecklingförberördaolycklig förkonfliktskapande, parter,var

förpliktelser.folkrättsligaNorgesi stridochförvaltningoch mot
lösajuli 1996. FörÄndringen denkraft lträdde i attreindriftslageni

inomutsträckning,geografiska ävenrenskötselrättensfrågan om
lagensåpåändrades 2§ sätt attområden,omtvistade engernu

gälleroch plikterrättigheterrenskötandepresumtion för att samers
renbetesområdet.samiskadetförgällandeinnanför de gränsernanu

iändring 31förmöjligtsamtidigtgjorde det staten,Man genom en
detrenbetesområdet därrenskötsel inomtillexpropriera rätt avatt

hävdargäller. Norgeinterenskötselrätt attfastställtsdomstolarna att
jämlikt artikel 14rennäringen,skyddet förförstärktedessa ändringar

ILO-konventionen.
, markägarenbevisbördan läggsinnebäri 2§Lagändringen att

med renbetesrätt.behäftadinteegendomen ärbevisahar attattsom
eventuellVidrenbetesområdet.norskadethelagäller inomDetta en
specielladet föreliggerbevisatill atttvist det ägaren attär upp
existerat.eller intebortfallitbetesrättenpåvisaromständigheter attsom
avseendegrundlagnorskstridainteansågsLagändringen mot ;

iäganderätten.ellernäringsfriheteniinskränkningama
för§ändring 15 göraattföretogstidpunkt även iVid avensamma

ikommaföretakanmarkägare attbrukande utanvilka slagklart enav
förbudinnehållerParagrafen motettrenbetesrätten.konflikt med
rennäringen.skada förväsentligtillpåmark ärnyttjande sättett somav

jord-för ordinärthindertillskallförbud intedettadockDet sägs att var
jordbruksändamål.förutmarknyttjandeellerskogsbrukeller annat av

Mednäringsutövning.ochoch fiskejaktbl.a.Det annansenare avser
tid tillfrånbrukandenormaltvadordinärt annan.varaansessomavses

renskötselnmedkonfliktikommabrukande kanordinärtOckså omett
skaparavseendei dettaomfattning. Detosedvanlignyttjandet får som

anläggandetrenbetesområdet ärinomkonflikternade avstörsta
veckor innanSenastturistanläggningar. treochhytter, skidspår en

enligt §gäller, 15inledsskadaväsentligtillkanverksamhet varasom
förvamamarkägareförskyldighet attabsolutstycket,andra en

jämliktgenerell plikt,sedanharMyndighetendistriktsmyndigheten. en
råderoenighetOmhöraregler,förvaltningslagensbl.a. att samerna.

skadebring-eventuellaochomfattningingreppetsmellan parterna om
meddelasigångsättandeförbudkanrennäringeneffekter påande om

saken.behandlatharjordskiftesrättenelleröverenskommelse nåttstills
tilldetfunnitjordskiftesrätten ärattigångsättsprojektet attOm trots
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väsentlig skada, projektet komma dekan ordinäraatt stoppas av
domstolarna också hantera eventuella skadeståndskrav.har attsom

generella principen i renskötselnsDen Norge rättig-attvarasynes
heter, betesrätten den viktigaste, avgränsad till områden därär ärvarav
det sedan bedrivits renskötsel. Renskötselngammalt på statlig mark
står härvidlag inte i någon särställning. Reindrifislagen saknar
bestämmelser för särskilt viktiga betesområden. har såledesRenägama

områden förutominga speciella rättigheter till sådana den allmänna
betesrätten. reindriftslagen f°ar dock inte flyttlederEnligt § hindras.10

kan jämföras med 32§ i den svenska rennäringslagenDetta som
upplåtelse nyttjanderätt markinnehåller begränsningar för på statensav

skall enligt markför-odlingsgränsen. dockDet poängteras attovan
Finnmark intesäljningslagens kan myndigheten i sälja områden2§

renbete.nödvändiga försom anses

fiskeJakt och

reglerar de renskötande särskilda tillRendriftslagens 14 § rättsamemas
i förbindelse med lagligtjakt och fiske. kan endastDenna rätt utövas ett

renbetesområdet inom det renbetesdistriktbedrivande renskötsel iav
närvarande bedrivs. tillhör endastdär renskötsel för Renägama ett

driftscykeln. endast inombestämt distrikt vid varje tidpunkt i Det är
bedrivavederbörande har jakt och fiske. Omdetta område rätt attsom

sommarbetesområdet tidigare vadflyttar iin änrenägare somen
fiske bedrivas med stödföreskrivs, får inte jakt och här 14av

jakt- fiskerättenBeträffande innehåll och omfattning ochav
gäller för renskötande för deföreskrivs villkoratt samersamma som

i kommunen. betyderfast bosatta Det ävenär att samernapersoner som
användandet och jakt-vad gäller redskapomfattas begränsningar avav

och fisketider.
jakt och fiske begränsat tillframgår inte direkt 14 §Det ärav om

till vedframgår emellertidhusbehov. reindriftslagen 13 §Av rättenatt
husbehov. Eftersom motsvarande begräns-virke begränsat tilloch är

till fiskeför jakt och gårning inte finns i talar detta14§ rättenatt
fortfarandedettalängre för bruk, öppenän eget synes vara enmen

fråga i Norge.
jakt- och fiskerätt heltstycket i 14§Enligt sista är samemas

avgiftsfri.
laxñsket i de laxälvama iBeträffande omfattandedet stora samt

lokalbefolk-rättigheter tillöverfört dessaFinnmark har norska staten
tillrenskötande harningen. således tveksamtDet rättär om samer



SOU 1999:25Andra länder70

har de14 Däremotjämliktvattendraglaxfiske i dessa samma
älvarna.fiske itilllokalbefolkningenrättigheter som

följersmåviltjakt.begränsad till DetjakträttRenskötande ärsamers
jämlikt kapitel viltlagen7markägarenförbehållethögviltjakt ärattav

29 maj 1981 38.nr.

Gränsdragn ing

enlighet med artikel 14iföretasområden skaidentifieringDen somav
tidigare angivits,har Norge,ILO-konventionenandra punkten som

År inomföretogs dessutom,1880-talet. 1992redan pågenomfört
fram till detkornutredningsamerättsutvalget, attför somenramen

första punkten,i artikel 14omtalaskaraktärdenfanns områden somav
heltochvaritharbefolkningensamiskadendvs. där ensamma

näringsutövning.och Dessabosättningtillmed hänsyndominerande
antingen brukatsharochområdenkategori 1områden benämns av
omtalas i artikel 14områdenDebofastarenskötande eller somsamer. .

och gällerkategori 2-områdenbenämnsmeningenandrapunkten l v
bosättning därnorsksamisk och utövatblandadmedområden man

ocksåoch fiske,jordbrukhuvudsakligennäringar, mensamma
renskötsel.

dom i det såoktober 1997avkunnade den 24Höjeste RettNorges
till renbete igälldeTvistenAursundensmålet. etträttenkallade

Markägar-Sör-Tröndelags län.Aursunden iområdeavgränsat omnorr
deras mark. Högstapårenskötselrättfannsdet intehävdade attna

inte fannsdetfastslogsoch detmarkägama attDomstolen rättgav
följd häravhävd. Som ärtill renbetenågon rätt samernaengenom

renskötsel.för Dettaområdetfortsättningsvis nyttjaförhindrade varatt
detKorssjöfjellmålet ochsedanHøyesterett-avgörandetförstadet

reindriftlagens §i 2lagändringensedanförsta.Høyesterett-avgörandet
bevisbörda.omvändochrenskötselrättpresumtionavseende om
konsekvensochavsedd effektinte fåverkarPresumtionsregeln som en

tillexproprieringansökan rättsigdomen väntar avomennumanav
ochsistaexpropriering utvägen attärRegeringenrenbete. att mananser

med markägama. Settavtallösningfinnaförst ska pröva att genomen
principielltdetemellertidNorge ärsynvinkel attfrån näringens menar

avtal renbete.förkostnadernaskall bäranäringenoacceptabelt att om
kostnadernaoch täckaavtalslösningiförutsätts gåStaten part ensom

och förutsättalångsiktigaskallAvtalenrenbete.upplåtelseför varaav
sida.frånförnyelsetill statensrätten

total genomgångi uppdragberäknas få göraSamerättsutvalget att en
signalerasutsträckningen. Detgeografiskadenochreindriftslagenav



SOU 1999:25 Andra länder 71

klar vilja från myndigheternas sida säkra den sydsamiskaatten
rennäringens framtid.

Medlingsrâd renbetesområdeti

Stortinget har regeringen i uppdrag utforma riktlinjer förattgett ett
uppgiftkonfliktlösningråd ska ha finna lösningaratt närsomsom

oenighet mark- och resursutnyttjande i anslutning tilluppstår om
renskötseln. riktlinjer fastställdes JordbruksdepartementetSådana av

Framtida konflikter förutsätts behandlas inomden september4 1997.
vidtas.sådant råd rättsliga åtgärder eventuelltinnanett

Rådet skall bestå sju medlemmar med landshövdingen i detav
konfliktenaktuella länet ordförande. i vardera tvåParterna utsersom

skall dessutom bestå två medMedlingsrådetrepresentanter. av personer
ordföranden. kanfackkunskaper. ParternaDessa utsespersoner av

vända sig till landshövdingen medeller för siggemensamt envar
Ävenmedlingsrådet. landshövdingenbegäran lösa fråganattom genom

kan sådant initiativ.ta ett
Landshövdingen skall klarlägga ståndpunkter iparternas ett

med Om det framstårförberedande möte partsrepresentantema. som
diskussioner inte kommer leda till någotuppenbart ytterligare attatt

avslutaskonkret resultat kan att parternasgenomprocessen
därefterståndpunkter protokollförs och protokollet undertecknasatt av

Jordbruksdepartementet.Därefter skickas protokollet till Omparterna.
skall landshövdingeninte förberedandevill delta i mötepart etten

Jordbruksdepartementet.meddela detta till
medlingsrådet skerdirekta hanteringen iDen partsmötengenom

vidofficiella referatombud. ingaDet mötena, ägergörsutan som rum
därefter rekommenda-Medlingsrådetbakom stängda dörrar. avger en

enighetkonflikten skall lösas. inte uppnås skall rådettion hur Omom
vidare hanteringen ärendet.rekommendation den avge en om

enighet. Därefter skickasRådets rekommendation förutsätter
synpunkter. Landshövdingen gårrekommendationen till förparterna

eventuell uppföljning. slutrapportoch beslutar Enigenom om ensvaren
Stortingeti sin orienterarskickas till Jordbruksdepartementet tursom

Kostnaderna för rådets verksamhet täcksrådets verksamhet. avom
gottgörelse för sitt deltagande ierhåller dock ingenParternastaten.

medlingsrådet.
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Nordland och TUtmarkskommissionen i roms

inrättades lagspecialdomstolUtmarkskommissionen är genomsomen
enligt § denna lagKommissionen har 2den juni 51. rätt1985 att7 nr.

fastställa
mark ellertillär ägarestaten0 om

mark,ochstatlig markmellangränser annan0
bruksrätt.och harstatlig markpåföreliggerbruksrätt somvem0 om

HögfjällskommissionentillparallellUtmarkskommissionen är en
mandatfram till 1954. Dessverkadeoch attinrättades 1908 varsom

ioch privata intressenmellanrättsförhållandenaklarlägga staten
explicitinteUtmarkskommissionenHögfjällsomådena. är upptagen av

betydelse både förutförs hardet arbetesamiska rättigheter, sommen
tillgällerdetoch för fast bosatta rättennärrenskötande samersamer

utmark.och förvaltningen av

ratificeringSlutsatser och Norges

detkan konstaterassvensknorsk ochmellanVid jämförelse rätt atten
ratifice-vidstarkare i Norgeförgrundlagsskyddetnorska samer var

vadstarkarenågotsvenska bruksrättenden ärringstillfället attmen
jakt ochtillSverige harfiske. rätttill jakt och Igäller rätten samerna en
högviltdessutombruk. Jakträtten ävenfiske går utöver eget avsersom

begränsatsfiske har i Norgetillsmåvilt. Rättenoch inte endast genom
fiska.bekostnad, fåttpå större rättlokalbefolkningen, attatt samemas

ratificerat ILO-harlaxñsket i älvarna. Norgeframför alltgällerDetta
norsk Samtidigtgällandetillhänvisningmed rätt.169konvention nr

till landrörandeSamerettsutvalget rättarbete inompågår ett samemas
redogör jag förochartiklarna 14 15kapitel berördeoch Ivatten. som

dessa artiklartillämpningenrörande samtrapporteringenden norska av
ratificeringen harEfterregler.tillförslagsamerettsutvalgets mannya

ochi kraft år 1996träddereindriftslagenigenomfört ändringar som
exproprieraförmöjlighetbevisbördagäller omvänd staten attsamtsom

renskötsel.mark för
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vcinbeiloområda.Gronselov
Baazodoalloguovlluradii. ‘Boundnryo roindurpasluringregion.

roinbeilodlslvikl.Grenselot
Boazodonllo-orohaguMail.
Boundlryo nlndurpnslurlngdistrict
Område tvil reuslomoldenefhvordethovsker omGuovlu u Iul tilgujuvvon.vuolgalwollgasAronwhoretherights conlirrywd.mlan

Nationålatlasfor Norge,reinbetesområdet urnorskaBild Det
16.2.21kartbladhovedtema 16,
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till markgällandeFinsk3.1.2 rätträtt samemasom

samiska bosättningsområdet idetfinska bor iflertaletDet stora samer
Området blev klartLapplands län.delenden nordligaste avgränsatav

förrepresentation824/73förordningenår 1973 samerna.omgenom
markensamisk härkomst 10 %Jordbrukare inte ägerär ca avavsom

Övrig mark ochbosättningsområdet.inom det samiska vatten anses
tillhöra den finska staten.

dock inte tilltillhör markägaren,Jakt- och fiskerätten rätten
på ellerDentillhöramineralförekomster staten. som egenansessom ;

i enlighet med gruvlagenmalmförekomst harfunnitstatlig mark har
Finland 5förekomsten. Då årför utnyttjafå koncession503/65 rätt attatt

gruvbolag koncessio-100fick utländskamedlem i1995 blev EU över
klagaderenskötandebosättningsområde. Någrainom samiskt samerner

medborger-konventionenistred artikel 27och menade det motatt om
där det finnsi debl.a.rättigheterliga och politiska säger staterattsom

tillhörskallspråkliga minoriteterochetniska, religiösa personer som
sin kultur. Högstaförnekasintesådana minoriteter utövarätten att

domkoncessionersamtligaupphävdeFörvaltningsdomstolen genom
Industri-Handels- ochtillhänvisade ärendetochden maj 199615

eventuellapraxis på såpåverkakomdepartementet. sättDomen attatt
ska utredasrennäringensamiskaför denskadliga konsekvenser numera

tillståndSametinget innanfinskatillsammans med ges.
dels iregleras i två lagar,bosättningsområdetsamiskaFisket i det

fråndels äldre lag 1951Sodankylä kommungällerlag 286/82 ensom
kommuner. FråganUtsjokiochEnontekis, Enarebeträffande om

dagHuvudregeln iolöst fråga.emellertidtill fiske ärrätt ensamemas
nordligastedeItillhör denfiskerätten äger vattnet. treär att som

fiska iavgiftsfrittdocklokalbefolkningenkan statenskommunerna
Riksdagens grundlags-ovanstående lagar.jämliktälvar och insjöar

till fiskeuttalattillfällenflera rätthar vidkommitté att samemas
starkare rättsligtbehöverkommunernanordligaframför allt i de etttre

rd.och GrUU30/ 1993GrUU7/ rd1978fallet,skydd vad ärän nusom
bestämmelsersamla allai uppdragregeringenRiksdagen har attgett

skett.harlandet. Dettalagstiftning för hela ännufiske i endaom en
underFinland. Fråganlösts itill jakt har ärhellerInte rättsamemas

markägaren.jakträttentillkommer615/93,jaktlagen,utredning. Enligt
mark i kommunerstatligemellertid jakträttLokalbefolkningen har

till jaktsåledesharLapplands län. Samerna rätttillhör somsammasom
lokalbefolkningen.
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848/90 från 1990.rennäringslagen årregleras iRenskötselrätten
Lapplands och denhela länomfattarRenskötselområdet nästan

Renskötselområdet indelat iUleåborgs län.nordligaste delen ärav
bedrivas inom områdetrenskötselEnligt kanrenbetesområden. 3§

helstbruksrätt till marken. Vemelleroberoende äganderätt som somav
renskötselområdet kanfast bosatt inomEU-medborgare och ärär som

således inteRenskötselrättenjämliktrenskötsel 4bedriva är en
bildar inomEnligt 6Finland. §exklusiv samisk rättighet i renägama ett

juridisk medbeteslag, vilketrenbetsområde ärett avpersonen
geografiskalänsstyrelsen fastlagda gränser.

betesrätt. MedinnefattarRenskötselrätten rätt äga samtatt ren enen
renskillningsgärdenbyggaocksåtillstånd harmanmyndighets rätt att

för bruk ived och virkestatlig mark, 39 egeträtt att tasamt
till jakt ochNågontillståndsgivning, 40statligt ägd skog rättutan

fiske finns inte.
renskötselområdetdelarnanordligastemark i de ärStatens av

område kan markendettarenskötsel. Inomspeciellt föravsatt Samernas
olägenhet förmedföra väsentligkananvändas påinte sättett som

Å och SkogsdepartementetLantbruks-andra sidan kanrenskötseln, 2
för bevaranaturskyddsområdeninomi renbetetvidta begränsningar att

skyddsvärd skog.196/22lagenskogen, 2 § om
speciella bestämmelserrennäringslagen finns ingaden finskaI om

fråganberor pårenskötseln.den samiska Detta att samemasom
Finland underutredning iunderhar varitland ochrättigheter till vatten

betänkandemenade i sittgundlagskommitténfinskamånga år. Den
frambragt intressantaharforskning,vetenskaplig3/1990 rdGrUU att

marken.äganderätt till Detharför attsynpunkter talar samernasom
sighar förändratlagstiftning intevidarekonstateras att varesenare

Inrikes-bruksrätten.månghundraårigaeller denäganderättsamemas
kommittétillsättaför avsikthade år 1993departementet att somen

avstod efterochtill landskulle utreda vatten,rätt mensamemas
till tingeti ställetUppdraget harfrån Sametinget.påstötning getts som

med frågan.fortfarande arbetar
riksdagenuppdragifick år 1995finska regeringen attDen av

ILO-konvention 169.ratificeringhindren förundanröja nraven
fråganutreddeJustitiedepartementetochArbetsmarknads- gemensamt

grundlagskommitté denriksdagensutredning tillsinoch överlämnade
medenigadepartementensittapril 1996. I17 gemensamma svar var

grundföreligger påratificeringförhinderSametinget att avom
iochland,tillrättigheterotillräckliga vatten naturresursersamemas

år 1993Sametingetkonstateradefinsk lagstiftning. Departementen att
Enligttill land ochutredafått uppdraghade i rätt vatten.att samemas

medel tillställaregeringenbordeuppfattningdepartementens



1999:25länder SOU76 Andra

Finland så möjligt kanförfogande såutredningsarbetets snartatt som
ratificera konventionen.

framkommitFinland det SametingetsEfter kontakt med har att
emellertid samtalresultat. pågåruppdrag inte givit något Detännu

Skogsstyrelsen angåendemellan och den finskaJustitieministeriet
renskötsel.markanvändning berör Samernassom

inuiternas tillgällandeDansk3.1.3 rätträtt om

på Grönlandmark

Grönlands Hjemmestyrenovemberden 29 1978Genom lag 577 omnr
lagstifningskompetensen ochöverlämnamöjlighetenöppnades att

rättsområden till Hjemmestyret. Såradadministrationen långinom en
mellan den danska regeringenefterföljande avtalhar också skett genom

och Hjemmestyret.
kulturpolitik, handel och miljöskyddlandskapsplanering,Fiske, jakt,

kontroll.under Hjemmestyretsliggerexempel på funktionerär som
etableratGönland harmineraler på1991Genom Lag 335 ettmanomnr

förvaltning mellan det danskakontroll ochmedsystem gemensam
förmyndigheterna. Tillståndde grönländskaEnergidepartementet och

grönländskaavtal mellan detmineraler kräverprospektering av
hardanska regeringen, 3 Detlandstyret denoch upprättats ett

utvecklingen inomuppgift följahar tillråd attgemensamt som
frånhuvudregeln ska intäkterEnligtmineralutvinningsområdet.

danska ochmellan dendelas likautnyttjandet statennaturresurserav
brytakan emellertidbofasta befolkningenHjemmestyret, 22 Den

mineraler tillstånd, 32utan
Äganderätten ipå specielltGrönland hanterasmark påtill sättett

faktiskaolika rättsliga ochmångåriga traditioner. Deenlighet med
äganderätt delade mellanbefogenheter konstituerartillsammans ärsom

enskilde grönländaren.och denHjemmestyreGrönlandsstaten,
Grönland. dagligaäganderätt till DenUtgångspunkten harär att staten

emellertid i händerna påmarkenbestämmanderätten äröver
tilldelning bruksrätt.beslutaharHjemmestyret bl.a. rätt att om avsom

har uppförabruksrätttilldeladGrönländare får sig rätt attensom
kan sedanByggnadernatilldelade marken.byggnader på den pantsättas

tillsammans med denöverlåtastillåtelseoch Hjemmestyretsmed
aktuella bruksrätten.

på Grönland, bådebosattaför allarättigheter gällerDessa ärsom
kontrollen emellertid hoseffektivainflyttade.infödda och Den är

faktumbefolkningen. Detde 85-90inuiterna eftersom utgör procent av
tillerhålla fullständig äganderättenskild grönländare kaningenatt
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tiden.i Dettillbaka ärlångt ettmycketGrönland gårmark på
historiskalångamed rötterrättsförhållandetraditionsbestämt mansom

Hjemme-grönländskaoch detregeringendanskaBåde denvärnar om.
irättslägetuppfattningen ärdenbakgrund attdennaär motstyret av

förklaringdenframgårartikel 14. Dettamedöverensstämmelse somav
konventionen. DetratificeringenmedsambandiDanmark avgett av

tillgodosermarkenbestämmanderätt överharHjemmestyretfaktum att
artikel 14,bakomliggerhänsyndefulltDanmarkenligt ut som

deområdendebeslutanderätt överurbefolkningensnämligen somatt
respekteras.skabesittertraditionellt

januariDanmark den 18ratificerades169ILO-konvention avnr
1996.

Övriga länder3.2

169konventionratificerat ärländerutomnordiskatolv somDe nrsom
Mellanamerika. Detoch ärSydamerikailänderfrämstframgått

Honduras,Guatemala,Ecuador,Rica,CostaColombia,Bolivia,
mestiserochindianermedsamtligaoch Peru,Mexico, somParaguay

anslutit sig. Detländer ärtvåharHavsregionenStillaursprungsfolk. I
delmelanesier utgör storursprungsfolketdär avFidjiöama en

negriterlitenmedFilippinernabefolkningen somgruppsamt en
utanförlandeuropeiskaendadetNederländernaursprungsfolk. är

torde detNederländernaFörkonventionen.tillanslutit sigNorden som
omvärlden. Detmedkontakternapolicyfråga ihandi första envara

denurbefolkningfinns äreventuelltdetdärterritoriumnederländska
Antillerna.Nederländskadelenautonoma

inteharurbefolkningar ännurelativtmedländerFlera stora grupper
ochUSAZealand,Australien, Nyadäriblandkonventionen,tillträtt
detvidtagits pååtgärderandraCanada. harländerdel typerI aven
fallvissaställning. Iursprungsfolkensstärkaförplanetnationella att

kritisktsiguttalat motursprungsfolkenför ävenhar representanter
folkeninteden ettmotiveringenmed attILO-konventionen ger

självbestämmande.långtgåendetillräckligt
000265ellerbefolkningen1,5Australien procent caI är avca

AustralienStrait. Närfrån Torresöborelleraboriginer enpersoner
law,kolonierandrailiksominfördeskolonibrittisk commonblevgång

tillmöjlighetall rättinnebarvilket attsedvanerätten,brittiskaden
rättsligaurfolken. Förstfråntogshävdpå urminnesgrundad genom

kanurbefolkningamadet konstaterats attår haravgöranden på senare
marktilläganderättIndividuelllandrättigheter.anspråk pågöra

kanfolkgruppen ägatradition,aboriginemasinte iförekommer men
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mark. har antagitsSärskilda lagar återger urbefolkningama visssom
till landområden bl.a. Aboriginal Land Right frånAct årrätt 1976 och

lagen Native title från år delar1993. I nationen Nothemom av
Territory, South Wales,New Tasmania och Queensland finns
representativa för de aktuella folken.organ

På Nya Zeeland förhållandet 9,5 befolkningen ellerär att procent av
370 000 människor definierar sig själva maorier. Grunden förca som

urbefolkningamas landrättigheter ligger i det s.k. Waitangitraktaten
från år 1846 mellan maorierna och partnerskap ochstaten om
ömsesidig respekt m.m.

Även på Zeeland infördesNya law områdetnärcommon
koloniserades britterna med följden urbefolkningen inte kundeattav
hävda urminnes till landområden. landet blev självständigtNär fickrätt

suveräniteten de aktuella landområdena. Maorierna harstaten över
lagstiftningsärskild och traktat tillförsäkrats självägarlandgenom s.

med självförvaltning.
CanadaI finns urbefolkningar, indianer, inuiterstörretre grupper av

och mestiser. Totalt urbefolkningama till miljonuppgår lca personer
Äveneller landets befolkning. i4 Canada bortföllprocentca av

möjligheten till urminnes hävd och med brittiski lawatt common
infördes då landet först koloniserades. Sedan år finns i1982 Canada en

urbefolkningarnasgrundlagsbestämmelse etableradesäger attsom
rättigheter respekteras. Urbefolkningamaskall upprätthållas och har

domstolsutslag självbestämmandeeller traktat givits inom olikagenom ~
områden. finns landrättigheter inomDet olika former dessaav
områden, såväl bruksrätt.äganderätt som

amerikanskaI USA indianerna urbefolkning. hållningenDenär när
det gäller urbefolkningen gått flera stadier, frånhar igenom krav på 5i

iassimilering till för självstyre och äganderätt tillacceptans
landområden. finns antal har tillkommitDet ett stort reservat som
framför ochallt traktater mellan indianerna staten.genom
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artiklarna 1-7bestämmelser,

artiklarnaiuppfyller kravenSverigebedömerJagbedömning: attMin
1-5.

åtgärderytterligarejagoch 7artiklarna 6 attgällerdetNär anser
frågorsamråd itilllagfästutökad rättsyfteikrävs att samerna enge

deområdeni deochmarktill vattenderas somberör rättsom
nyttjar.ellerinnehartraditionellt

avsnitti dekrävsåtgärdervilkatillåterkommer somJag som
och 15.artiklarna 14behandlar

Inledning1

med ILO-syftetochtillbakgrundenförredogjortjagharinledningenI
tillallt ingressenframförframgårSyftet169.konvention avnr

internationellaandravilkaocksåframgåringressenkonventionen. Av
ochkonventionenutformningenvidbeaktatshar somdokument avsom

169.ILO-konventiontolkningenvidbeaktasskall nrav
övrigatolkningenförbetydelsehari ingressenInnehållet stor av
i delbestämmelsernagällerkonventionen. Detsammaibestämmelser

artikel 6ILO-guidenenligtbetydelse har,Särskildprinciper.allmänna
konventionen.ibestämmelserövrigatolkningenföroch 7 av

ochtolkasskallkonventionenibestämmelsernamateriellaDe
bestäm-och dessai ingressenvadbakgrund sägstillämpas mot somav

melser.
konventionensförståelsenförviktigomständighet ärEn avsom

samarbeteiregeringarnakräverkonventionen attbestämmelser är att
särbehand-positivs.k.åtgärder,särskildavidtarursprungsfolken,med

identitet.ochkulturlivsstil,ursprungsfolkensbevaramed syfteling, att
och 5 iartikeli 4bestämmelsernaallmännadebl.a.framgårDetta av

konventionen.
åtgärderpositivasärskildapåkravetförklarasILO-guidenI

ochkulturellasociala,ursprungsfolkensstöd fortillactionaffirmative
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ekonomiska rättigheter med konventionen ytterligare utveck-äratt en
ling ILO:s för särskilt eftersatta Jämlikhet kanav engagemang grupper.
enligt ILO:s kräva särbehandling special treatmentsynsätt av
eftersatta exempelvis ursprungsfolk, kvinnor ellergrupper som
bamarbetare. Särskilda positiva åtgärder innefattar åtgärder för att
komma till med tidigare diskriminering. Det dennarätta är mot
bakgrund bestämmelserna i ILO-konvention skall169nr ses.

Utöver bestämmelser med krav på de mänskliga rättigheteratt som
tillkommer alla medborgare tillkommaockså skall ursprungsfolken
innehåller ILO-konvention särskilda bestämmelser169nr som ger
ursprungsfolken rättigheter bara gäller dessa folk.som

Dessa rättigheter innefattar: kollektiva ägande- och besittnings-
rättigheter till mark, behålla sitt språk och sina institutio-rätten att eget

under givna omständigheter lösa interna konflikter irätten attner,
enlighet med sin sedvanerätt etc.

Erkännandet speciella skallrättigheter enligt ILO-guiden inteav
diskriminerande intemedborgare tillhörmotanses som som ursprungs-

folken erkännande ursprungsfolkens speciellautan ettsnarare som av
behov och strävanden.särart,

En fråga viktig för förståelsen konventionenär ärannan som av
ursprungsfolks till självbestämmande. frågaDennarättsynen

diskuterades i samband med konventionens tillkomst. Det
konstaterades frågan dessa folks självbestämmande och fråganatt om

hur mycket kontroll dessa beslutandeprocessenfolk skall ha i inteom
låg inom mandatILO:s avgöra.att

Bestämmelserna i ILO-konvention 169 syfta till skapaattangavsnr
tillvägagångssätt procedures faktiska rättigheteränsnarare
substantive rights. stället för tidigareI varit fallet,att staterna som
fattat beslut i frågor rörde urbefolkningama de själva fickutan attsom
påverka besluten, ville de förhandlande ILO-parterna genom
konvention tillforsäkra ursprungsfolken169 till inflytanderättnr en

i frågor berörsamråd dem se International Labourgenom som
Conference, 75th Session, Provisional Record, punkt1988, 6.
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konventionenArtikel Grupper4.2 som

påskall tillämpas

Artikel 1

tillämpning påkonventionDenna äger
sociala, kulturella ochsjälvstyrande länder, vilkasstamfolka i

andra denförhållanden skiljer dem frånekonomiska grupper av
helt eller delvis reglerasvilkas ställningnationella gemenskapen och

särskildellersedvänjor eller traditionerderas genomgenom egna
lagstiftning;

betraktas ursprungsfolk påländer, vilkab folk självstyrandei som
bodde landet ellerfrån folkgruppergrund de härstammar iiatt somav

tiden för ellertillhör, vidområde landetgeografiskt erövringett som
vilka,nuvarande ochfastställandekolonisation eller statsgränserav

del eller allabehållitställning, harrättslig sinaoavsett egnaen
politiskakulturella ochsociala, ekonomiska, institutioner.

stamfolkursprungsfolk eller skallsjälvIdentifiering2 sig ansessomav
de vilkafastställa påkriterium förgrundläggande attett gruppersom

konvention tillämpning.bestämmelserna dennai äger

Innebörden artikeln4.2.1 av

tillämpning på. punkt lIfolk konventionenartikel vilkaI l ägeranges
vilkakriterier förrad objektiva avgöraatt grupper somanges en

och i punktbestämmelser 2omfattas konventionens ettangesav
konventionens tillämpning.kriterium försubjektivt avgränsaatt

urspnmgsfolk, detsigsjälv identifierarVikten att somgruppenav
Självidentiñkation,konventionstexten.betonas isubjektiva kriteriet,

grundläggandeartikeli 1detta brukar benämnas, ettvaraangessom
omfattas konventionensfastställa vilkakriterium för att avgrupper som

utarbetandet konventio-underbetonades ocksåtillämpning. Detta av
nen.

artikeldefinitionen iILO-guiden skallEnligt ses som en ram.
får inom denkonventionensig tillansluterVarje stat somramsom

i detalj bestämmamed de berörssamråddefinitionen och i somger
tillämpningkonventionens ILO-omfattasskallvilka avgrupper som

guiden 7.s.
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anknyter tillbestämmelsepunkt finnsartikel 3I 1 somen
självbestämmande. Därursprungsfolksdiskussionen attangesom

implikationerinte skall ha dekonventionenfolk peoples itermen
folkrätten. betyderi Detdennatilläggsnormalt atttennsom

kräva fullinte harkonventionenligt denna rättursprungsfolk att
dvs.självständighet, stat.egenen

svenskaochförhållandenSvenska4.2.2

bestämmelser

ursprungligi egenskaputtalat1977Riksdagen har år att avsamerna
I 1976/77:80, bet.prop.särställningintarSverigebefolkning i en

uttalande detdetta1976/77:289. Genom ärrskr.1976/77:KrU43 s.
i Sverige.ursprungsfolkklarlagt ettatt anses somsamerna

definitionerolikafinnssvensk lagstiftningI varavem som ansesav
ocksålagstiftningen omfattasdefinitionen iomfattasDen avsomsame.

tillämpning.lagensav
sametingslagenidendefinitionenviktigasteDen är angessom

definitionsametingslagensenligt är att1433. Den1992: anse somsom
Sametinget.politiskafolkvaldatillfår delta i val organ,samemassame

i denna lag denmedsametingslagen 1:2I att somavsessameanges
3samiskahar eller har hafthansannoliktochsig attgörvara sameanser

hans föräldrar ellernågonsannoliktellerspråk i hemmet gör att avsom
harhemmet, ellerspråk isamiskahafteller morföräldrarfar- ensom

till Sametinget.röstlängdihar varitellerförälder upptagenärsom
definitionfinns1971:437rennäringslagenI av vem somen annan

härkomst samesamiskden ärDär att avsomangesanses som same.
sinasig och Lagensunderhåll förtillmark ochfår utnyttja vatten renar.

flertaletdetytterligareemellertid att storatillämpning begränsas genom
endastrenskötselrätten,berörrennäringslagenbestämmelser i som

sameby l §.medlemmar igäller för de ärsomsamer

bedömningMin4.2.3

skallILO-konvention 169vilkaartikel lI nrsomgrupperanges
artikeli 1ställskriteriterdeJämförtillämpas på. som enuppsomman

ibestämmelsernaomfattasskallförförutsättning att avgruppen
uppfylleri Sverigekonstaterasdetkonventionen kan att samerna

kriterier.uppställdasamtliga
i daggeografiska områdeungefärinomboddeSamema somsamma

RysslandFinland ochSverige,mellan Norge,nationsgränsernanär
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flera sina sociala,behållittidernafastställdes och har av egnagenom
institutioner. exempel påpolitiska Somkulturella ochekonomiska, ett

och fisket varitrenskötseln, jaktendetta kan nämnas som
för den samiska kulturen underbasenförsörjningskällor och utgjort
både ekonomiskt och kulturelltfortfarandelång tid ochmycket är

det samiskaviktigt exempelfolket.viktiga för det samiska Ett ärannat
uppfyller följaktligen deSamernaspråket har bevarats av samerna.som

artikel b. Till detta kommeri 1finns angivnaobjektiva kriterier som
uttalandet har bekräftatnämndadetriksdagen attatt ovangenom

ursprungsfolk i Sverige.är ettsamerna
varför ocksåursprungsfolkidentifierar sigsjälvaSamerna som

uppfyllt.artikel punktsjälvidentifikation i l 2krav på ärkonventionens
skall såledeskonventionensig tillansluterSverigeOm

folket i Sverige isamiskatillämpas på detbestämmelserkonventionens
i artikel i konven-ursprungsfolk 1definitionenenlighet med ettav

tionen.
sig till konventionen,ansluterfår varjekonventionenEnligt stat som

berörs, i detaljmed demi samarbeteochinom konventionens somram,
konventionens tillämp-omfattasskallvilkabestämma avsomgrupper

ning.
isametingslagenskallDefinitionen sameanses somsomvemav

innehåller.konventionenartikel ikriterier 1deinnehåller flera somav
bådeiSametingslagendefinitioneninnehållerLiksom konventionen ett

sigsjälvobjektivt element;subjektivt och attett vara sameanserman
kopplingspråket ellersamiskatill detkopplingoch haratt enman en

institution, sametinget.till politiskaSamernas
Även definitio-liggerisametingslagendefinitionensåledes näraom

sametings-självklartdet intekonventionenursprungsfolk i attärnen av
bestämmningenför denavgörandeskalldefinition närmarelagens vara

svensk tillämpningomfattasskallpersonkretsvilken avenavsomav
konventionen.

tillkommit förhandi förstasametingslagen har attDefinitionen i
tänkassametinget. kanDettillskall ha attvilka rösträttavgöra som

skallvilken personkretsdetbörandra hänsyn avgörsnäräven tas som
169.ILO-konventionibestämmelsernaomfattas nrav

eventuellsamband mediSverigelämpligtdärförkanDet att envara
samiskaSametinget ochmedsamrådikonventionenraificering av

ytterligare definitionbehövs någondetorganisationer överväger avom
konventionenskriterierdeenlighet medipersonkretsvilken somsom
konventionenstillämpningomfattasskallartikel l avenavanger

bestämmelser Sverige.i
redan i dag finns i Same-definitiondenbedömer dockJag att som

vidoch kan användaskonventionens kravuppfyllertingslagen



bestämmelser84 allmännaKonventionens syfte och SOU 1999:25

tillämpningen konventionens bestämmelser med undantag for deav
bestämmelser gäller ursprungsfolks till mark.rättsom

det gäller konventionens bestämmelser tillNär mark och derättom
svenska bestämmelser rennäringslagen reglerar vilkai som samer som
har återkommer jag till detta i det avsnittrenskötselrättenrätt utövaatt

behandlar artikel 14.som

for skydda4.3 Artikel Program att

rättigheter ochursprungsfolkens
för deras integritetrespektgarantera

Artikel 2 j

under medverkan berördaskall ha förRegeringarna ansvaret att, av
systematiska syfte skyddafolk, utveckla samordnade och i attprogram

respekt för derasdessa folks rättigheter och integritet.garantera

åtgärder förskall innefattaDessa attprogram
folk jämlika villkorsäkerställa medlemmar dessa påa att av

enligt den nationellaåtnjuter de rättigheter och möjligheter som
befolkningen;lagstiftningen tillkommer andra medlemmar av

dessa folks sociala,b fulla förverkligandetfrämja det av
hänsyn till deras sociala ochekonomiska kulturella rättigheter medoch

traditionerkulturella deras sedvänjor ochidentitet, institutioner;samt
med undanröjaberörda folkbistå medlemmarc socio-attav

mellan medlemmar denfinnasekonomiska klyftor kan avsom
förenligt med derasnationella gemenskapen, på ärsättett som

strävanden levnadssätt.och g

artikelnInnebörden4.3.1 av

ställer krav regeringamakonventionenartikel framgår detAv 2 att
ursprungsfolkens sociala,främjaforvidta särskilda åtgärder attatt

punkt och punkt b.artikel l 2rättigheter, 2ekonomiska och kulturella
vidta åtgärder förtillräckligt medinteföljaktligenDet attattär

ursprungsbefolkningen,medlemmardiskrimineringundanröja avav
punkt a.2

vidtas i samarbete medskallstödjande åtgärdernapositivtDe
artikel punkt och artikelframgår 2 1 2ursprungsfolken vilketsjälva av

punkt c.2
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Svenskabestämmelser4.3.2

lagstiftning med övriganationellenligtSverige harI ensamerna
ovanstående möjligheter.det gällerpositionlikställdsvenskar när

stycket regerings-fjärde2§enligt kap.1dessutomharSamema
Enligt dennaminoritet.etniskegenskapskydd iRFformen ett av

minoritetersoch religiösaspråkligaetniska,bestämmelse bör
samfundslivkultur- ochutvecklaochbehållamöjligheter egetettatt

målsättningsstadgandeemellertidskallParagrafen ettfrämjas. somses
rättighet.absolutän som ensnarare

i Sverigeuttalatupprepade tillfällenvidhar attRiksdagen samerna
särskildursprungsfolk intaregenskapiminoritetetniskär enavsomen

samhälletsuppbyggnadenvidinnebärställning. Denna statenatt avsyn
bedömningarför andra änskallsamekulturen ävenstöd till utrymmege

svenskai detminoritetsgrupperövrigabeträffandede kan görassom
samhället.

därmedochkulturför sinspeciellt stödåtnjuterSamema samman-
traditionellstöd tillstatligtocksåinstitutioner. Dethängande ges

Stödsameslöjd.ochrennäringnäringsverksamhet såsomsamisk ges
forskning.ochutbildningsamisk högretill sameskolor,även

val till Same-reglerinnehåller1992:1433Sametingslagen om
huvudsakligaSametingetsmandat.och Enuppgiftertingetstinget, av

och till såsamhällsplaneringenmedverka i attuppgifter är att se
beskrivningutförligaremedåterkommerbeaktas. Jagsamiska behov en

artikelunderSametingetav

bedömningMin4.3.3

uttalandenupprepade ettriksdagensbakgrundMot somsamernaomav
stödspeciellaoch detSametingetinrättandetursprungsfolk, somav

Sverigejagåtnjuterkulturensamiska attoch den ansersamerna
artikeliuppfyller kraven
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Artikel4.4 Förbud diskrimineringmot av

ursprungsfolk

Artikel 3

Ursprungvolk och fallastamfolk skall till åtnjuta mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter hinder eller diskrimi-utan

bestämmelser skallnering. Konventionens diskrimineringutan
tillämpas på såväl manliga kvinnliga medlemmar dessa folk.som av

iI
Ingen form våld eller får användastvång strider demotav som

berörda folkens mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,
innefattande rättigheter enligt denna konvention.

l

4.4.1 Innebörden artikelnav

Av ingressen och artikel punkt framgår3 1 ursprungsfolk tillattav
fullo skall åtnjuta mänskliga rättigheter och grundläggande friheter utan
hinder eller diskriminering. artikel punkt framgårAv 3 2 ingen formatt ;n:våld eller får användastvång i strid ursprungsfolkens mänskligamotav
rättigheter. Användande våld i enlighet med gällande lag exempelvisav

det gäller verkställighet gällande lagstiftning dock intenär ärav
förbjudet enligt denna bestämmelse.

Svenska bestämmelser4.4.2

kap.2 RF reglerar grundläggande fri- och rättigheter för svenska
medborgare. Enligt kap. får lag eller föreskrift2 15 § RF inteannan
innebära någon medborgare missgynnas därför han med hänsynatt att 2
till hudfärg etniskt tillhör minoritet.eller Enligt kap. ‘2ras, ursprung en
16 § får eller föreskrift inte innebäraRF lag någonattannan
medborgare missgynnas sitt kön, inte föreskriftenpå grund utgörav om

led i strävanden åstadkomma jämställdhet mellan ochett mänatt
kvinnor eller värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.avser

Skydd våld och tvång regleras i kap.2 4-8 RF. Vissamot av
dessa rättigheter inte absoluta, det vill de kan begränsasär säga om
andra viktiga intressen straff för brott,kräver det, kroppsvisitationt.ex.
och påtvingande kroppsliga begränsningaringrepp, dessa gäller imen
förhållande till alla medborgare.

Sverige har anslutit sig till de flesta konventioner mänskligaom
rättigheter bl.a. konvention medborgerliga ochFN:s politiskaom
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deförskyddkonventionenEuropeiskaoch denrättigheter om
frihetema.grundläggandeochrättigheternamänskliga

grund.etniskpådiskrimineringbl.a.förbjuderkonventionerAndra
förutomombudsmannainstitutet syftar,utveckladeväli SverigeDet
kvinnor,såsomvissadiskrimineringmotverkatill grupperannat, att av

Diskrimine-religiösaochetniskahandikappadebarn, samt grupper.
samiskaför denhar ävenringsombudsmannen ettt.ex. ansvar

arbetslivet. Jagidiskrimineringvadspecielltbefolkningen, avser
beträffandekap.iredogörelsemedåterkommer närmareen

arbetslivet.idiskriminering

bedömningMin4.4.3

medborga-gäller allarättigheterochfri-bestämmelserGrundlagens om
konventionenEuropeiskabl.a.medTillsammansoavsett ursprung.re

friheternagrundläggandeochrättigheternamänskligaskydd för deom
rättigheterpolitiskaoch utgörmedborgerligakonventionoch FN:s om

rättigheter. Kravetmänskligabl.a.förskyddfullgottde ett samernas
meningenligt mindärmedf°arkonventionenartikel i anses3enligt

uppfyllt.

ursprungsfolkensförSkyddArtikel4.5
arbeteegendom,institutioner,individer,

miljöoch

Artikel 4

skyddaförlämpligtbefinnesdå såvidtas attskallåtgärderSärskilda
ochkulturarbete,egendom,individer, institutioner,folkensberördade

miljö.

folkensberördamed destridståfåråtgärder iintesärskildaSådana
önskningar.uttrycktafritt

medborgerligaallmännadeÅtnjutandet diskrimineringutan av
särskildasådanainskränkaspå någotfår sätträttigheterna, inte genom

åtgärder.
l
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4.5.1 Innebörden artikelnav

artikelAv liksom artikel och framgår2 det åtgärderutöverattav
diskriminering ursprungsfolk krävs särskilda positivamot åtgärderav

för stödja och skydda ursprungsfolkens rättigheter. Innehålletatt i
artikel 4 anknyter tillockså vad i ingressensägs attsom om
urspungsfolkens strävanden få kontroll sinautövaatt över egna
institutioner, sin livsstil och sin ekonomiska utveckling skallegen egen
erkärmas.

viktig delEn bestämmelsen kommenterades i samband medav som
den diskussion fördes vid tillkomstkonventionens bestämmel-ärsom

i punkt Bestämmelsen innebär åtgärder för skydda deatt attsen
berörda folkens individer, institutioner, egendom, arbete, kultur och
miljö inte f°ar vidtas i strid ursprungsfolkens vilja, skallmot utan
utformas i samråd med dem.

Bakgrunden till bestämmelsen förekommitdetär att att stater
vidtagit åtgärder berört ursprungsfolken i strid motsom ursprungs-
folkens vilja, med motiveringen åtgärderna syftat till skyddaatt att
ursprungsfolken Intemationel Conference,Labour 76th Session, 1989,
Provisional Record punkt och55 56.

4.5.2 Svenska bestämmelser

När det gäller bestämmelsen i artikel 4 lämpliga åtgärder skallattom
vidtas för skydda ursprungsfolkens egendom och arbete finnsatt
bestämmelser i rennäringslagen reglerar1971:473 som sarnemas
renskötselrätt.

Renskötselrätten ibeskrivs § rennäringslagen förl vissarättsom en
samisk härkomst begagna mark och till underhållatt vattenpersoner av

för sig renbete,och sina ingår bl.a. jakt, fiske ochI vissträttenrenar.
skogsfång. Renskötseln får bedrivas på såväl statlig kommunalsom

på privat mark. tillkommer samisk härkomstRättensom personer av
kan åberopa någon deras föräldrar, farföräldrar ellerattsom av

morföräldrar haft renskötsel stadigvarande yrke. Sådansom person
benämns i lagen renskötselberättigad.

det finns särskilda skäl länsstyrelsenOm kan enligt andra1 §
stycket utvidga kretsen dessa renskötselberättigade Ocksåav personer.
den gifter sig med renskötselberättigad förvärvarsom en person
renskötselrätten. Uppdelningen i med och renskötsel-utansamer samer

tillkom renbeteslag.1928 årsrätt genom
Renskötselrätten sådan emellertid ingenmedför given rätt attsom

bedriva renskötsel. 6 rennäringslagen följer det förAv § renskötselnatt
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vilken renskötselninommarkall denprincipisamebyar ochfinns att
får samebynsEnligt 15 §byar.dessamellanuppdeladf°ar bedrivas är

medlemmarnasförsamebynrenbeteföranvändasbetesområde av
denendastenligt 25 §fiske f°ar utövasochJaktbehov. avgemensamma

betingadbegränsningsameby. Denna ärimedlemär avsom
renbeteslagen årförstadensedanfunnitsoch harskälnäringsmässiga

1886.
renskötselrättenharkap. 20 § även etti 2bestämmelsen RFGenom

grundlagsskydd.
stödSpecielltekonomiskt.rennäringenocksåSamhället stödjer
harmed ellerarbetaroch derennäringenfrämjaförutgår somatt som

förbättrarenskötsel. För renägamassig åt attför avsikt ägnaatt
innebär ocksåPrisstödetvid slakt attprisstödekonomi lämnas ren.av

förbättrarprisnivå, vilketacceptabelf°ar för konsumenternarenköttet en
rennäringentillsammanlagda stödetDetavsättningsmöjlighetema.

kronor.miljonertilluppgår 61,7
föreskriveri artikel 4bestämmelsendelgäller dendetNär somav

såinstitutionerursprungsfolkensskyddaåtgärder försärskilda att
Sametinget.inrättandetalltframföråtagandeuppfylls detta avgenom

verkauppgiftendenmed bl.a.institution attsamiskSametinget är en
1433.1992:Sametingslagenjämför 2:1samisk kultur,för en

medför arbetetinom attSametinget haruppgiftEn ramensom
ledaskyldighetsametingslagen attenligtkultursamiskförarbeta är en

språkrådSametingetändamål hardetta ettspråkarbetet. Församiskadet
ochnormerings-medarbetarSpråkrådetledamöter.bestående av sex

samiskaterminologi inomsamiskutvecklingspråkvårdsfrågor, av
ochiSametingen Norgemedspråkvårdsarbetedialekter, gemensamt

vuxenutbildning.Finland samt
betänkande SOUsittidessutomharMinoritetsspråkskommittén

samiskabl.a.föreslagitminoritetspolitik, att1997:192 Steg mot en
förslaggällerdetSverige. Näriminoritetsspråkskall erkännas ettsom

utredningenföreslårsamiska attstöd förskydd ochregler tilltill nya
fjäll-nordligastefyradetillbegränsasskallhuvudsakligendessa

dessaArjeplog.och FörJokkmokkGällivare,Kiruna,kommunema
enskildainnebärlagstiftningtill attförslaglämnaskommuner somny

ochförvaltningsmyndigheterspråk hossittanvändafår egeträtt att
regionalttillFörslagsvenska.ikunskaperoberoendedomstolar av

utsträckning blii vissocksåomfattar rättlagstiftning atttillämpad en
och äldreomsorg.förskoleverksamhetsamiska inombemött

stödfinansielltbetydandel åtnjuterinstitutionerochkulturSamernas
kronor,miljonerkultur l0,5samiskstödsamhället. Dettafrån -

kronor-miljonerl3,4Sametingetkronor,miljonerutbildning 33,7
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bl.a. och utveckla den samiska kulturen och deskyddaattavser
samiska budgetåretinstitutionerna siffrorna 1998.avser

Det inom Mål-6 områdetspeciella samiska EU-program som
Sverige syfte.har tagit initiativ till har också detta Mål-6 programmet
löper under omfattarperioden 130 miljoner kronor1995-1999. Det
totalt, Sverige jordbruksfonden och sociala fonden stårvarav genom

hälften.for 1/3 åtgärder for utveckling samiskCa kultur ochavser av
omkring 2/3 för utveckling rennäringen.åtgärderavser av

också nyligen beslutat lämna forslagRegeringen har tillatt
införa stöd för bevaraEuropeiska kommissionen deatt att natur-om

och resultat traditionellkulturvärden renskötsel.är ett avsom
Satsningen för det svenska miljöprogrammet försker inom ramen
jordbruket och uppgår till miljoner kronor.7,3

Min bedömning4.5.3

bakgrund skydd för renskötselrättenMot det gäller både i 9av som
grundlag och i rennäringslagen, inrättandet Sametinget det stödsamt åav -utgår till den samiska kulturen och till de samiska institutionerna ~som

-jag bedömningen Sverige uppfyller kraven i artikelgör att

4.6 Artikel Ursprungsfolkens sociala, i~
lkulturella, religiösa och andliga Värden
ibrukoch

Artikel 5

iVid tillämpningen bestämmelserna denna konvention skalliav
1dessa folks sociala, kulturella, religiösa och andliga ocha värden

bruk erkännas hänsynoch skyddas och vederbörlig till detas arten av
problem både och individer;demmötersom som grupper som

b brukför dessa folks värden, ochintegriteten institutioner
respekteras;

c åtgärder vidtas under medverkan och samarbete med deiav
berörda folken, syftar till mildra de svårigheter uppstår förattsom som
dessa folk, de levnads- och arbetsvillkor.när möter nya
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artikelnInnebörden4.6.1 av

försärskilda åtgärderkrav påartikelställer 5artikel och 4Liksom 2
andligaochkulturella, religiösasociala,derasursprungsfolken för att

respekteras.ochskyddasskall kunnavärden
tillämpningsföreskrift skallartikeli 5Bestämmelsen är somen

konventionen.bestämmelser iövrigatillämpningenbeaktas vid av

bestämmelserSvenska4.6.2

ochminoritetetniskskyddförUtgångspunkten somsamemas
fjärde§regeln i kap. 21främsttidigareurbefolkning nämntsär som

Även grundlagsfäst kap. §i 2 lfrihetenreligiösaden ärstycket RF.
punkt

språksin kultur och sittförskyddfolkrättsligtocksåharSamema ett
konventiontill FN:sanslutningSveriges omgenomm.m.

konventiondennaartikel i27rättigheter. Ipolitiskaochmedborgerliga
rättigheterminoritetersspråkligaochreligiösa attetniska,skydd förges

använda sittochreligionsin egetkulturliv, attha utövaattett eget
språk.

konstateratbetänkande SOU 1989:41i sittharSarnerättsutredningen
framgårdirektvadskyddstarkareartikel ändenna ett avatt somger

enligtfårartikel 27enligtskyddetfolkrättsligaordalydelsen. Det
erkännandeinnebära attsamerättsutredningen ett samerna somavanses

åtgärder vidtas frånsärskildabehovminoritet haretnisk attav
kansamiska språketdetochsamekulturensida såsamhällets att

deochtill marktillgången vattenutvecklasochfortleva attsamt
samiska näringarna tryggas.

och i densameskolornaivärdensamiskaskyddaFör att ges
samiskai och påutbildningundervisningen samtsamiskaintegrerade

ändamål utgårdettakulturen. Församiskadenundervisning om
återkommerSameskolstyrelsen. Jagochsameskolornaspeciellt stöd till

kapitel 13.undervisningen itill

bedömningMin4.6.3

bakgrundtillämpningsföreskrift. MotbetraktaArtikeln avär att ensom
ochsamisk kulturstöd forochskydddag tillifinnsåtgärderde som

underredogjort förjagochoch brukvärdensamiska näringar, som
krav ikonventionensuppfyllerSverigejagartikel och4 attanserovan,

artikel
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Samråd4.7 Artikel med ursprungsfolken
utveckling ursprungsfolkensoch av

institutioneregna

Artikel 6

Vid tillämpningen bestämmelserna denna konvention skalliav
regeringarna

lämpliga förfarandena samråda med berörda folk ochgenom
särskilt närhelst lagstiftnings-deras representativa institutioner,genom
eller administrativa åtgärder direkt kan påverka dem övervägs;som

b skapa vilka dessa folk fiitt kanmöjligheter delta,genom
åtminstone andra befolkningenutsträckningi gruppersamma som av
och på alla beslutsfattandet, valdanivåer ochi institutionerav
administrativa för åtgärderoch andra ochansvarigaorgan program

berör dem;som
för utveckling till fullo folksc skapa möjligheter dessaaven egna

och, där lämpligt, tillhandahålla deoch såinstitutioner initiativ är
nödvändiga för detta ändamål.ärresurser som

konvention skall ske förtroendefullt ochSamråd enligt denna i en
efter lämplig form syfte uppnå överenskommelseomständigheterna i att
eller föreslagna åtgärder.samtycke till

Innebörden artikeln4.7.1 av

viktiga bestämmelser förkonventionen finnsartiklarna och iI 6 7 att
inflytande frågorsäkra ursprungsfolken får möjlighet utöva överattatt

hälsa ILO-guidenderas utveckling, utbildning, Iarbete,rör m.m.som
artiklar centralt för hurdessas. 8 innehållet i ärattanges

konventionen skall tillämpas.i övrigt
ursprungsfolken skallsyfteartikel finns bestämmelser iI 6 att ges

beslut deminflytande innan berörmöjlighet delta och utövaatt som
alla såvälskall finnas på nivåer,fattas. Möjlighet till samråd

beslut i frågor berörpolitiska, däradministrativa och som
ursprungsfolken tas.

skapa förutsättningarenligt artikel 6Regeringamas skyldighet är att
och påverka beslutsfattandetkunna deltaför ursprungsfolken skallatt

i frågor berör dem.som
skyldighet samråda medocksåRegeringarna har atten

förfaranden och derasursprungsfolket lämpliga egna organgenom
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direkt kan beröralagstiftningåtgärder elleradministrativanärhelst som
dem övervägs.

dessahurartikel punkt 36bestämmelse iocksåfinnsDet omen
samråd ikrav påartikelnshurcentral förskall utformas. Densamråd är

samrådskall förstås. Därursprungsfolken attberörfrågor angessom
ilämplig formoch iförtroendefulltskall skekonventionenenligt en

föreslagnatillsamtyckeelleröverenskommelseuppnåsyfte att
åtgärder.

vadursprungsfolkmedsamråd utövers.8ILO-guidenI attanges
obligatoriskt,dvs.ske,alltid måsteartikel äri 6angessom

andraoch/ellermineralexploateringellerutforskningföre av-
artikel 15,mark,ursprungsfolkensinomnaturtillgångar

demarkursprungsfolk frånflyttanödvändigtblidet kan att somnär-
artikel 16,traditionellt bebor,

föryrkesutbildningsprogramverkställerochutformarinnan man-
artikeldem, 22.

bestämmelserSvenska4.7.2

Sametingetriksdagsbeslut. är1993inrättades årSametinget ettgenom
stället förverka iskall intesjälvstyre,samisktförinstitution menen

följaktligenharkommunfullmäktige. Samemariksdag eller samma
ochriksdags-delta imedborgaresvenskaandra attmöjligheter som

kommunalval.
förvaltnings-statligocksåfolkvaltSametinget är ett enmenorgan

framgårvilketsjälvstyret,liggermyndighetenmyndighet. I same-av
paragraf består Same-Enligt dennakap. l1992:1433, 2tingslagen

därvidochsamisk kulturlevande taförverkauppgiftertingets att enav
dennafrämjaråtgärderföreslåochverksamhetertillinitiativ som

kultur.
särskiltuppgifter hör attSametingetsTill

medelochbidragfördelning statens urbesluta avavom
organisationersamiska samtochkultursamisktill avSamefonden

förfogande,tillställsmedelandra samemassom
skollageni kap. 6 §8sameskolanförstyrelseden avsesutse som

1985:1100,
språkarbetet,samiskadetleda

behovsamiskabevakaochsamhällsplaneringen attmedverka i
ochmarkutnyttjandevidintressenrennäringensdäriblandbeaktas, av

samtvatten
förhållanden.samiskainformera om
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För statliga myndigheter gäller regeringen har direktivrättatt att ge
för verksamheten och myndigheten i princip har verkställaatt att
regeringens politik. grundidén med Sametinget,I iatt ettsamerna
särskilt skall få sköta vissa angelägenheter, ligger inte baraorgan egna

Sametinget skall sköta del uppgifter innebär myndighets-att en som
utövning. innebär också skallDen Sametinget ha förhållandevisatt en
självständig ställning och dess övrigagentemot staten organ.

Sametinget har sin ochorganisation sitt ändamål särskildgenom en
ställning bland de statliga myndigheterna. innebärDetta regeringenatt
skall iaktta återhållsamhet det gäller sin direktivrättnär utövaatt

Sametinget.gentemot
En parlamentarisk kommitté, Rennäringspolitiska kommittén dir

1997:102, arbetar för mednärvarande stödet tillöveratt se
rennäringen och samisk kultur rennäringsadministrationen ochsamt
rennäringslagstiftningen. utgångspunkt enligt direktivenEn är att
modernisera hela och alltmer kanövervägasystemet om ansvar
överlåtas från regionala myndigheter till Sametinget. Det är Samernas

önskemål skall vägledande utredningen lägger framegna som vara om
förslag till ändrad lagstiftning.

Enligt länsstyrelsemas instruktion SFS 1997:1258, och27 28
skall delegation för rennäringsfrågor finnas inom ochen var en av
länsstyrelserna i Jämtlands, ochVästerbottens Norrbottens län.
Delegationen skall bestå sju ledamöter, skalltreav varav vara
rennäringsutövare. Länsstyrelsen har enligt instruktionen uppgifter
inom bl.a. i länet, och fjällförvaltningen.rennäringen fisket

När det gäller regeringsbeslut inkl. sådana innefattarsom
förordningar förslagoch till lagar och hur samråd sker med samerna
kan beredningskravet enligt kap. 2§ RF. Enligt denna7nämnas
bestämmelse skall vid beredningen regeringsärenden behövligaav
upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter,
däribland omfattning behövsSametinget. den skallI som
sammanslutningar och enskilda beredas tillfälle sig.att yttra

Vidare kan bestämmelsen i förvaltningslagen 1986:223nämnas
officialprincip7 Enligt denna bestämmelse gäller innebär atten som

det enskild myndighetengäller ärenden där harnär är part etten ansvar
för ärendet blir det behövs. Med enskildaså häratt utrett som menas
och på enskilda individerandra ställen i lagen inte bara ocksåutan
företag, privaträttsliga subjekt.organisationer och andra Eftersom
Sametinget folkvaltbåde statlig myndighet och blir 7 §är ett organen
tillämplig i ärenden där Sametinget är part.
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bedömning4.7.3

folkvaltfåttharSametinget egetetttillkomstenGenom samernaav
Sametingetdem.berörfrågorpåverkamöjlighetmed att somorgan

åtgärderadministrativaellerlagstiftnings-hörasskall bl.a. somnär
direkt berör övervägs.samerna

län harNorrbottensochVästerbottensJämtlands,iLänsstyrelserna
isinaGenomlänen. representanterirennäringenförhuvudansvarett

insynrenägandedeharrennäringsdelegationLänsstyrelsens samerna
dem.berörverksamhetinflytande i denoch som

föreliggerdet intebedömningenjagbakgrund attdenna görMot
lagstiftningsvenskmellanöverensstämmelsebristandedirektnågon

del.i dennakonventionenoch
i störreanledning övervägadockfinns attDet samernaom

lagfasttillerkännasskall rättdagfallet ivadutsträckning ärän ensom
dem.frågorsamråd itill rörsom

ioch 15artikel 14beröravsnitti detill dettaåterkommerJag som
konventionen.

ursprungsfolkenfor attArtikel Rätt4.8

prioriteringar.sinabesluta egnaom

miljönSkydd för

Artikel 7

vadprioriteringarbesluta sinaskall hafolkBerörda rätt att egnaom
liv,deraspåverkardennaden mån tro,iutvecklingsprocessengäller

påbebor ellerdemarkdenvälfärdandligaoch samtinstitutioner som
möjligt,detså långtkontroll, äroch utövanyttjar rätt attsättannat

utveckling. Dessutomkulturellaochsocialaekonomiska,sinöver egen
utvärderingenochgenomförandetutarbetandet,vidmedverkaskall de

direktochutvecklingsplanerregionalaochnationella som-programav
dem.kan påverka

arbetsförhållandenochlevnads-folkensberördadeFörbättring av
medverkanmed derasskall,utbildningsnivåochhälso-derasoch av

ekonomiskaallmännadenförplanerisamarbete, prioritetoch ges
projekt förSärskildabebor.deområdendeutvecklingen inom som

sådantpåutformasskallområdenifrågavarande ävenutveckling av
främjas.förbättringsådansätt att
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Regeringarna säkerställaskall närhelst det lämpligt, studieratt, är
genomförs med berörda folk församarbete uppskattai planeradeatt
utvecklingsåtgärders sociala, andliga, kulturella och miljömässiga

följder för dem. Resultatet dessa studier skallav anses som
grundläggande förkriterier genomförandet sådana åtgärder.av

Regeringarna skall, samarbete med berörda folk vidta åtgärderi för
skydda och bevara miljön de områden de bebor.iatt som

4.8.1 Innebörden artikelnav

Artikel i7 konventionen den andra de bestämmelserär av som anges vara
central för tolkningen övriga bestämmelser i konventionen ILO-guidenav

8.s.
Artikel syftar ursprungsbefolkningar7 till så långträttatt attge som

möjligt själva kontroll sitt folks ekonomiska, sociala ochutöva över
kulturella utveckling.

skallDe själva ha besluta sina prioriteringar vad gällerrätt att om
utvecklingsprocessen i den mån denna påverkar deras liv, tro,
institutioner och andliga välfärd den mark de innehar ellersamt

nyttjar.sättannat
I artikeln föreskrivs ursprungsbefolkningama skall delta vidatt

utarbetandet, genomförandet och utvärderingen nationella ochav
regionala utvecklingsplaner och direkt kan påverka dem.program som

förbättringarDet också de berörda folkens levnads- ochattanges av
arbetsförhållanden och deras hälso- och utbildningsnivå derasmedav
medverkan skall prioritet i för den allmännaplaner ekonomiskages
utvecklingen inom de områden de bebor.som

Det har både utarbetandetunder ILO-konventionpoängterats, av nr
169 Intemationel Labour Conference, 76th Session, 1989, Provisional
Record 74. och i ILO—guiden bestämmelserna is. 8 artiklarna 6attp.
inte syftar till ursprungsfolken till frågorvetoi berörrättatt ge som
dem och omfattas dessa artiklar. Syftet i ställetär attsom av ge
ursprungsfolken ursprungsfolkentill samråd där harrätt rätt atten
framföra sina synpunkter och påverka utformningenrätt atten av
åtgärder planeras och beslut fattasskall ILO-guiden s.9.som som

Punkt i artikel ställer krav4 på regeringama vidta åtgärder för7 att
skydda och bevara miljön i de områden ursprungsfolken bebor.att som

Detta kan jämföras bestämmelsen i artikelmed punkt15 l som
föreskriver ursprungsfolken har delta i användningen,rättatt att
förvaltningen och bevarandet naturtillgångar i de områdenav som
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nyttjar se vidareeller nedanursprungsfolken traditionellt innehar
angående innebörden detta i kapitel 8.av

bestämmelserSvenska4.8.2

inrättades behovetanledningarna till SametingetEn ettatt var avav
samhällsplaneringensärskilt medverka i och tillkan attseorgan som

kan utnyttjas rådgivandesamiska intressen beaktas. Sametinget som
Statliga och kommunalai rad frågor berörsom samerna.organ en

med tinget i frågor berör samiska intressen.myndigheter samråder som
remissinstans och yttranden i ärendenSametinget ocksåär avger av

och frågor.olika slag. Sametinget också initiativ väckertar egna
statliga myndigheter ochhar också i vissaSamerna representanter

viktiga frågor mark ochbeslutar i för rörsomorgan som samerna
till detta under kapitelrenskötselområdet. återkommeri Jag 7vatten om

mark.tillrättsamemas
till urfolkens levnads-artikel skall prioritetEnligt punkten 2 i 7 ges

och utbildningsnivå planer föroch deras hälso- ioch arbetsförhållanden
de områden de bebor.utvecklingen inomden ekonomiska som

Länsarbetsnämnden har kartlagt syssel-bl.a.På uppdrag manav
rennäringen i Norrbottens län. Måletsättningssituationen inom är att

rennäringen.för stärka ocksåfinna långsiktiga lösningar Detta är ettatt
kommittén, dir.rennäringspolitiska 1997: 102.uppdragen för den seav

utreds också förutsättningarna för högreSametingets uppdragPå en
speciell samisk teaterutbildning.ochutbildning i doudji sameslöjd en

Sametingetsamisk har nyligenFörutsättningarna för utrettsteater aven
beslut.föroch överlämnats till Kulturdepartementet

omfattar årskurserna l-6,finns speciella sameskolorDet somsom
tillgodose samiskskallavsnittjag återkommer till i 11, ensom

också samisk integreradfinnsundervisningen.inriktning på Det
särskilda åtaganden vadgrundskolorkommunalaundervisning i samt

och iUmeå universitetspråket vidgäller utbildning i samiska
tekniska universitet.samiska vid Luleå Detgrundskolärarutbildningen i

inriktning.med samiskhar etablerats förskoloräven
omfattande stöd till främjandefinnstidigare redogjorts förSom ett

inom denna näring.verksammarennäringen och de ärsomav samer
närhelstsäkerställas detfyra skall detEnligt punkterna och atttre

församarbete med berörda folkgenomförs idet lämpligt studier attär
andliga, kulturellasociala,utvecklingsåtgärdersuppskatta planerade1

ligga till grundResultatet skall sedanmiljömässiga följder för dem.och
Åtgärder skall också vidtas föråtgärderna.för genomförandet attav

bebor.områden deskydda bevara miljön i deoch som

4 19-0388Samerna
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skogsbruksamrådsförfarande mellanutvecklatfinns i dagDet ett
skogsvårdslagen 1979:429. Detframgår 20 §och rennäring vilket av

markanvändningsplaner för förbättraochutvecklings-fram attäventas
exempelkansamråd. Dettaförutsättningarna för ettses som

åtgärders följder förplaneradebedömaförsamarbete med attsamerna
kommitskogsbruket harinomintressenrennäringenstilldem. Hänsyn

utfärdaderådi allmännaföreskrifter, delstill uttryck dels i av
skogsvårds-innebördenredogörelseSkogsstyrelsen. För närmare aven i

kapitelredogörelse iminjag tilllagen hänvisar j
har särskilda rutinerrenskötselområdetinomflesta kommunerDe i

samiska befolkningen.denmedmarkanvändningensamråd rörandeför
kommuner.mellan olikadockvarierarkontakternaförFormema

frihetkommunallagenenligthänseendedetta atthar i storKommunerna
harkommunerMångaarbetsformer.sinasjälva bestämma numera

sameföreningar.ochsamebyarmedsammankomsterregelbundna
miljömål, 65med1996kompletterades årRennäringslagen ett

hjordsamman-renantal ochbetesuttag,samebyamasinnebärDetta att
produk-långsiktigabetesmarkernastillanpassadsättning skall vara

mångfalden.biologiska Ettdenbevarandetochtionsförmåga upp-av
såväl rennäringensförfrågaviktigmiljömålfyllande detta är enav

bidrar dettaDärigenommångfalden.biologiskaför denframtid som
betydelsecentralverksamhetstärka ärtillmiljömål också att avsomen

kulturen.samiskasäkra denlångsiktigtför att
medhushållningreglerfinnsochkapitel 3 4miljöbalkensI om

flera nationellablandrennäringen ettDär omnämnsnaturresurser. som
skogsbruk.jordbruk ochbl.a.nationella intressenAndraintressen. är

skall långtsåintressendessabetydelse förområdenDe är somsom av
förförsvårapåtagligtkanåtgärdermöjligt skyddas mot som

särskild skyddsbestäm-ocksåfinnsbedrivande. Detnäringamas en
för deexploateringskyddsärskilt starktinnebär motmelse, ettsom

redogörelsemedåterkommer närmarefjällomrâdena. Jagobrutna en
kapiteldel ii dennabestämmelserför miljöbalkens

bedömningMin4.8.3

besluts-,ställningSametingetsalltframförbakgrundMot somav
grundläggandedejagrådgivandeutrednings- och attanserorgan

sinpåverkaförmöjlighet atti artikelkraven 7 egensamernaom
svårighetdenmedvetendockuppfyllda. Jagutveckling kan är omanses

ochmyndighetstatligrolldubblaSametingetsinbyggd ifinns somsom
förproblem tingetpolitiskadeochfolkvalt samiskt somorgan

försvagningnaturligtvisinnebärmed. Dettanärvarande brottas aven
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påverkantill samhällsutveck-Sametingets ställning och möjlighet av
lingen.

Reglerna innebär skydd för deni bl.a. miljöbalken miljö iett
uppfyllaområden bebor och f°ar kraven i enlighetansessom samerna

med vad artikeln föreskriver.
bedömningen det krävs ytterligaredock den åtgärder iJag gör att

Sametinget ochvissa för samiskavseenden att genom annansamerna
skall fårepresentation myndigheter och andra ökad reelli organ en

dem.möjlighet påverka åtgärder och beslut gällerDetröratt som
i deframför mark och områden deallt användningen vatten somav

traditionellt innehar eller nyttjar.
återkommer de åtgärder krävs i dessa avseenden itill jagJag anser

de behandlar bestämmelserna angående mark, artikelkapitel 14som
och 15.
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förprinciperAllmänna5

ochrättsordningen
artikelrättstillämpningen, 8-12

uppfyller kraven i artiklarnaSverigebedömerJagMin bedömning: att
bestämmelser.svenska8-12 med gällande

Inledningl

nationella.bestämmelser denfinnsmedartiklarna till och 12 rörI 8 som
ratificerati derättstillämpningenrättsordningen och stater som

konventionen.
skall tillhänsynkrav påinnehållerBestämmelserna tasatt

samband medbåde ioch sedvanerätt,sedvänjorursprungsfolkens
utformningentillämpningen ochoch vidi allmänheträttstillämpningen

det definns också iBestämmelserstraffrätten.nationelladen attomav
skyddskall finnaskonventionensig tillanslutit motettstater som

skyddrättigheterursprungsfolkenskränkning mot attsamtav
tvångsarbete.åläggsursprungsfolkenmedlemmar av

bestämmelserbakgrund till de rörILO-guiden 12I somenges
för deofta döms brottursprungsfolkStraffrätt. Där utan attattanges

frånILO-guidenkan enligtförstår varför. Orsaken att personervara
grundvarandra, antingen påinte förstårdomarenursprungsfolket och
olikahargrund despråk eller påtalarde inte attatt avsammaav

den nationellaföljdtillbrottsligtvaduppfattning attär avsomom
intesedvanerättursprungsfolketslagstiftningen och stämmer överens.

ursprungsfolksochsedvanerättentillhänsynRegeringama förväntas ta
vid tillämpningensärdragkulturellaochekonomiskasociala, av

straff.utdömandeoch vidförordningarochnationella lagar av
ILO-guidenframgår dettvångsarbeteRörande att ursprungs-av

till följdunder tvångarbetardesituationeni denfolken ofta hamnar att
och inte harmark ochtill sinde förlorat naturresurserrättenattav
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Bestämmelserna konventionenipå.försörja sigalternativtnågot sätt att
straffarbete.ochtvångsarbeteformerförhindra olikaatt avavser

och sedvanerättSedvänjorArtikel5.2

Artikel 8

folkföreskrifter på berördaochnationella lagarVid tillämpningen av
och sedvanerätt.sedvänjortill derasvederbörlig hänsynskall tas

ochsedvänjorbehållaskall ha sinafolkDessa rätt att egna
grundläggandeoförenliga meddessadär inte ärinstitutioner,

internationelltoch mednationellaenligt deträttigheter rättssystemet
skall fastställas vid behovFörfarandenrättigheter.mänskligaerkända

dennavid tillämpningenuppståkankonflikterför läsaatt avsom
princip.

hindraartikel skalldennaoch 2 intepunkterna 1 iillämpningenT av
tillerkännsrättigheterdefolk fråndessamedlemmar utövaatt somav

skyldigheter.motsvarandeåtaalla medborgare och sig

artikelnInnebörden5.2.1 av

ursprungsfolkensskall tillhänsynframgårpunktartikel 1 tasAv 8 att
nationell lagstiftningalltillämpningenvidsedvanerättsedvänjor och av

ursprungsfolken.berörtillämpningennär
ursprungsfolkensintedockinnebärartikel 8Bestämmelsen i att

nationellframförföreträdeskall isedvanerättsedvänjor och ges
innebördförslag med dennaframgårlagstiftning. Detta ettattav

föregick konventionendiskussionermed desambandförkastades i som
Seventy-ñfthRecord,ProvisionalConferenceLabourInternational

Punkt 17.1988Session, Geneva,

tillämpningNorges

tillämpningenangåendegjortrapportering NorgedenAv avsom
påverkakanoch sedvanerättsedvänjorsamiskaartikeln framgår att

rättstillämp-i norskprincipden allmännatill följdrättstillämpningen av
tillämpningenbeaktas vidkanlokala sedvänjorinnebärning att avsom

möjligaför fleroklar ellerlagregelnlagregel utrymmeär geromen
princip,med dennaenlighetisedvänja kanlokalSamisktolkningar.

oklar ellerlagregelrättstillämpningen är utrymmebeaktas i gerom en
tolkning.för änmer en
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tillämpatsprincipen har i kanhur NorgeSom exempel på nämnasett
beaktats Høyesterett grund förlokala sedvänjor harsamiskaatt av som

förutsättning för tillmätaochnyttja mark En atträtt vatten.attsamemas
grund för sådana rättigheterbetydelseden samiska sedvänjan ärsom

och under lång tid.marken pågått oavbrutet Ettbl.a. bruket annatatt av
i i två mål angående åtalNorgeexempel Høyesterettnämns är attsom

samisk fiska enligtfiske påpekatför olaga rätt attattmot samer
beaktas i dessa mål.sedvänja måstelångvarig och oavbruten

rapporteringhar kommenterat NorgesexpertkommittéILO:s
med intresse det norskamedrörande artikel 8 att noteratatt ange man

sedvänjor bara beaktas ipåpekande samiskasametingets att
Expertkommittén harlagstiftningen oklar.dårättstillämpningen är

konflikter mellan lagnorskdet nyligen uppståttbegärt information om
önskarsedvanerätt. Kommitténsedvänjor eller samiskoch samiska

i enlighet medåtgärdervilkaockså information somom
för hänsyn till samiskvidtagitsi konventionenbestämmelserna att ta

situationer.sedvanerätt i sådana
det i Norge pågårsammanhangkan i dettaDet nämnas att en

rättsuppfattningar.och Dennasamiska sedvanorutredning om
särskilt projekt, igångsatti formutredning bedrivs ett avav

i NOU 1997:4 55.och Sametinget NorgeJustitiedepartementet s.

analysMin

tillämpning framgår enligtartikelnsröranderapporteringAv Norges att
sedvänjor och sedvanerättsamiskahänsyn kan tillnorsk uppfattning tas

oklar ellerlagregelnbaralagtillämpning,vid all är gerommen
möjliga tolkningar.för flerautrymme

draskan den slutsatsenexpertkommittés kommentarerILO:sAv att
beaktauppfylls baraartikel 8kravet idet tveksamt attär genomom

oklar.nationell lagstiftningdåursprungsfolkens sedvanerätt är
mening tolkas såfår enligt minuttalandeExpertkommitténs att

generell lagtolkningsregel. Detskallregeln i artikel är8 somses en
ursprungsfolkens sedvänjor ochhänsyn tilldärför tillräckligtinte att ta
oklar.lagstiftningenendastsedvanerätt, ärnär

sedvanerättsedvänjor ellerursprungsfolkstilllångt hänsynenHur
Bestämmelsen isvårtlagtillämpningenvidskall sträcka sig säga.är att

ursprungsfolkens sedvänjor ochinnebär dock inteartikel 8 att
lagstiftning.nationell Dettaframförskall företrädesedvanerätt ges

föregick konventionen.diskussionerframgår de somav
artikelinnebörden 8rimlig tolkning är attJag att avavanser en

sedvänjorursprungsfolkenstillfall skallivederbörlig hänsyn vart tas
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samtliga situationer där lagstift-och rättstillämpningen isedvanerätt i
rättsprinciper.allmännaför tillämpningningen lämnar utrymme av

bestämmelserSvenska5.2.2

reglerad i rennäringslagen,renskötselrätten,det gällerNär ärsom
sig på urminnes hävd. Attgrundarframgår dennadet l § rättattav
fall beror på fästi dettaha förelegaturminnes hävd att mananses

mark och vilketsamiska gamla bruketvid detavgörande vikt vatten,av
reglerade renskötselrätten ochlagenför den igrunden avgörutgör

lagliga rättigheterkaninnehåll. På detta sätträttens närmare samemas
grundad på deras sedvänjor.sägas ytterst vara

uttryckligenlagstiftningregel i svenskfinns ingenDet attsom anger
beaktas vid tillämpningenskallsamisk sedvänja eller sedvanerätt av

svensk lag.
eller sedvanerättemellertid sedvänjorbetraktasEnligt svensk rätt

för samiska sedvänjorgäller ocksårättskällor.flera Dettasom en av
sedvanerätt kan beaktasellervad mån sedvänjoreller sedvanerätt. I

rättspraxis.speciallagstiftning ellerframgår berördnärmare av
lagreglertillämpningen skrivnavidbeaktasSedvänjor kan också av

tillämpning allmännaförlagstiftningen lämnari den mån utrymme av
oklar, ellerskrivna lagendenexempelvisrättsprinciper, är gerom

tolkningar.för flerautrymme

bedömningMin5.2.3

finns ide reglergrund förtilllegatSamisk sedvänja har som
detmark och Närbrukarennäringslagen vatten.rätt attsamemasom
ochsamiska sedvänjorkanlagstiftningövriggäller tillämpningen av

igäller för sedvanerättmotsvarande månisedvanerätt beaktas som
allmänhet.

uttrycklig regeldock ingenfinnsredan attSom nämnts som anger
lagbeaktas såskalleller sedvanerättsamiska sedvänjor snart en

tillämpas på samer.
det dockILO-konvention 169 blirsig tillansluterOm Sverige nr

iskall beaktassedvanerättsedvänja ochsamisktydligare att
enligt allmännabeaktasskallsedvanerättmotsvarande mån som

rättsprinciper.
såvittsvensk lagallmänna principdenföljer sägerDetta attsomav

åtagandenmed Sverigesdensåmöjligt bör tolkas överensstämmeratt
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till exempelvisanslutit sig se NJAkonventioner Sverigeenligt de som
och 513.1992:363

med gällande kommerSverigebedömningendärför rättJag attgör
anslutning tilleventuell svenskvidartikel 8uppfylla kravet enligtatt en

konventionen.

tilloch 10. HänsynArtikel 95.3

och särdragsedvänjorursprungsfolks
straffutdömandevid av

Artikel 9

ochnationelladetförenligt medden mån det rättssystemetI är
skall de metoderrättighetermänskligainternationellt erkända som

brott,beivrandefolk förberördatraditionellt tillämpas somavav
respekteras.medlemmar,derasbegåtts av

beaktasbestraflhing skallfrågafolks sedvänjor iDessa avom
ochmål.sådana ärendenhandläggerdomstolarochmyndigheter som

Artikel I 0

stadgatlagstiftningallmänfolk ådömsdessa imedlemmarNär av
kulturellasociala ochekonomiska,derastillhänsynstrafl skall tas

särdrag.
féngelsestraflstrayâinetoderandraskallFöreträde änges

artiklarnaInnebörden5.3.1 av

ursprungsfolkensskall tillmöjligthänsynArtikel innebär tas9 att om
bestraffning.gällerdetsedvänjor när

folkstill berördaskall hänsynpunkt 1Enligt artikel 10 tas
dessamedlemmarsärdragsocialaochkulturella närekonomiska, av

företräde skall åtpunkt 2artikelstraff. 10folk döms till I att gesanges
fängelsestraff.andra straffmetoder än

tillämpningNorges

ochartikeltillämpningen 9avseenderapporteringenden norskaAv av
egentligfinns någonintegällandenorskenligtdet rättframgår10 att
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tilltaladestill den etniska bakgrundmöjlighet hänsyni brottmålatt ta
finns vissa möjligheterskuldfrågan.vid bedömningen Däremot att taav

kulturella bakgrundsociala och vid valhänsyn till den tilltalades av
samisk sedvänja,påföljd. det någon så vitt känt,Vidare attuppges

domstol. praxisvid norskaldrig åberopats i brottmål IHøyesterettsett
hänsynfall där tagits tillförekomma någotdet inte helleruppges

omständighet.förmildrandesamisk bakgrund som en
tillsina kommentarer Norgesexpertkommitté har iILO:s

tillämpningen artikel ochnorska 9rapportering inte ifrågasatt den av
10.

analysMin

och ILO:s expertkommittési artikel 9konventionstextens lydelseAv
artikeln drar jag slutsatsentillämpningkommentarer till Norges attav

sedvanerätt bara behöverbyggda påför bestraffningsärskilda metoder
där någon medlemi målomständigheter åberopasbeaktas dessa avom

instämd.ursprungsfolket är
hänsyn skall tilli artikel 10gäller kravetNär det att tasom

vidkulturella särdragochekonomiska, socialaursprungsfolks
ibakgrund den norskaådömande straff, jag mot avanserav

med enligt nationellräckerartikeln, dettillämpningen attatt manav
bestämmande påföljd för brott.vidhänsynlagstiftning kan sådanata av

bestämmelserMotsvarande svenska5.3.2

och förutsägbarhet.proportionalitetprincipensvensk gällerI rätt om
proportion mellan brottetrimligskall rådadetinnebär bl.a.Det att en

lika.skall behandlaslika falloch straffet och att
straff, med beaktandeskallbrottsbalken BrBEnligt 29 kap. 1 § av

forinombestämmasenhetlig rättstillämpning,intresset ramenav en
och samladedenefter brottetsstraffskalanden tillämpliga

straffvärdet skallVid bedömningenstraffvärde.brottslighetens av
fara gämingenellerkränkningden skada,särskilt beaktas som

detta deborde insettellertilltalade insettinneburit, vad den samtom
han haft.avsikter eller motiv som

samiska metoderinnebärbestämmelserfinns inte någraDet attsom
domstolen straff bestäms.skall beaktasför beivrande brott näravav

ådömandeartikel beröri 10punktenBestämmelsen i första avsom
rörandefinns kapregler 29 BrBdestraff närmastmotsvaras somav
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deartikeli 10straffrnätning. andra punkten närmastDen motsvaras av
påföljd för brott.valregler finns kap.i 30 BrB avomsom

omständigheteroch försvårandeförmildrandekap.I 29 BrB anges
omständig-straffvärdetbedömningenskall beaktas vid samtavsom

straffmätningen.vidska beaktasstraffvärdetheter utöversom
skäligipunktstycket 8 BrBförsta rätten29 kap. §I 5 attanges

itidigare angivitsomständighet,kan beaktaomfattning än somannan
straff brottetsfår lägretilltalandedenpåkallar änparagrafen, ettattsom

straffvärde motiverar.
denuttalat1990:125har i RHSverigeför attVästraHovrätten

omständighetsådanbakgrundkulturellatilltalades somensynes vara
punkt 8 BrB.§beaktas enligt 29 kap. 5kan

särskildabakgrund ikulturellaocksåbörMed detta synsätt samesen
straffmätningen.vidfall kunna beaktas

renskötande görskulle kunnapå dettaexempel attEtt sameenvara
tillstånd.rovdjurdödajaktbrotttill utansig skyldig attgenom

iledochsamiska kulturendel denRenskötseln ettär somaven
vidbeaktasskulle kunnarovdjur. Dettajagatharrenskötseln samer
fårtilltaladepåkallar denomständighetstraffmätningen attsomsom en

punkt 8 BrB.motiverar 29:5straffvärdestraff brottetslägre änett
kap. §enligt 30 4skallpåföljd för brottgäller val rättendetNär av

förtalaromständighetervidavseendesärskiltfästaBrB ensom
påföljd,generellt vid valgällerfängelse. Dettapåföljdlindrigare än av

till brott.skyldigasiggjortförsåledes även somsamer
förstapåföljd ilindrigareförtala ärkanomständigheterDe ensom

kap. 4 §30tilltalades Itill denhänförligasådanahand är person.som
beaktasskallkap. §i 29 5omständigheterde somatt angessomanges

fängelse.påföljdlindrigareför valskäl änav
straffmät-skall beaktas vidhänsynsådanainnebärDetta att som

ocksåpunktenomfattasomständigheterinbegripetningen, avsom
fängelse.påföljdlindrigareför välja änbeaktas skälskall att ensom

beaktassärskilda fall kanibakgrundkulturellaLikaväl samessom en
iocksåbakgrundenkulturelladenföljaktligenbörstraffmätningenvid

påföljdlindrigareför änskälbeaktassärskilda fall kunna ensom
fängelse.

bedömningMin5.3.3

i dag har någraSverigeityder påfinns ingetDet att samernasom
Artikelbestraffning. 9ellerbrottbeivrandeförsedvänjorspeciella av

straffrättskipning.svenskbetydelse fördärmedsaknar
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punkt för8 BrBbestämmelsen i 29:5Genom utrymme attges
vid straffmätningenbakgrund såvälkulturellabeakta den tilltalades

generell regelfinnsvid påföljd.val Därutöver atten som angersom av
skall fästa särskit avseende vidpåföljddomstolen vid val av

påföljd fängelse.för lindrigareomständigheter talar änensom
punktartikel punkt ochbåde kravet i 10 1 2därförJag ärattanser

uppfyllda.

tvångsarbeteFörbudArtikel 11.5.4 mot

m.m.

Artikel 11

ålägga medlemmarstraflbartochförbjudetskall lagDet i att avvara
form,någonpersonliga sigobligatoriska iberörda folk tjänster vare

förföreskrivs lagde fallaavlönade,eller iavlönade iutom som
medborgare.

artikelnInnebörden5.4.1 av

tillämpningNorges

artikel innehållertillämpningen llröranderapportering ettNorges av
inte innehåller någonlagstiftningnationellnorskpåpekande attom

förpliktelserfullgöra någraålägger utöverbestämmelse attsamersom
Enligtnorska medborgare.samtligaförfinns föreskrivnasådana som

sig.utföra tjänstertvingarstraffas dennorsk lag attannansom

analysMn

ILO:skommenteratshar interapporteringennorskaDen av
godtagit denexpertkommitténfår tolkasvilketexpertkommitté, attsom

artikeln.norska tillämpningen av

bestämmelserMotsvarande svenska5.4.2

innefattargärningarförstraffbestämmelserfinns4 kap. BrBI som
Skyddetutföra tjänst.tvångfrihetsberövande och tvång, motattt.ex. en

samtliga medborgare,generellt förgälleroch tvångfrihetsberövande
inklusive samer.
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bedömningMin5.4.3

tjänst,utföratvångoch tvång,frihetsberövande attSkyddet t.ex. enmot
iartikelenligt 11KravetSverige,alla igäller även samer.

uppfyllt.därmedkonventionen är

kränkningSkyddArtikel 12. mot5.5 av

rättigheterursprungsfolkensl
t

Artikel 12

ochrättigheterkränkning sinaskyddfolk skall åtnjutaBerörda mot av
individuellt elleråtgärder, antingenlagligavidtaskall kunna genom

rättigheter.skydda dessaeffektivtförrepresentativa attsina organ,
folkdessamedlemmarsäkerställaÅtgärder syfteskall vidtas atti att av

förfaranden,rättsligaförstådda ioch sigförstå omkan göra
eflektivteller påtolk sätt.nödvändigt annatgenom

artikelnInnebörden5.5.1 av

kränkningarskyddställer krav motartikel 12iBestämmelsen av
möjlighetfinnasskalldetpåoch kravrättigheter attursprungsfolkens

skyddaeffektivtföråtgärderlagligavidta attursprungsfolkenför att
medsambandifördesdiskussionerderättigheter. Isina som

tillsyftadebestämmelsenpåpekadeskonventionen attutarbetandet av
rättighetermänskligaskydd förursprungsfolkens somatt sammage

befolkningen.övrigaden
skall vidtasåtgärderpåkravockså attinnehållerBestämmelsen ett
förstådda isigochförståkunna göraskallursprungsfolkenför att

förstadetta ibestämmelsenframgår attförfaranden. Deträttsliga av
förståddsig ävenkunnaför göraåtgärder manhand syftar på omatt

rättsligaandraellerdomstolanvänds idetspråktalar änannatett som
instanser.

tillämpningNorges

framgårartikel 12tillämpningenrapporteringenden norskaAv avomj reglernaallmännadeförinomi förmöjligtdet att,är ramenatt samer
samiskaförmålirättegång rörfriochhjälpfå sådanrättshjälp, somom
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intressen principiellt viktiga frågor. Rättshjälp har också tillerkänts
vid flertal tillfällen i sådana mål.ettsamerna

I möjlighetenrapporteringen också för lokalbefolkningen inämns
Finnmark förinom särskilt projekt få gratis rättshjälp.att ettramen
Detta kan dra eftersom den majoriteten befolkningennyttasamer av av
i innmarkF är samer.

Vidare kan föra talan vid allmän domstol pårapporteras att samerna
andra norska medborgare. Om någon inte behärskarsättsamma som

norska skall tolk anlitas. det administrativa området för det samiskaI
språket i innefattande kommuner i NordnorgeNorge med storsex
samisk befolkning alltidhar använda det samiskarätt attsamerna
språket i rättegång.

I kommentarerna från expertkommitté angående tillämp-ILO:s
ningen denartikel har kommittén möjlighet till12 gratisnoteratav
rättshjälp i civilmål kan få och möjlighet till fri juridiskpartersom
rådgivning i de geografiska huvudsakligenområden bebossom av

Expertkommittén har begärt information de målsamer. om som samer
fört vid domstol frågor principiellt intresse.rörande Kommitténav
önskar frågorupplysningar huruvida dessa mål täcksrörtom som av
ILO-konvention informationl69:s tillämpning och hur dessa målomnr
avgjorts.

folkerettsgruppe har uttalatSamerettsutvalgets i Norge sig angående
tolkningen artikel Folkerettsgruppen artikel12. bör12attanserav
tolkas ursprungsfolkså den ställer krav skall kunnapåatt staterna att
väcka för fåtalan inför nationella domstolar detprövatatt om
föreligger brott de rättigheter de har enligt ILO-konvention 169mot nr

möjlighetse NOU 49. sådan väcka talan vid norsk1975:5 En atts.
domstol ILO-konvention innefattarangående de rättigheter 169som nr
finns redan principen nationell rättatt att antasomgenom

folkrättsliga åtaganden tillämpas imed Norges Norge.överensstämma
innebär norsk lag redan ratiñceringen får tolkasDetta såatt attgenom

sinadet möjligt för väcka talan rättigheter enligtär att omsamerna
ILO-konvention vid norsk domstol. denna möjlighet169 För göraattnr
för föreslår folkeretts-väcka talan tydligare dockännuattsamerna

lagstiftning, skall införasdet i framtida norsk lagregelattgruppen en
huruvidauttryckligen föreskriver frågan norsk rättattsom om

tillfredsställer skall nationellaILO-konventionens krav kunna prövas av
domstolar.
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analysMin

skallmeningenartikel första12ikravkonventionensFör ansesatt
ursprungsfolkenbestämmelser rättfinnsdetuppfyllt krävs att gersom

rättigheter. Enskydda sinaeffektivtåtgärder förlagligavidta attatt
sådanakränkningarrörandedomstolvidtalanmöjlighet väckaatt av

krav.konventionensuppfyllafårrättigheter anses
syfteåtgärder iartikeli 12meningenandraigäller kravetdetNär -

förståddasigkanursprungsfolket göramedlemmarsäkerställa attatt av
tolkpåhand kravförstaiinnebär dettaförfaranden, så etti rättsliga

behärskar detursprungsfolket intemedlemdårättegångenunder aven
intedäremotdomstolen. Jag attanvänds ispråk ansersom

rättshjälp itillmöjlighetersärskildaställer kravbestämmelsen också
rättigheter.ursprungsfolkensärendeneller imål rörsom

lämpligainrättasyftar tillpunkt 3artikel 14 attiBestämmelsen som
anspråkfå sinaursprungsfolken rätt attförfaranden förrättsliga att ge

bedömningminenligtdockinnefattar ettprövade,rättsligtmarkpå
förredogörelseförkapiteltill 7 närmarehänvisarsådant krav. Jag en

detta.

bestämmelsersvenskaMotsvarande5.5.2

gäller dedetandraskydd näråtnjuterSamema somsamma
enligtochkap. RF2enligträttigheternaochfri-grundläggande

mänskligadeförskyddangåendekonventionEuroparådets
frihetema.grundläggandeoch derättigheterna

enlighetiförutsättsILO-konventionentillsigansluterSverigeOm
ILO-konventionenrättigheterdeförpliktelsermed fokrättsliga att som

lagstiftning,nationellsvenskockså genomsamernagessamerna,ger
ellerlagstiftningsvenskgällanderedanantingen nygenomgenom

svensk lagstiftning.
kränkningarrörandedomstolsvenskvidtalanförakan avSamema

kan.andrasina rättigheter sätt somsamma
domstol finnsförstådd isigmöjligheten göragällerdetNär att

och1971:291förvaltningsprocesslagenrättegångsbalken,regler i
skalltolkinnebärreglertolk. Dessa atttillförvaltningslagen rättom

eller kanförstårintedeninnebärbehövs. Dettadet attanlitas somom
oberoendetill tolk,ovillkorlig rätttolk. Någontillsvenska hartala rätt

inte.finns däremotsvenska,har ikunskapervilka manav
1997:192betänkande SOUsitthar iMinoritetsspråkskommittén

ikunskaperoberoendetolk,tillovillkorligsådan rättföreslagit avatt en
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svenska, fyra kommunerskall införas för i i Norrbotten därsamer
många bor.samer

När det gäller möjligheten rättshjälp för kunnafå förstå ochatt att
sig förstådd gälleri rättsliga förfaranden regler förgöra samma samer

för den övriga befolkningen. innebär fysiskaDetta kanattsom personer
beviljas rättshjälp i undantagsfall också dödsbon däremot intemen

exempelvis samebyar.sammanslutningar av personer som

Min bedömning5.5.3

Samema har skydd för sina rättigheter enligt svensk lagsamma som
andra vid domstoloch möjlighet föra talan angåendeattsamma
kränkning dessa rättigheter.av

detta tillräckligt för Sverige inte skallJag bedömer äratt att anses
ursprungsfolkbryta artikel skall kunna vidtakravet i 12, lagligaattmot

åtgärder effektivt skydda sina rättigheter enligt konventionen.för att
uppfylltKravet i artikel andra meningen gällande12 är genom
rättsliga förfaranden.svensk lagstiftning till tolk vid behov irättom

genomförs kommerMinoritetsspråkskommitténs förslagOm samer
i vissa delar i landet ha ovillkorlig använda sitträtt attt.o.m. egeten

behärskarspråk domstol, i vilken grad de svenska.i Omoavsett
till kravet i artikel andraförslaget genomförs kommer det leda 12attatt

grad eftersom det imeningen uppfylls i högre rättän attger samerna
det de sig behärska bäst.rättsliga förfaranden använda språk anser
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vilka harregleringensvenska rättbedömning: DenMin samer somav
konventionen. Ominterenskötselrätten strider motutövaatt samerna

idetta dockregler bördessaändring övervägasskulle begära aven
förvarje inomkonventionenmed vadenlighet att stat ramenanger om

medartikel och i samrådursprungsfolk i ldefinitionden ges avsom
vilkenfår bestämmaursprungsfolket, närmare grupp personer som

på.skall tillämpasbestämmelserkonventionens
tillämpningsföreskrift medbetraktafrämstArtikel 13 är att som en

renskötselområdetinommarkenbetydelseinnebörden denden att som
vidvärden skall beaktasandligakultur ochhar för samemas

renskötselrätt. Jagbestämmelsertillämpningen rör samemassomav
beaktas vidkommerdettagällande reglerredanbedömer gör attattatt

medlagregeluttryckligkonventionen. Enratificeringsvensk nyaven
uppfyllandetydligareleda tilldockinnebörden skulleden ännuett av

konventionens krav.

Inledningl

berör markbestämmelserfinns dekonventionendel iI somsom
nyttjar.traditionelltellertraditionellt beborursprungsfolk
bestämmelsernaför huranvisningarallmännaartikelI 13 omges

rättigheterursprungsfolkensbehandlasartikel 14tillämpas.mark skall I
delta iursprungsfolkensbehandlarArtikel rätttill mark. 15 att

denaturtillgångar inombevarandetförvaltningen ochanvändningen, av
markrättigheter.där de harområden

defrån markursprungsfolkförflyttningbehandlarArtikel 16 somav
markrättigheter,ursprungsfolksöverflyttningartikel berörbebor, 17 av

nyttjandeellerintrång påobehörigtbehandlarartikel 18 ursprungs-av
ytterligaretillhandahållandebehandlarartikelfolkens mark och 19 av

mark for ursprungsfolken.
bestämmelserför konventionensredogörjagInnan ursprungs-om

konventio-enligtpersonkretsvilkenfråganfolks mark måste somom
bestämmelser beröras.omfattas dessaavnen
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ursprungsfolk, ILO-konventionden tidigare konventionenI nrom
ursprungsfolkens äganderätt tillpreciserat107, det uttryckligen attvar

kollektiv äganderätt ellermark, antingen kunde organiseras en somsom
ursprungsfolket ofindividuell medlemmar the rightäganderätt för av

members of populationsindividual, of the theownership, collective or
169 berör äganderätt ochconcerned. ILO-konventionI somnr

eftersomhänvisning intemark ströks dennabesittningsrätt till man
ILO-konvention 169 därför ingennödvändig.längre ansåg den nr ger

konventionen talarpersonkretsdirekt ledning vilken närsom avsesom
i konventionen. kantill mark i del Mande berörda folkens rättom

artikel liksom tidigare, kantill mark enligt 14,dock äganderättanta att
individuellkollektiv ellerorganiseras antingen som ensom en

äganderätt till mark.
eller individuell äganderätt måstekollektivAntingen det frågaär om

omfattasdock frågan vilken personer som avgrupp avom
fråga har jagmark besvaras. Dennabestämmelserkonventionens om

artikel i konventionen.bestämmelsen i 1tillberört i anslutningovan
skallvilkadefinitionDär som anses somgrupperavges en

till konventionen har docksigansluterursprungsfolk. Varje stat som 1iursprungsfolk ochden definitionforinomrätt att, som ges avramen
vilkenbestämmaursprungsfolket,samråd med närmare personergrupp

tillämpas på.bestämmelser skallkonventionenssom
och hartill markbruksrättSverige gäller denI vattenatt som samer

befolkningen på grundsamiskatillkommer denenligt svensk lag av
få bruksrättenrennäringslagen .§ Förurminnes hävd 1 utövaatt

brukainnebärsameby.dock medlemsskap i Dettakrävs rättenatt att
begränsad till depraktikenmark och i ärärvatten somsamer

500 renskötandesameby. sig 2medlemmar i Det rör av ensamerom ca
samisk befolkning 000total 17 personer.om ca

begränsning vilkainte dennastriderEnligt min bedömning av som
eftersom varjekonventionens kravtill markfår utöva rätt motsamemas

for den definitioninomkonventionen,ansluter sig tillstat ramensom
ursprungsfolket,samråd medoch iursprungsfolk i artikel 1som ges av .

konventionensvilkenf°ar bestämmanärmare personer somgrupp
tillämpas på.bestämmelser skall

de åtgärderhänvisa till artikel 34kan ocksåMan att somangersom
flexibeltbestämmas påplanet skallskall vidtas nationella sättpå det ett

minförhållanden. enligtspeciella Dettalandsmed hänsyn till varje gör
mark-tillämpningenavgränsningbedömning denatt samemasavav

medkan stå i stridintei rennäringslagenrättigheter finns ansessom
konventionens krav.

kretsen innehavarevilja utökaSverige skulleOm i avavsamerna
reglerna villkor förändramarkrättigheter, exempelvis att omgenom
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enligheti med vadi sameby, bör dock dettamedlemsskap övervägas
skallkonventionenfrågan vilkaatt grupper somanges om omsom

med ursprungsfolket isamrådskall itillämpas på avgöras statenav
definition.ljuset konventionensav

betydelse förArtikel Markens13.6.2

ursprungsfolken

Artikel 13

konventionendenna delbestämmelsernaVid tillämpningen i avav
berördabetydelse despeciellarespektera denskall regeringarna som

tillämpliga fall,eller bådaområden,till mark eller ifolkens förhållande
kultur ochhar för deraspåellerde bebor nyttjar sätt,annatsom

aspekterna dettakollektivasärskilt devärden ochandliga av
förhållande.

skallochartiklarna 15 16"mark"uttrycket iAnvändningen av
detotala miljöntäcker denvilket iområden,begreppetinnefatta

påfolk bebor ellerberördaområden nyttjar sätt.annatsom

artikelnInnebörden6.2.1 av

ursprungsfolkensförbetydelsemarkensbetonaspunktartikel 13 1I
värden.kultur och andliga

med bestämmelsernasyftet15ILO-guidenI att omanges
förstabil basursprungsfolkentill markursprungsfolks är atträtt enge

och förundertakingsföretagkulturellasociala ochekonomiska,
skapainte tilldäremotsyftarBestämmelserna statöverlevnad. att en

medmåletdäringressen,ocksåframgårinom Dettastaten. av
möjlighetursprungsfolken utövaattkonventionen att gevaraanges

livsstil ochsininstitutioner,bl.a. sinakontroll över egenegna
där de bor.deförinomekonomiska utveckling staterramen

markuttryckethurdefinitioninnehållerArtikel punkt 213 aven
tillåterkommeroch 16. Jagartikel 15tillämpningenvidskall förstås av

artikel skall tolkas.15hurredogörelsei mindenna definition av
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analysMin

Innehållet tillämpningeni artikel skall beaktas vid13 övriga artiklarav
berör artikelmark. innebär bl.a. 14 berörDetta attsom som ursprungs-

folkens artikel berörrättigheter till mark och 15 urspmngsfolkssom
rättigheter mark skalltill naturtillgångar på deras läsas tillsammans
med artikel syftena med bestämmelserna i13. artikel ochEtt 14 15av

till sinsåledes ursprungsfolkens rättigheter mark och naturtill-är att
gångar ursprungsfolken med dessa rättigheterskall erkännas så att som

och bevara sin livsstil och kultur.bas har möjlighet försörja sigatten

Svenska bestämmelser6.2.2

bestämmelsefinns ingen motsvarande svenskDet attsom anger
tillmarken inom renskötselomrâdet och denna viktigrätt ärsamemas

livsstilför deras möjlighet bevara sin kultur och och sina andligaatt
värden.

i 1976/77:80, i förarbetena tillfinns uttalanden, bl.a.Däremot prop.
upphörtfjärde stycket och NRL har och dessRF 1:2 NRL numera

miljöbalken, betonar viktenregler har influtit och kap.i 3 4 attsom av
bevara bas för samisk kultur. Rennäringen i sinrennäringen ärsom en

renskötselområdet.knuten till mark inomtill rätttur samemas

6.2.3 Min bedömning

betraktaBestämmelsen i artikel i konventionen13 är att som en
tillämpningsföreskrift skall beaktas vid tillämpningen övrigaavsom

mark.bestämmelser i konventionen rörsom
därmed enligt min bedömning inte direktBestämmelsen innebär ett

i artikel skall finnas ikrav motsvarande bestämmelse den 13på att som
de konventionen.ratificerarstater som

nationella bestämmelserviktiga torde deDet närmastatt somvara
och tillämpas med beaktandekonventionens krav utformasmotsvarar

konventionen. Sverige ratificerarbestämmelsen i artikel i Om13av
och andra vidkonventionen detta domstolar myndigheterinnebär att

innehållet i konventio-tolkningen lagstiftning skall beaktasvenskav
förhållande skall innehållet i artikel 13Redan på grund dettanen. av

följktligen tillämpningen de bestämmelserbeaktas vid rörav som
till mark.rättsamemas
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rörande rennäringens betydelsedag finnsredan iuttalandenDe som
bestämmelsenockså tillfortlevnad bidrarkulturensför den samiska att

kan uppfyllas.i artikel 13
bestämmel-tydligaredockskullelagstiftningSvensk ännu motsvara

med den inne-uttrycklig lagregelinfördesdeti artikel 13 enomsen
möjlighetlivsstil ochkultur,betydelse förmarkensbörden att samernas

berörde lagreglertillämpningvidbeaktassig skallförsörjaatt somav
renskötselområdet.markanvändningen inom

ochbestämmelsergällandemedredanSverigebedömer dockJag att
vadi enlighet medbestämmelsersvenskatillämpningmed somaven

krav.konventionensuppfylleri artikel 13anges





119SOU 1999:25

markrättigheter,Ursprungsfolkens7

artikel 14

Inledning1

innehållermarkrättigheterursprungsfolksbehandlar treArtikel 14, som
ursprungsfolk harrättighetervilkenpunktpunkter. I l typ somavanges

ursprungsfolk har rättighetermarkdenpunktmark. 2till I att somanges
lämpligaskall finnasdetpunktoch 3identifierastill skall attanges

anspråkursprungsfolkens påtillställningförförfarandenrättsliga att ta
mark.

skall tolkas.artikelhur 14diskussioneromfattandeförtsharDet om
detharbestämmelse utgöradenna ansettsocksåDet är som

konventionen.ratificeraSverigeförhuvudsakliga hindret att
relativtdärförjagkommerframställningen attföljandedenI

ibestämmelsengjortstolkningarolikaför deutförligt redogöra avsom
diskussionmed densambandikommentarergällerartikel 14. Det som

olikagäller också deDetkonventionen.utarbetandetunderfördes av
ratificeringmedsamband Norgesdels iigjorts Norge,tolkningar som

expertkommittétill lLO:sidels Norgeskonventionen, rapportav
också för ILO:sredogörJagkonventionen.tillämpningenrörande av

redogördelarvissaItill Norgesexpertkommittés kommentarer rapport.
Samerettsutvalgetsartikel 14tolkningför denjag även somav

1997:5.gjort NOUharfolkerettsgruppe
artikel 14innebördentolkningarolikaredogörelsen förEfter avav

tolkas.börartikelnhurbedömningminjaggör av
berörbestämmelsersvenskadejag förredogörDärefter som

dessabedömning ärochmarktill görrätt av omensamemas
fall jagdekrav. Ikonventionens attuppfyllaförtillräckliga anseratt

kravkonventionensuppfyllerheltbestämmelser intesvenskagällande
konventionenstillnåförbehövsändringarvilka attjag uppsomanger

krav.l
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punkt7.2 Artikel Ursprungsfolks14 rätt

till mark

Artikel 14

berörda folkens äganderätt och besittningsrätt till den markDe som
de skall erkännas. skalltraditionellt bebor Därutöver åtgärder vidtas i
lämpliga skydda berörda folkensfall för de marknyttjarätt attatt som

dem, till vilken deuteslutande bebos traditionellt hafi‘inte av men
traditionella verksamhet.tillträde för utkomst och Särskildsin

fästas vid nomadfolkens och de kringflyttandeuppmärksamhet skall
jordbrukarnas detta hänseende.situation i

Enligt den officiella översättningen har således traditionally occupy
traditionellt bebor. översättning kan ifrågasättas.med Dennaöversatts

Så jag redogör för nedan jag bättrenärmare attsom anser en
översättning traditionellt innehar. kommer därför användaJagär att
mig fortsättningen.denna översättning iav

innefattar skyddBestämmelsen i artikel punkt för två14 1
huvudgrupper rättigheter till mark. första meningen behandlasIav

äganderätt till mark deursprungsfolks och besittningsrätt som
and possessiontraditionellt innehar rights of ownership och i andra

meningen behandlas ursprungsfolks mark rightnyttjarätt toatt use
med andra.lands de traditionellt nyttjar tillsammanssom

ursprungsfolkensrättigheter traditionellaBåda grupperna av avser
denna traditionella användninganvändning marken. såledesDet ärav

enligt artikel punktskall erkännas 14som
rättigheter skall erkännas shall beAtt ursprungsfolkens

tillskapadet fråga någrarecognized visar inteär attatt om nya
rättigheter för ursprungsfolken erkänna detill mark utan attom

till följdrättigheter ursprungsfolket har sitttill mark som av
traditionella jfr ILO-guideninnehav eller bruk marken 19.av s.

för innebörden rättigheterna äganderättNedan redogör jag först av
ursprungsfolk traditionellt innehar.och besittningsrätt till mark som

ursprungsfolken traditionelltDärefter för innebördenredogör jag attav
ursprungsfolken traditionellt nyttjarinnehar innebördenmark och attav

jag för innebördenmark tillsammans med andra. Sist redogör attav
skydda ursprungsfolkensåtgärder skall vidtas i lämpliga fall för rättatt

tillsammans med andra.nyttja de traditionellt nyttjarmarkatt som
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äganderätt ochbegreppetInnebörden7.2.1 av

besittningsrätt

till markoch besittningsrättäganderättKravetMin tolkning: att
traditionellt innehar harursprungsfolketför markskall erkännas som

för markerkännasrättigheter kanolikajag tolkat så att som
ursprungsfolketsberoende påinnehartraditionelltursprungsfolk

traditionen iden rättsligaochmarkenoch innehavtraditionella bruk av
olika stater.

erkännas innebärskallbesittningsrättochäganderättpåKravet att
regeringarnarättigheterför deminiminivåfinnsdock detatt somen

miniminivåkonventionen. Dennauppfylla ärerkänna förmåste att en
marknyttjandeochtill besittningstarkt skyddad rätt somav

innehar.traditionelltursprungsfolken
innefattarnyttjande markochbesittningtillstarkt skyddadEn rätt av

markrättighetemaskydd förtilluppfattning gentemotenligt min rätten
förfogavissochmark överrättnyttjare attandra ensammaav

markrättigheterna.

föremål förbesittningsrättochäganderättbegreppetInnebörden varav
konventionens tillkomst. Detmedsambandiomfattande diskussionen

innebördfördes vilkendiskussionerdeklartframgår inte somav
dels påfå. beroravsågs Dettabesittningsrättochäganderättbegreppet
mellankompromissresultatetformuleringenslutligaden äratt enav

utforrnandetdeltog iocharbetstagarearbetsgivare, staterna avsom
skildatäcka vittbegreppetpåberor detbestämmelsen. Dels attatt avser

imarkrättigheterursprungsfolksregleringarrättsligasituationer och av
länder.olika

medsambandidiskuteratsharbegreppetInnebörden av
och ILO:sILO-guidenidärefteroch expert-tillkomstkonventionens av

expertkommitténrapportering tillsamband med Norgesikommitté
Även Samerettsutvalgetsartikel 14.tillämpningenangående av
1997:5.NOUinnebördentolkatharfolkerettsgruppe

iartikel 14bestämmelsen iutarbetandetmedsambandI av
begreppetinnebördenmellanjämförelsergjordeskonvention 169 avnr

denibegreppoch detbesittningsrätt använtsäganderätt och som
I konventionnämligen169,konventionföregickkonvention nrnrsom

107.
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skulle anslutna erkännaEnligt 107ILO-konvention staternr
ownershipursprungsfolks right of till de områden deäganderätt som

den expertkommittétraditionellt konstateradesbebodde. Det att som
kontrollerat vid flera tillfällenefterföljden ILO-konvention 107av nr
hade äganderätt det starkt skyddadtolkat begreppet på sättet att en
besittningsrätt assured possession inte brötfirm, andpermanent mot

Expertkommitténkonvention ansågkravet på äganderätt i 107.nr
äganderätt helt jämförbarabesittningsrätt ochvisserligen inte att var

firmtill mark the assuranceofstarkt skyddad besittningsrättattmen en
krav på äganderätt.possession inte bröt konventionensmot

ursprungsfolksbestämmelsenILO-konvention 169 harI rättomnr
enbart äganderätt dessatill mark det i stället förändrats så äratt nu

skalltill mark erkännas.folks äganderätt och besittningsrätt Densom
ownership and possession.oflyder "rights Detengelska grundtexten

pluralform. Skälet till detta enligtsig således rättigheter i ärrör om
de många olika situationertäcka inILO-guiden har velats. 18 att man

länder kan befinna i ocholika sigoch stamfolk iursprungsfolksom
äganderätt tillfull mark. Ettde inte kankan medföra utövaattsom

har inrättatsmarkursprungsfolkensexempel nämns är när somsom
därför enligt ILO-guiden intetill markFormell äganderätt ärreservat.

krav.konventionensuppfyllaalltid nödvändig för att
under utarbetandetuttalandentolkas ocksåILO-guidenI av

nyttjanderätt till mark underbesittningsrätt ochkonvention 169 så attnr
uppfylla konventionens kravförtillräckligtvissa omständigheter är att

dessa rättigheterFörutsättningenäganderätt och besittningsrätt.på är att
bestå. dockskydd de kommer Detstarkttillförsäkras så ärattattett

och besittningsrättäganderätt inteILO-guiden klart begreppetenligt att
långtgående rättighetermöjligheten till såfolkfrånta dessaär avsett att

till mark möjligt 18.som
erkännas shall beskallursprungsfolkens markrättigheterAtt

skyldigaregeringamarecognized betyder enligt ILO-guiden är attatt
till marken derättigheterurspnmgsfolken harerkänna näratt

rättigheter ochInnebörden dessainnehaft marken.traditionellt har av
behöva definieraskangeografiskt dessa rättigheter gäller närmarevar

och därmed skallexisterarrättigheterna redandet klartär attmen
erkännas ILO-guiden 19.s.

med utarbetandetsambandfördes ide diskussionerAv avsom
begreppetmöjligt tolkadet intekonventionen framgår är attatt

till mark skullenyttjanderättenbartäganderätt och besittningsrätt så att
ochkrav äganderättuppfylla konventionenstillräcklig för attvara

likställa nyttjanderättförslagbesittningsrätt. framgårDetta attett omav
förkastades. fanns ocksåDetkonventionstextenmed äganderätt i

ellerursprungsfolkens äganderättföreskrivaförslag attattom
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besitt-i stället för äganderätt ocherkännasskullebesittningsrätt att
International Labour Conference,seerkännasningsrätt skulle

Även förslagsession, punkt 145. detta76th 1989Provisional Record,
förslag inte accepterades dedessaförkastades. Skälet till attatt var

ursprungsfolk haderedanrättigheter till markförsvaga deansågs som
enligt ILO-konvention 107.nr

artikel punktinnehållet i 14har kommenteratexpertkommittéILO:s
tillämpningenrapportering ILO-medi samband Norgesl avav

expertkommittéILO:ssina kommentarerkonvention 169. I noterarnr
traditionella markdelendennorska störstaägeratt staten av samemas

mark. Expertkommitténtill dennabruksrättharoch noteraratt samerna
där hävdvunnaavgörandenrättsligafinnsockså detatt samers

slås fast.till marknyttjanderätt
insett behovetregeringenden norskakonstaterasVidare att enav

rättsliga ställning ochfolketsdet samiskaanalysallomfattande av
uppgiftUtredningensSamerettsutvalget.samerättsutredningtillsatt en

ställning det gällerrättsliganuvarande rättbedöma närär att samemas
konkretaföreslåland ochnyttjandetill och samt attvattenav

begärförändringar. Slutligennödvändigatillrekommendationer
skall hålla kommitténnorska regeringendenexpertkommittén att

arbete.samerättsutredningensinformerad om
tillår 1995 NorgeskommentarerexpertkommittésI ILO:s senare

samerättsutred-ILO-konvention 169tillämpning noteras attnrav
samerettsutvalgets folkeretts-medförväxlaejningens rättsgrupp att

till slutsatskommithuvudsakanmärkning imin somsammagrupp,
ratiñceringmedsamband Norgesgjorde iJustitiedepartementet av

bruksrätt måsteskyddadstarktnämligenkonventionen, att ansesen
artikel i konventionen.14enligtuppfylla kraventillräcklig för att

delar deni inteSametinget NorgedockExpertkommittén attnoterar
artikeltolkningen 14,gällerdetuppfattningnorska regeringens när av

uppfyllerbruksrättinteSametingeteftersom permanentatt enanser
norskadenkonstaterarExpertkommitténi artikeln. attkravet
förslagsamerättsutredningenstillställningtagitinteregeringen ännu
därmedinnehållet i norskrörandeavgörandeslutligt rättnågotoch att

markområden.till berördagällerträffats detinte har rättnär samemas
konventionenmeningsinuttalarexpertkommitté attILO:s nrsom

formellursprungsfolktillerkännaskallinte kräver169 att staten
traditionally occupyinnehartraditionelltdetill markäganderätt som

krav.uppfyller konventionensalltidäganderätterkännandeäven avom
med uttaladeli dennasin kommentaravslutar attExpertkommittén att

fråga idennaavgörandetslutligadetmed intresse emotser avman
Norge.
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NOUfolkerettsgruppe 1997:5 har efter denSamerettsutvalgets
redovisade rapportering gjortnorska sin tolkningregeringens avovan

bruksrätt. tolkning avviker från denbegreppet äganderätt och Denna
ståndpunkt.norska regeringens

folkerettsgruppe kravet påSamerettsutvalgets att attanser
skall erkännasoch besittningsrätt innebärursprungsfolks äganderätt att

utnyttjande marktill faktiskt ifolken skall tillerkännas rätt av somen
har ochde rättigheter förallt väsentligt ägare rätt attmotsvarar svaraen

formellamarken. äganderättenden faktiska förvaltningen Denav
tillkommaintebehöver enligt folkerettsgruppendäremot ursprungs-

artikel byggerILO-konvention 169 14 påfolket. talarMan ettatt nrom
äganderättsbegrepp.formellt Sarneretts-fimktionellt och inte ett

det enligt konventionen krävsinteutvalgets folkerettsgruppe attanser
faktiskautnyttjandet eller denursprungsfolket är ensamtatt om

och bruksrätt till.äganderätt Detförvaltningen mark de harden ärav
avgörande inflytandetdettillräckligt ursprungsfolket har överatt

förvaltningen mark.sådanav
bygger1997:4 som påförslag NOUSamerettsutvalgets

befolkningentillerkänna i Indrefolkerettsgruppens betänkande attom
för den faktiskaFinnmark där i majoritet rättenär att svarasamerna

närvarande.remissbehandlas förförvaltningen markenav

analysMin

skall erkänna ursprungsfolkensArtikel anslutna14 staterattanger
traditionellt inneharmark detill denäganderätt och besittningsrätt som

de uttalanden har gjortssammanställertraditionally occupy. somman
anslutna skallnämligenartikelangående tolkningen 14, att staterav

besittningsrätt till den markäganderätt ochursprungsfolkenserkänna
kantraditionally occupy,inneharde traditionellt mansom

entydig tolkningfinns någondet inteinledningsvis konstatera att av
tillerkännas ursprungsfolkenmåstede rättigheterinnebörden somav

artikel punktför uppfylla kravet i 14att
gjortsde uttalandenordalydelse ochkonventionstextens ärAv som

besittningsrätt inteäganderätt ochpådet emellertid klart kravetatt
formellursprungsfolk måste tillerkännaskrav påinnebär absolut attett

flerainnehar. finnstraditionellt Detmark deäganderätt till typersom
uppfyllakanand possessionrights of ownershiprättigheter somav

meningen.punkt förstakravet enligt artikel 14 1
bekräftat dettaexpertkommitté harILO:s attatt angegenom

uppfyller kravet i artikel 14alltidformell äganderätterkännande av
uppfylla kravet.förinte nödvändigär attmen
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krävs för uppfylla kravet pårättigheterFrågan vilka attsomom
ILO-guiden.kommenterats i Härharäganderätt besittningsrättoch

vilka rättigheterför bedömningenutgångspunktenatt somavanges
olika länder- bl.a.förhållanden råder iskall de olikaerkännas är som

marken och rättsligadeninnehavettraditionella bruket ochdet av
länder.traditionen i olika

utarbetandet konventionenunderfördesdiskussionerdeAv avsom
vilka rättigheter måsteförminiminivådet finnsframgår det att somen

ochäganderättkrav påkonventionensför uppfyllaerkännas att
innehar.traditionelltursprungsfolkenmarktillbesittningsrätt som

uppfyllatillräcklig forintetill markerkänd nyttjanderätt attEn är
äganderättkonventionstextenjag redandet kravet. Som attnämnt anger

konventionenutarbetandetUnderskall erkännas.besittningsrättoch av
skulle innehålla krav påbarakonventionenförslagförkastades attom

och förslagerkännasskullebesittningsrättelleräganderätt attatt om
det intemed motiveringenmed nyttjanderätt,äganderättjämställa att

starka rättigheter.tillräckligtursprungsfolkengav
starkt skyddad besittningsrätterkännandeförMycket talar att av en

äganderättkonventionens krav påuppfyllaförtillräckligtill mark är att
tolkades såILO-konvention 107Redantill mark.besittningsrättoch nr

and assuredfirm,skyddad besittningsrättstarkt permanentatt en
konventionen.i denpå äganderättkravetpossession inte bröt mot

deti ILO-guiden därtolkningför sådanfinns stödocksåDet en
vissatill mark undernyttjanderättochbesittningsrättattanges

kravuppfylla konventionenstillräckligt föromständigheter attär
Förutsättningentill mark.besittningsrättochäganderätterkännande av

skydd deså starkttillförsäkrasrättigheterdessa attettattvaraanges
bestå.kommer att

skäl forgodameningenligt min attdärför attfinnsDet enanse
tillräcklig förmarknyttjandebesittning ochtill ärstarkt skyddad rätt av

påuppfylla kravetförkrävsminiminivå atttill dennåupp attatt som
traditionelltursprungsfolktill markbesittningsrättochäganderätt som

skall erkännas.occupyinnehar traditionally
starkttill kravet pånåskall kunnamarktillFör rättenatt enupp

meningenligt minnyttjande börbesittning ochtillskyddad rätt
tillockså hamarkennyttja rättursprungsfolket rättenutöver att en

marknyttjareandramarkrättigheterskydd för sina gentemot sammaav
markrättigheter.sinaförfogaoch viss överrätt atten

tillskyddadstarktsådanskall rättinnehållkonkretVilket en
kravuppfylla konventionensmark ha förnyttjandebesittning och attav

ursprungsfolkenmarktillbesittningsrättochäganderättpå som
tillharjaghänvisasILO-guideninnehar angetttraditionellt I ovansom

bakgrundskallutgångspunkten detta avgörasden allmänna motatt av
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dendet traditionella bruket och innehavet marken och rättsligaav
traditionen länder.i olika

innehållet i rättigheter skall tillerkännasDet konkreta de som
fastställasursprungsfolket skall med detta bakgrundsynsätt mot av

ursprungsfolkets traditionella bruk och innehav marken och denav
rättsliga respektive bruket och innehavettraditionen i Omstat. av

kan det bli fråga erkännamarken växlat inom och stat attomsammaen
områden iolika till mark inom olikarättigheter Destat.samma
markför ursprungsfolketrättigheter skall erkännas somsom
mindre omfattandetraditionellt f°ar dock inte deinnehar än attvara

kravkonventionens på erkännandeuppfyller den miniminivå avsom
till mark innebär, dvs. starkt skyddadäganderätt och besittningsrätt en

till besittning och nyttjande mark.rätt av
kravetinnebörden på äganderätt ochI har denNorge närmare av
ratiñceringeni samband med och inombesittningsrätt diskuterats

för Samerettsutvalgets arbete.ramen
hänvisade till den bruksrättratificeringen NorgeI samband med

dock vanskligt på grundvalhar enligt norsk lag. Det är att äavsamerna
gjortde expertkommitté har angåendeuttalanden ILO:s Norgessom

säkra slutsatser huruvidadratillämpning konventionen, några omav
i dag tillräcklig fördenden norska bruksrätten så är attutsom ser

i konventionen.uppfylla äganderätt och besittningsrättkravet på
markerat något slutligthar i sina kommentarerExpertkommittén att

det gäller tilli norskavgörande innehålletrörande rätträtt när samemas
träffats och med intresseinte harberörda markområden att man
frågan idet slutliga avgörandet Norge.emotser av

har gjort tolkningfolkerettsgruppeSamerettsutvalgets ‘annan aven
och den norskaden norska regeringenkonventionen angett attän

kravuppfyller konventionens påbruksrätten enligt deras mening inte
harsin mening folkerettsgruppenäganderätt besittningsrätt.och Som

funktionellinnebär krav påbesittningsrättanförtatt äganderätt och en
förvaltning områdentill faktiskäganderätt för och rätt somavsamerna

de traditionellt innehar.
uttalande vilket konkretauktoritativtfinns inte någotDet om

ha för uppfyllaskallrättigheter till mark i Norgeinnehåll attsamemas
Även detoch besittningsrätt.äganderättkonventionens krav på om

understryka detta skulleintefanns det viktigtsådant, attär attett
konkret innehållvilketinnebära kunde avgöraatt samemasman

konventionens kravskall ha förrättigheter till mark i Sverige motsvara
på äganderätt och besittning.

och Sverige inteförhållandena i NorgeSkälet till detta ärär att
traditionella bruket marken ellerdet gäller detidentiska, varken när av

detta bruk.den rättsliga regleringen av
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vilka konkretatolkningen kravfår därför tillJag återkomma av
erkännandet markrättigheter förkonventionen kan ställa avanses

fråganbehandlar gällandei Sverige i det avsnitt omsamerna som
krav äganderätt ochsvensk lagstiftning konventionens påmotsvarar

ursprungsfolken traditionellt innehar.besittningsrätt till mark som

ursprungsfolket traditionelltInnebörden7.2.2 attav
de traditionelltmark ochinnehar nyttjarattav

med andramark tillsammans

traditionellt innehar mark-ursprungsfolketMin bedömning: Att ett
manifesteratskall ha sin kontrollinnebär folketområde kravett att

bruka den. Bruket marken skallexempelvismarken,över att avgenom
förhållande till andra dominerandei fall det iha varit eller vartensamt

marken måste ha fortsatt ineller bruketbruket marken. Innehavet avav
i våra dagar.

tillsammans med andratraditionellt nyttjar markursprungsfolketAtt
marken.lång tid skall ha brukatfolket underinnebär krav påett att

andraellervarit lika intensivtBruket behöver inte ha ostört av som
inneha marken.skallför ursprungsfolkkrävs att anses

tillursprungsfolks äganderätt och besittningsrättförutsättning förEn att
traditionallytraditionellt innehardeskallmark erkännas är att

occupy markområdet.
den officiellaifrågasättaskan detjag redan över-Som antytt om

till detkonventionstextens uttryck occupyengelskasättningen denav
juridiska engelska uttrycketbästa. Detsvenska bebor denär

eller ha områdeområdeoccupy innebär ha kontroll att ettöveratt ett
tillhörttidigare intemarkdet sigi fysisk besittning. Om rör somom

dentill området,det för förvärva äganderättnågon, krävs attatt som
marken idominerande kontrollkan visahar anspråk på marken överen

har någonbor intebrukarenförhållande andra brukare.till Var
sammanhang.avgörande betydelse i detta

inte hel-uppfattningminenligtUttrycket bebor därför enger
översättningoccupy. Enbeskrivning engelskanstäckande somav

kontroll markenspeglar innebörden det kravbättre över somav
markeninnehavinnehar. Ettinnefattar det svenskaoccupy är av

manifesteras påocksåkanbosättningkan manifesteras mengenom
andraintensivt ochtillräckligtexempelvissätt, annatannat avgenom

kontrollen markensåledes ärbrukande marken. Det ärostört somavav
inneha den.skalldet viktiga för någon ansesom
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innehakommer begreppetdärför använda migJag att somav en
Förutsättningen föroccupy”.översättning det engelska attav

besittningsrätt till marken skallursprungsfolkets äganderätt och
översättning, ursprungsfolketerkännas följaktligen med dennaär att

traditionellt innehar marken.
ursprungsfolken skall traditionelltförVad krävs att ansessom

område tillsammanstraditionellt nyttja medinneha ellerområde ettett
samband med konventioneniandra inte kommenteratär attnärmare

expertkommitté.utarbetades ILO:seller senare av
i artikelmeningen punktoch andra 14 1förstaLäser man

ursprungsfolken traditionelltdet docktillsammans framgår att om
och besittningsrätt tilläganderättmarken så skallinnehaftensamma

däremot har delat innehavetdem. dedenna mark tillerkännas Om av
traditionella nyttjaursprungsfolkensdetmarken med andra, rätt attär

enligt konventionen.marken skall skyddsom ges
markenbruk måste haursprungsfolkensdetta kan utläsasAv att av

i förhållande till andras brukfall dominerandevarit eller iensamt vart
besittningsrätt skall haäganderätt ochmarken för att ansesav

med innebörden detväluppkommit. ocksåDetta överensstämmer av
den hävdar äganderättinnebäruttrycket occupyengelska att somsom

förhållande till andra dominerandeitill mark kunna visaviss måste en
kontroll marken.över

under lång tid intepågåttursprungsfolkets bruk markenOm menav
förhållande till andra så hareller ivarit lika intensivt ostört

traditionellaenlighet med sittnyttja marken iursprungsfolken rätt atten
bruk den.av

ursprungsfolken fortfarandekravArtikel punkt ställer14 1 att
används i vilket0ccupy, innehar,innehar Verbet,marken. presens

ursprungsfolk skall tillerkännasförvisar förutsättning attatt en
det finnas vissmåstetill markäganderätt och besittningsrätt är att en
mark och det innehavinnehavetförbindelse med det traditionella avav

marken gäller i dag.som
ursprungsfolkensdetta såkommenterasILO-guidenI s. 18 att

periodi tiden. vissför avlägset Eninnehav fårmarken inte avvaraav
ursprungsfolkets innehavavbrutet innehav kan accepteras avmen

det gällertiden.för långt tillbaka i Närmarken får inte ligga sättet att
detILO-guiden inteenligtbehöver dettamanifestera innehavet vara

tvingaskulle kunnadettamarken eftersomtraditionella bruket av
traditionella livsstil i stället förhålla fast vid sinursprungsfolken attatt

lämpligt.utvecklas självade ansersom
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tillämpningNorges

I samband med ratiñceringen konventionen i Norge attav angavs
troligen inte hade brukat mark i Norge på sådant deett sätt attsamerna

kunde inneha marken äganderättmed och besittningsrätt. Omanses
detta fanns sådanskulle finna det mark så ansågtrots att attman man

den bruksrätt tillkommer enligt gällande norsk rätt, ärsom samerna
tillräcklig för uppfylla konventionens krav äganderätt ochatt att
besittningsrätt erkännas.till mark skall

Samerettsutvalgets folkerettsgruppe har gjort sin tolkning av
begreppet occupy. den bästa översättningenDe attanser av
begreppet äganderätt och besittningsrätt skall erkännas för deär att
områden ursprungsfolket har rådet over. För att ettsom ursprungs-
folk skall ha rådet over markområde det enligt folkeretts-ärettanses

någorlundatillräckligt de har haft bosättningatt permanentgruppen en
i området och inte har varit brukade området såattensamma omom
skall det bruk ha varit dominerande i förhållande till detde utövatsom
bruk 52.andra har NOU 1997:5utövatsom s.

bakgrund den tolkning artikel punktMot 14 1 Sameretts-av av som
utvalgets folkerettsgrupp har gjort har de det på vilket densättattansett
samiska befolkningen, i Indre Finnmark väsentligen bestående av
Kautokeino Karasjoks kommuner delenoch Tanaövresamt av
kommun har brukat detta område, sådant den samiska befolk-är att
ningen kan åberopa äganderätt och besittningsrätt till området enligt
artikel första Samerettsutvalgets folkerettsgruppepunkt meningen.14 1

därhar finnas andra områden brukdet kanangett att Samernas av
äganderätt besittningsrättmarken har sådant det föreligger ochvarit att

också till dessa.
deSamerettsutvalgets folkerettsgruppe har angett att attanser om

först under kaninnehav eller bruk mark upphört 1900-taletsamemas av
och besittningsrättdetta innehav ligga till grund för krav på äganderätt

skäl till den bedömningenrespektive nyttjanderätt till marken. Ett är
traditionellaenligt Samerettsutvalgets folkerettsgruppe att samemas

bruk l900-talet. sådan ändringmarken ändrats mycket under En avav
förutsedd och accepterad iden traditionella markanvändningen är

upphörtkonventionen. traditionella bruk marken harOm Samernas av
1900-talet därför inte kunna leda tillså under bör detta attsent som

förlorar markrättigheter.samerna

5 19-0388samerna
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analysMin

grundar detraditionella bruk markenursprungsfolketsDet är somav
ochenligt artikel Ju intensivare14.skall erkännasrättigheter mersom

har varit, destomarkenursprungsfolkets brukandraostört avav
erkännas.skalltill markrättigheterstarkare deär som

traditionellt innehaursprungsfolket skall ettKravet på att anses
uppfattning krav påenligt mininnebärmarkområde ett att

kontroll marken på någotsinmanifesteratskall haursprungsfolket över
jordbruk ocksåbaramarken.bruka Inteexempelvis utansätt, attgenom

Bruketrenbete.då ifråga,kommermarkennyttjande t.ex.annat avav
till andradet i förhållandefalleller ivaritskall hamarken vartensamt

bruket marken måsteellerInnehavetmarken.dominerande bruket avav
ochgrunda äganderättkunnafördagarha fortsatt in i våra att

konventionen.enligttill markenbesittningsrätt
med andramark tillsammanstraditionellt nyttjarursprungsfolketAtt

skall ha brukatlång tidursprungsfolket underinnebär krav påett att
ellerså intensivtvaritdock inte ha ostörtbehövermarken. Bruket av

marken.innehaursprungsfolk skallförandra krävs att ansessom

skall vidtas iåtgärderInnebörden7.2.3 attav
ursprungsfolkensskyddafall förlämpliga att

marknyttjarätt att

skalllämpliga fall vidtasåtgärder iInnebördenbedömning:Min attav
de traditionelltmarknyttjaursprungsfolkensför skydda rätt attatt som

ursprungsfolkensfrämstandra rättmed attnyttjar tillsammans är att
erkännas.skallnyttja sådan mark

Åtgärder ursprungsfolkensskyddaför rättockså vidtas attskall att
fiske, fångstjakt,verksamheter såsomtraditionellasinautöva m.m. om

möj-och deraskulturursprungsfolkensbevarandetbehövs fördet av
utveckling.ochsjälvständighetekonomiskatilllighet

områdenbeträffandeföreskrivspunktartikel 14 liandra meningenI
andra,medtillsammansnyttjartraditionellt attursprungsfolksom

ursprungsfolkensskyddaför rättskall vidtasfallåtgärder i lämpliga att
sin utkomst ochtill förhaft tillträdetraditionelltdenyttja markatt som

verksamhet.traditionella
nyttja markfrågadet alltså rätt attHär är somenom

också har brukatsbrukattraditionellt harursprungsfolken avsommen
dominerandesåinte varitharmarkenbrukUrsprungsfolketsandra. av
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och besittningsrätt.inneha marken med äganderättde kanatt anses
nyttjadock de hartraditionella bruk markenDeras rättgör att attenav

traditionella bruk denna.marken derasmotsvarar avsom
bruksrätter det fråganyttjanderätter ellerExakt vilka är angesom

jakt ochexempel, till bete,19inte. ILO-guidenI s. rättnämns som
ILO-guiden kan innebördenEnligtolika insamlande.slag avav

liksom vilkettill marktraditionella nyttjanderättursprungsfolkens
behöva klarläggas.omfattar Irättighetergeografiskt område sådana

skall de erkännas.dessa rättigheterursprungsfolken harområden där
bestämmelser syftar tillKonventionens värna attatt om ursprungs-

mark exploateras.rättigheterfolken förlorar sinainte när
andra meningen skall läsaspunktartikel lILO-guiden 14I attanges

konventionen, ställerartikel ibestämmelsen i 23medtillsammans som
verksamhetertraditionellaursprungsfolkenserkännandekrav på av

faktorer for bevarandetviktigainsamlande såsominkluderande jakt och
självständighet ochekonomiskaderaskultur och förderasav

Åtgärder nyttjaursprungsfolkensförtill skyddutveckling. rätt att
säkerställaförlämpligt,vidtas detmarken skall att attnär är

och främjas.verksamheter stärksursprungsfolkens traditionella

analysAlin

lämpliga fallskall vidtas iåtgärderbestämmelsenInnebörden attomav
traditionelltmark denyttjaursprungsfolkensför skydda rätt attatt som

ursprungsfolkensoch främstandra förstmednyttjar tillsammans är att
skall erkännas.marknyttja sådanrätt att

ursprungsfolkensmedihopmark hängerNyttjandet sådanav
f°angst.fiske och Dessajakt,verksamheter såsomtraditionella

kultur och derasursprungsfolkensförofta grundenverksamheter utgör
Konventionensutveckling.ochsjälvständighettill ekonomiskmöjlighet
skall vidtas irättigheterför dessatill skyddåtgärderkrav på att

fördet behövsskall vidtasåtgärdertolkas sålämpliga fall bör attatt om
förnödvändigtdetkultur ellerursprungsfolkensbevara är attom

utveckling.möjlighet tillochsjälvständighetekonomiskabevara deras

bestämmelserSvenska7.2.4

till mark bruksrättsvenskgällandeEnligt rätträtt är avensamemas
renskötselrätten. Dettaden s.k.hävd,urminnessärskilt slag, grundad på
skattefjällsmålets.k. NJAdetdomstolen ifasthar slagits Högstaav
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rennäringslagen och1971:437ireglerasRenskötselrätten1981 l.s.
rennäringsförordningen 84.1993

också bestämmelserfinnsviss lagstiftning rörI somannan
miljöbalken, skogsvårdslagenkanrenskötselrätten. Bland dessa nämnas

minerallagen1993:1096,skogsvårdsförordningenoch1979:429
torvfyndigheter torvlagen ochvissa1985:6201991:45, lagen om

väglagen 1971:948.
bruka mark ochförinnebärRenskötselrätten att vattenrätt sameren

renskötselområdet. Samernasdet s.k.inomför sig och sina renar
eller ochmarkenbruksrätt gäller oavsettägeroavsett samernaom

privatägd.ellermarken ärägs statenom av
delarfjällvärlden ochomfattarRenskötselområdet stora av

tredjedelungefärrenskötselområdetNorrland. Hela motsvarar en av
året-runt-marker ochin idelasRenskötselområdetSveriges yta.

starkast inom året-runt-rättighetervinterbetesmarker. Samernas är
områdenoch kustnärasydligareVinterbetesmarkemamarkerna. är mer
delartraditionellt bara gällt vissamarkenbrukadär rätt att avsamemas

året.
särskild till fastighetegenskaphar i rättbruksrätt ettSamernas av

i kap. 18 § RF.bestämmelserna 2grundlagsskyddindirekt genom
grundlags-skyddvisstocksåharRenskötselrätten ett genom

regeringsformen. Därstycket ifjärdekap. §bestämmelsen i 21 anges
möjlighet behållaminoritetersoch religiösaspråkligaetniska, attatt

förarbetenabör främjas.samfundsliv Iochkultur-utvecklaoch egetett
omfattar skyddkultur ocksåförskyddettill bestämmelsen ettattanges

traditionellaiinslagcentraltrenskötselför ett samemassomsamemas
138.l975/76:209levnadssätt prop. s.

åtagandende folkrättsligaskyddockså visstBruksrätten har genom
internationellatillanslutninggjortSverige har genomsom

konventioner.

1981 1Skattefidllsmdlet NJA s.

i mångal1981skattetjällsmålet NJAdet s.k.iDomen vars.
målettill mark. Iför klargöra rättavseenden viktig att samemas

fråganblanddomstolen, HD,prövade Högsta annat samemasom
fjällmarker ivissatillframföranspråk på bättre rätt staten norra

Jämtland.
geografiska områdedetinomfastslog i domenHD att somsamerna,

vilkengrundad bruksrätt,hävdurminneshar stark, påmålet gällde, en
skogsfång tillochfiskejakt,till renbete,innebärframför allt rätt

ff. ienligt s. 244också HDinnefattarhusbehov. Bruksrätten
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skattefjällsdomen slåtter ochtill bete renbeteviss rätt annat än samt
möjligen och till husbehov, däremot interätt rättstenatt taen grus en
till mineral, jordägarandel eller vattenkraft.i gruva

preciseradBruksrätten och uttömmande regleradansågs HD varaav
i lagstiftningen rättsförhållanden rennäringslagen årom samemas av
1971.

tillkomFör bruksrätt till mark det slag gälldesom samernaen av
äganderättenenligt den skyddadHD på ärsättatt motsamma som

tvångsförfoganden ersättning, omständigheten2:18 RF. Den attutan
inte denna skullereglerad i lag innebär enligt domen saknarätten är att

upphävas lagstiftning, såsådant skydd. Rättigheten kan genom men
fråntas innehavama, sig i lag ellerlänge den kan den inteutövas vare

fonn, ersättning enligt kap. 18 § RF se skattefjällsdomen2utanannan
alltså bara skyddet enligt paragrafens nuvarande248. berördeHDs.

andra stycke; första stycket tillkom år 1994.det senare,
hade äganderätt till de markområdenansåg inteHD att somsamerna

gällde dvs. vissa områden i nordliga Jämtland.skattefjällsmålet
utläsas ansåg i och för sigdomskälen kan det HDAv attatt samerna

harsin användning fjällen haft möjlighet iredan grundpå attavav
till eller jämförligäldre förvärva äganderätt marktid rättsnarare en

s.k. Skattemarmarättenmed dåtida skattebönders skattemarmarätt.
äganderätt för skatteböndema. kanomvandlades till Dettasenare

uppfattningentraditionella tidigare nomader intejämföras med den att
till den de brukar, eftersom de inteförvärva äganderätt markkan

till Förutsättningarna förbesittning marken.ha haft attansetts
bruket fjällen varitskulle föreligga enligt HDskattemannarätt attvar av

väsentligen närboendestadigvarande ochintensivt, ostört samt attav
för skattefjälls-hade hävdats området senågorlunda fasta gränser

domen f..190s.
till rättsläget i andraställningHD undvek uttryckligen att ta

berördes talan i målet segeografiska områden deän avsom
framgår ansågskattefjällsdomen domskälen HD227. Av attatts.

detrenskötselomrâdet skiftatförhållandena inompå olika platser när
geografiskt områdevarje måstegällde bruk ochmarken attsamemas av

gällt justförhållanden där.bedömas för till desig med hänsyn som
föremål fördeEnligt fanns nordligare områdenHD i än som var

hade betraktatstalan i målet, starkare bevisning för att samerna som
avseenden ii vissa se 201likställda med skattebönder åtminstone s.

fickdärför bedömafannsskattefjällsdomen. Möjligheten att man
lappmarker iKemi påförhållandena ochi Tome sätt änarmatt.ex.

materialet enligtoch HDJämtland. det låg utanförMen varprocessen
dessa områden.alltför tillåta säkra slutsatserbegränsat för någraatt om
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rennäringsförordningenochRennäringslagen

samisk härkomstframgår denrennäringslagen ärAv l § att som av
underhåll för sig och sinatillochfår använda marksame vatten renar

använda mark ochi lagen.bestämmelserna Dennai enlighet med rätt att
till-lagenrenskötselrätt. Ibenämns i lagen rättenattvatten anges

unninnesgrundad påoch denbefolkningensamiska ärkommer den att
hävd.

renskötselrätten enligt lagenfåför ärförutsättning attEn utövaatt
ifrgeografiskt områdedelssamebysameby.medlem i En ettärärman

och administrativekonomiskföreningsliknandedels6 §, samman-en
juridiskregistrering blirslutning person.engenomsom

geografiska områdenvilkainomangivetfinns detrennäringslagenI
renskötselområdet.det s.k.fårrenskötselrätten utövas,som

vissa områdeninomhela åretfår delsRenskötselrätten utövas
oktober-dendentiden ldels underåret-runt-marker ochbenämnda

vinterbetesmarker, I3benämndaområdenvissaapril inom30
landet.olika delarskillnad mellanhär ingenövrigt görs av

områdeninom dessa är ägaregällerRenskötselrätten oavsett vem som
kommunal eller privat.statlig,markenmarken,till dvs. äroavsett om

tillståndharlän f°arNorrbottensområden ivissaInom somsame
beskrivs i 3områdenutanför derenskötselbedrivakoncession som

medrenskötseldrivainnefattar ävenkoncessionSådan rätt att
koncessions-bedriverdenskötesrenar änägs somsameannanavsom

renskötsel.
ochkoncessionsrenskötsel får bedrivasområde därgeografiskaDet

koncessions-omfattasskötesrenarkande äga avsomsompersoner
i 85renskötseln närmareanges

Särskilt gällerhelt klara.interenskötselomrâdetför ärGränserna
söder, aldrigochutsträckningvinterbetesmarkernas österdetta som

delar området. Ivissainomomtvistadochpreciserats ärnärmare av
omfattningvinterbetesmarkernasfråganförutsättstvistiga fall att om

tiderbedrivits under vissarenskötsel åldervilka områdendvs. i avsom
bevisningsådangrundvaldomstol påfåråret avgöras somavavav

hävd.urminnesstyrkandeförkrävsenligt allmän lag av
varje sameby.förbyområden,indelat iRenskötselomrâdet ettär

rennäringslagen.länsstyrelsen, 6-7byområdenIndelning görs avav
ochfastställsindelningensamebyn innanskall höraLänsstyrelsen

160.samförstånd 1971:51prop.frågor idessaenligt motiven lösa s.
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irenskötselrättenRättigheter ingårsom

renskötselrättenbeskrivsinledningrennäringslagensI samman-
tillanvända mark ochförfattningsvis vattenrätt attsamerensom

underhåll och sinaför sig renar.
rättigheter renskötselrättenvilkaI 15-25 närmareanges

vissauppförarenbete,tillinnefattar, nämligen rätten atträtten
för renskötseln,behövsbyggnaderanläggningar och rätten att tasom

och fiska. Ioch jagaflyttningsvägtillvirke skogsfång, rätten atträtten
ingåenderenskötselrätteni de iinnehålletanslutning till att

finns i dessainskränkningardebeskrivs, ocksårättigheterna somanges
rättigheter.

till renbetea Rätt

tillrättighetenkollektivacentralarenskötselrättenför är rättenDen
första stycket. lrenskötselområdet, 15 §delsamebynsrenbete inom av

föda sig såsomkanprincip allt gräs,ibetesrätten ingår renarna avsom
träd.lavbevuxnaochlav,örter, svamp

harlänsstyrelsendetinskränkt pårenbete rätttill sättetRätten attär
bete inom bynsfår hållas påantalhögstabestämma detatt somrenar

för renbetetbehövs bevaradetandra stycket. Ombetesområde, 15 § att
länsstyrelsen förordnarenskötseln, kanfrämjaeller omannars

beslutLänsstyrelsensstycket.tredjel5§inskränkning i betesrätten,
och hänsyn till bl.a.intressenmellan samebynsavvägninginnebär en

tillochi området hänsynbedrivsi övrigtandra näringar som
naturvärden.

rennäringslagenenligthänsynskallrenskötselns utövande tasVid
utanförfrån kommahindrasskall bl.a.till andra intressen. Renama att

olägenhet. Vidskada ellervållabetesområde ellersamebyns annars
undvikas, 65ocksåskall skadaflyttning renamaav

ochanläggningaruppförarenskötselområdet vissab Rätt inomatt
renskötselnbyggnader för

renskötselområdetinomsamebyrennäringslagen harEnligt rätt att
renskötseln,förbehövsbyggnaderanläggningar ochvissauppföra som

byggnaderochanläggningar äruppföra sådana16 Rätten att
ochanläggningarsådanabestämmelserinskränkt attomgenom

platsförläggas denfårfall baraangivnabyggnader i vissa, närmare
eller annan.markägaren statenanvisasområdeninom avsom
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virkec Rätt att ta

medlemvissa fall försameby iförrenskötselrätten ingårI rätt aven
virke omfattarviss omfattning. Rättensameby virke i rättatt taatt ta

eller byggnaderanläggningarför uppföraavverka skog attatt som
bränsle ochbehovförrenskötseln ochbehövs för rätt eget taatt

uppförandevirke tillocksåsameby harslöjdvirke. Medlem i rätt att ta
familjebostad, 17-22 §§.ombyggnadeller av

förutsträckninggäller i vissslöjdvirke ävenRätten att ta samer som
iför bosattagällersameby. ärinte tillhör någon Denna rätt samer som

oväsentligi inteochNorrbottens länochVästerbottens som
slöjdvirke förfårsameslöjd. Dessasigutsträckning taägnar samer

länsstyrelsen.tillstånd frånefterbehoveget
byggnader ochochanläggningaruppföra rätten taattRätten att

seinteinskränkt markolika ägsvirke på statensättär avsom
och §§.vidare 2116, 17, 20

flyttningsvägd tillRätt

tillsameby harframgårrennäringslagen rättoch23 24 attAv
tvistrenskötselrätten. händelseför Iflyttningsvägar inom avramen

länsstyrelsen.sträckningflyttningsvägarnasbestäms av

och fiskae Rätt jagaatt

jagabestämmelserrennäringslagensenligt rätt attMedlem i sameby har
förutsättningar.vissaoch fiska under

renskötselrätten. Rättendeloch fiske ingårtill jaktRätt avensom
betesområdebynsdelardeutmark inomgäller påoch fiskajagaatt av

tillåtenrenskötsellappmarkerna,eller ärrenbetestjällen närhör tillsom
har inteutmarkbegreppetInnebördenstycket.förstadär, 25 § av
1968: 16betänkande SOURennäringssakkunnigasfullt klar seansetts

skullerennäringslagenföreslogRennäringssakkunniga att193.s.
gällerjakt och fiske intetillrättförtydligas attatt samernasangegenom

medlem ifiska gäller förochjagapå inägor. Att rätt attsamemas
klart seprivatägd mark dockkommunal och ärstatlig,sameby både på

förfiskebegränsad till jakt ochintes.132.1992/93:32 Den ärprop.
försäljning. Förfiske tillochför jaktgällerhusbehov ävenutan

stycket harandraenligt §de 25samebyar gällermedlemmar i andra att
betesområdesamebyspåtill husbehovfiskajaga och omrätt att annan

renskötsel.anledningmedbefinner sig därde av
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undantag inte upplåtamedsameby kanmedlem iSameby eller ett
Undantaget gäller den hartill 31sin och fisketill jakträtt somannan,
medlem kan samebyntidigareSådanvarit medlem i samebyn. gesav

områdeeller fiska på bynsjagahusbehovavgift till sitträtt att utan
enligt 25

betesområde inskränkt påsamebysoch fiska inom ärjagaRätten att
fiskerätt inomochjakt-harfastighetsägarendet sättet att samma

§framgår 10jakträttFastighetsägarensområde.geografiska av
fiskelagen 1993:787.9 §och fiskerätten1987:259,jaktlagen av

gällerjakt- och fiskerättochfastighetsägaresbådeFör samers
och jakt ochhurfiskelagenochbestämmelser i jakt- närallmänna om

och fångstredskapjakt,olikatider förfiske får bedrivas typer vapenav
m.m..

understårodlingsgränsenovanförkronomark statensPå som
renbetesfjällen f°ar enligt §32och pådispositionomedelbara

det kan skeupplåtasfiske baratill jakt och utanrennäringslagen rätt om
slaktrenskiljning ellerdärrenskötseln t.ex.förolägenhetavsevärd

det kanflyttleder ochavsnittkänsligavidunder höstenpågår samt av
enligtoch fisketill jaktintrång ibesvärandeske rättutan samemas

samebynfår ske endastfisket i vissthelaUpplåtelse25 vatten omav
medger det.

markpåoch fiskerättjakt görsupplåtelse statensPrövningen avav
Avgift skallrennäringsförordningen.länsstyrelsen 2 §enligt 32 § av

sådana upplåtelser.förskäl föreliggersärskildainte uttasom
rennäringslagen,i 32 §marksådanAvgiften för jakt på avsessom

upplåtelsen, §34berörssamebydenSamefonden ochtillfaller avsom
första stycket.

renskötselrättenInskränkningar i

olikaanslutning till deför iredogjortjaginskränkningardeUtöver som
ibestämmelserfinns detinnefattarrenskötselrättenrättigheter som

renskötselrätteniinskränkningartillåterrennäringslagen meravsom
övergripande natur.

upplåtelsermarkanvändning ochinnebärreglerDessa attrör avsom
tillåtna, 30,renskötselnförolägenhetermedför ärnyttjanderätter som

och §§.32, 33 34
året-runt-markerrenskötselnsinommarkanvändninggällerdetNär

åtgärderinte vidtadärmarkeller brukarf°ar denså äger somsom
rennäringslagen. Detta30 §renskötseln,förolägenhetmedför avsevärd

för fortsattförutsättningarnarubbaråtgärderfaktiskainnebär att som
ändradinteåtgärdernaförbjudsrenskötsel även anses somom
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Åtgärder viss inte avsevärdinnebärmarkanvändning. mensom
ersättningsskyldighet.medföratillåtna kanolägenhet är men

brukar marken fåreller denmarkägarenförarbetenaI att somanges
olägenhet förtill väsentligtill fall vilka åtgärderfrån fall äravgöra som

metoder iinförandeExempelvisrenskötseln. nyaavanses
olägenhet för renskötseln.avsevärdmedföraskogsavverkningen inte

skogsbruk skall dock vadföranvändning markdet gäller utöverNär av
tillockså viss hänsynrennäringslageniföreskrivs 30 § tassom

se nedan.1979:429,enligt skogsvârdslagenrennäringen
sanktionsbestämmelserinte någrainnehållerRennäringslagen

inte markägaren/rennäringslagen. Omiförbudsregeln 30 §knutna till
åtgärder skadarförbudetiakttarbrukaren självmant mot ren-som

berördaföljaktligen denåret-runt-markema, måsteskötseln inom
prövad.få sakentill domstol förvända sigsamebyn att

skydd förvinterbetesmarker finns ingetrenskötselområdetsInom
olägenheter förmedförmarkanvändningrenskötselrätten mot som

gäller inte där.rennäringslageniBestämmelsen 30 §renskötseln.
understårovanför odlingsgränsenkronomark statensFör som

gäller vadrenbetesijällendisposition och påomedelbara utöver som
kanupplåtelsennyttjanderättupplåtabara farstatensagts att omovan

renskötseln, 32olägenhet föravsevärdske utan
ellertillgodogörande naturtillgångarinteUpplåtelser avavsersom

mellanfördelasavgiftskeregelskallskogsavverkning mot somsom
berörs, 34 § 1samebySamefonden och den st.som

skallnaturtillgångar,tillgodogörandeupplåtelsenOm avavser
för renskötselnolägenhetellerför den skadaersättningstaten utge som

denna be-förarbetena tillEnligtandra stycket.medför, §upplåtelsen 34
avgiftdentillersättningenstämmelse bör statenmotsvara somsamerna

liditvisa denyttjanderättsupplåtelsen. Kanfår avgift föri attsamerna
fåkunna dennaemellertidbör deupplåtelsenförlust ävenstörre genom

1971:51.prop.ersatt

upphörandeRenskötselrättens

upphävas inomrenskötselrätten kanförordnaRegeringen kan attom
markområdetför dettaFörutsättningenmarkområde, ärvisst 26 att

expropriationslagen 1972:719.kap.iändamål 2behövs för avsessom
tid eller vissa ivisstillbegränsasUpphävandet kan att avse

kan också iRegeringenbefogenheter.ingåenderenskötselrätten
skall upphävasrenskötselrättenförordnandesamband med attett om

föreller olägenhetskadamotverkaföråtgärderföreskriva attom
renskötseln.
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upphävande eller forrenskötselrätten skada olägenhetMedför av
och fiske i utgårtill jakt 25 §renskötseln eller för sådan rätt som avses

ersättning för denna skada.

Övrig renskötselrättenberörlagstiftning som

inskränkas mark ellerupphävas ellerRenskötselrätten kan attgenom
bestämmelser särskildenligt ieller exploaterasanvändsvatten

torvlagen, plan- ochminerallagen,lagstiftning, skogsvårdslagen,bl.a.
sådan användning markenPrövningenbygglagen väglagen.samt omav

i enlighet medskall fåinom renskötselområdet görsäga rum,
myndighet eller domstol.respektive lag,bestämmelserna i av

tillämpningvid dessa lagarsRenskötselrätten betraktas som en
minerallagen och lagen vissaexempelvissärskild till fastighet. Irätt om

bland de exempel därrenskötselrättentorvfyndigheter nämns som ges
vid lagamas tillämpning.skall beaktassärskild till fastighetpå rätt som
till renskötselrättenlederlagarnas tillämpningden månI att

markområde, skall ersättning utgåinskränks eller helt upphör för visst
tillämpas fallrättspraxis i dessamotsvarande skadan intrånget. I enav

rennäringslagenandra stycketersättningen enligt 28fördelning §av
erhåller ersättning medSamefondenberörd sameby ochså sätt att

hälften vardera.
leda tillåtgärder kanprövningenled iSom attett somav

myndigheter ochinskränks måsteupphör ellerrenskötselrätten
ellerbedömningar markfalldomstolar i många göra omav

till de skyddsreglerhänsynmedvattenanvändningen kan äga somrum
med mark ochhushållning Dessamiljöbalkens reglerfinns i vatten.om

skall användas så frånmark ochregler innebär bl.a. attvattenatt en
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigtochkulturellekologisk, social,

andra stycket punkt 4kap. l §miljöbalken lgod hushållning tryggas
hushållningl987:12lagenfanns tidigare idenna bestämmelse om

skall vid användningende hänsynmed naturresurser. Ett tas avsomav
betydelse förvattenområden harmark- ochmark och är attvatten som

påtagligt försvårakanåtgärderskall skyddasrennäringen mot som
rennäringen.

betydelse förmiljöbalken harför de regler iNedan redogör jag som
markanvändning. redogörJagvidskyddet för renskötselrätten annan

enligttill renskötselnskallför hänsyningående deockså tassommer
skogsbruketdet varpåSkälet till dettaskogsvårdslagen. sättär att

utnyttja renskötselrätten.betydelse för möjlighetenbedrivs har attstor
enligtrenskötselområdetmark inomanvändningendet gällerNär av

redogörelsen i 1989:41SOUtillhänvisar jagövrig lagstiftning
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Sameting, gäller förhållandenaredogörelsen215-241ochSamerätt s.
före år 1990.

Aliljöbalken

enligtskyddasandra intressenrennäringen ochförSkyddet som
frågor enligt kap.7prövningaktualiserasmiljöbalken, när aven -

tillståndspliktig enligtverksamhetsådantillståndsprövning ärsomav
kap.tillåtlighetsprövning enligt 17regeringenskap. ochoch 1211 -

miljöbalken.blir aktuell kap. 2 §1
skallmark ochbehovrennäringensinnebär vattenDetta att av

vattenområdenmark- ellerinrättabeaktas övervägernär att somman
biotopsskydds-naturminne,kulturreservat,nationalpark, naturreservat,

Rennäringens7 kap..växtskyddsområdeochområde och djur- m.m.
miljödomstol ellermyndighetdenbeaktasocksåbehov skall av

tillstånd tillnämndkommunalfallvissalänsstyrelse, i som ger
kap.Vattenverksamhet enligt 11kap.,enligt 9verksamhetmiljöfarlig

andraellersand, lera, jord,berg,täkter av torvoch till sten, grus,
enligt kap.verksamhet 12ochjordbrukjordarter, annan

verksamhetertillåtlighetenregeringenmedsamband prövarI att av
järnvägarvattenregleringar, vägar,industrianläggningar, störresåsom

miljöbalkeni kap.bestämmelserna 17medenlighetflygplatser ioch
ocksåochmarkbehovrennäringens vatten tas.skall hänsyn till av

iföreskrivetenligt vadfrågor ärprövninggällerDetsamma somav
kontinentalsockeln,1966:314lagen1957:297,luftfartslagen om

lagenvissa rörledningar,1978:160lagen1971:948,väglagen om
farledallmänavlysningutvidgning ochinrättande,1983:293 avom

ochtorvfyndigheter, plan-vissa1985:620lagenoch allmän hamn, om
1992:1140lagenl991:45,minerallagenl987:10,bygglagen om

byggande järnväg1995:1649lagenekonomiskaSveriges avomzon,
1997:857.och ellagen

medenlighetbeaktas iskallbehov markRennäringens av
skallbestämmelseEnligt dennamiljöbalken.i kap, 5 §bestämmelsen 3
långtsåför rennäringenbetydelseharvattenområdenochmark- som

försvåra näringarnaspåtagligtkanåtgärdermöjligt skyddas mot som
skallrennäringenförriksintresseOmrådenbedrivande. är avsom

åtgärder.sådanaskyddas mot
prop.1985/86:3 57NRLkap. §till 5förarbetena 2I soms.

kommenterasbygger på,miljöbalken§i kap. 5bestämmelsen 3
för denförutsättningrennäringenmed ärskyddet för rennäringen att en

olikairiksdagenocksåerinras attsamiska kulturen. Där om
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kulturens fortlevnad måstesamiskauttalat densammanhang har att
garanteras.

finnasförarbetena det måsteenligtinnebäruttalandenDessa att
inom princip varjerennäringen iförgrundläggande förutsättningar

områden inom både året-till sådanatillgångnämligen säkersameby, en
har avgörande betydelsevinterbetesmarkemaochrunt-markema som

kan gälla bl.a.renskötsel. Detbedrivamöjligheternaför att
terränghindergrunddär påsådana avsnittsärskiltflyttningsleder, av
gälla viktigakan ocksåsaknas. Detframkomstvägaralternativam.m.

betesförhållanden.goda Desärskiltområden medochkalvningsland
därför enligt förarbetenabörrenskötselmarkemaviktigaste delarna av

Därvid detexploatering.skydd störstastarkt ärtill lagen motett avges
finnas mellansamband måstefunktionellabeakta debetydelse att som

samekulturensmöjlig ochskallrenskötselförolika delområden att vara
skall kunnafortbestånd därigenom garanteras.

avgörandeområden harvidare, sådanafårEnligt förarbetena som
renskötsel i vissbedrivavaraktigtför möjlighetenbetydelse att en

skall skyddasområdenSådanariksintresse.sameby motanses vara av
bedrivande. Härigenomnäringensförsvårakan påtagligtåtgärder som

skulledennaplanläggningenkommunaladeningripa ikan staten om
försvåras.påtagligtbedrivanderennäringensleda till att

beaktasskallrennäringenförbara skyddetdock inteDet är som
miljöbalken.enligt och kap.3 kap. 4

områdenenligt kap.3skyddasriksintressen ärAndra avsom
kulturmiljövården och detnaturvärden,yrkesfisket,riksintressen för

ellerfyndigheterinnehållerområden ämnenfriluftslivet,rörliga avsom
vattenområdenochmark- ärriksintresse,material är somsom av

energi-energiproduktion,produktion,industriellförlämpligasärskilt
avfallshanteringVattenförsörjning ellerkommunikationer,distribution,

områdetotalförsvaret. Omförriksintresseområden ettärsamt avsom
avvägningskalländamåloförenliga görasflerförriksintresseär enav

långsiktigfrämjarlämpligasteändamål på sättvilket ensomav
alltidskall dockFörsvarsintressetmark ochmedhushållning vatten.

företräde.ges
ochmark-uppräkningfinnsmiljöbalken vatten-kap.4I aven

finns ioch kulturvärdentill demed hänsynområden natur- somsom
Exploateringsföretagriksintresse.sin helhetområdena i vara avanses

endaststånd dessa områdenitillfår kommamiljönoch ingrepp iandra
intekan ske pådetoch sättangivnavillkor finns ettpå de somomsom

kulturvärden.ochområdenasskadarpåtagligt natur-
fjällområdenas.k. obrutnaskyddas de 13miljöbalkenkap.I 4 5 §

områdenkaraktär.områdenas Dessaförändrakanåtgärdermot som
vinterbetesmarker. kap. 6 §I 4året-runt-markersåvälomfattar som
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därantal vattenområdenmiljöbalken räknas dessutom ett upp
vattenområdenaFlertaletutföras. ärfårprincip intevattenföretag i av

bestäm-renskötselområdet. Genombelägna inomhelt eller delvis
får vissa delarområdendessaskydd försärskiltmelserna avom

direktadetskyddindirektstarktsärskilt utöverrenskötselområdet ett
i kap. 5 §rennäringen 3förintressemarkförskydd avsom ges

miljöbalken.
räknas i 4 kap.områdenför deskyddsreglemasärskildaDe som upp

lokalaeller detbefintligautveckling tätorterhindrar dock inte att av
föranläggningarutförandeellernäringslivet kan äga att avrum
fårsärskilda skäldetFinnsområden.i dessafå sketotalförsvaret kan

materialellerfyndigheterutvinning ämnenanläggningar för avavav
områdena.inomocksåriksintresse äga rum

kap.och 4bestämmelserna 3tillämpningengällerdetNär av
hus-1998:896,förordningenföreskrifter idetmiljöbalken finns om

vattenområden.mark- ochhållning med
medefter samrådjordbruksverkStatensbl.a.Där attanges

berördaochförvaltningsmyndighetercentralaberördaandraBoverket,
områdenlänsstyrelsernauppgifter tillskall lämnalänsstyrelser somom

rennäringen.förriksintressejorbruksverk bedömerStatens vara av
skyddet enligtförbehövsinitiativde attskallLänsstyrelserna ta som

miljökonsekvens-medi arbetetskall beaktasmiljöbalkenoch kap.3 4
och besluts-planerings-skedentidigaoch ibeskrivningar av

riksintressenförverkasärskiltskall tasLänsstyrelsen attprocesserna.
ochlagarenligt deärendenochmålprövningvidtill avvara
ochplan-kap. 2 Avmiljöbalken libestämmelser angessom

riksintressenverka förskalllänsstyrelsen tasattframgårbygglagen att
Länsstyrelsenslagen.enligt denplanerkommunalavidtill ävenvara

centralafrån deunderlagsig pågrundaskallarbete
riksintressen,områden ärförvaltningsmyndighetema omavsomom
länsstyrelsen be-underlagdetfall påeller ifinns,sådant annat som

lämpligt.dömer
miljöbalken. ItillanknuteninteExpropriationslagen är prop.

skekanexpropriationvilkaförde ändamål1985/86:3 somattanges
anknutnade lagarnågon ärsöks enligttillståndregel kräver somatt av

expropriations-iTillståndsprövningenmiljöbalken.till numeraNRL
ochlämplighetenprövningallmänärendet inrymmer avaven
detexpropriationsändarnålet, vilket görgenomföratillmöjligheten att

prövningen.in ireglermiljöbalkens vägsnumeranaturligt NRL:satt
tilllederexpropriationenmarkanvändningsförändringarDe som

självareglerarlagardeenligtdetaljikommer prövas somatt mera
verksamheten.
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Skogsvårdslagen 1979:429

Även bestämmelser viss hänsyn skallinnehållerskogsvårdslagen attom
skall den hänsynskötsel skogtill rennäringen. Vid utövertas av som

i fråga hyggens storlek ochföljer rennäringslagenenligt 30 § om
kvarlämnande trädsamlingarutläggning, beståndsläggning, ochav

ske uppenbart påkallasskogsbilvägars sträckning den anpassning som
planläggning och genomförandemed hänsyn till rennäringen. Vid av

berördeftersträvas sameby har tillgång tillsådana skall detåtgärder att
vegetation behövsoch till densammanhängande betesområden som

rastningochinom för samling, flyttning 31områden renama,av
renskötselområdet.gäller för helaKravet

bestämmelse följs ochtillsyn dennaSkogsstyrelsen utövar över att
behövsförbud det förföreläggande ellerkan meddela attom

med stöd lagen skallmeddelatseller föreskriftbestämmelsen avsom
förbudföreläggande eller kanefterlevas. bryter sådantDen motsom

skogsvårdslagen.eller fängelse, 38dömas till böter 33, 35,
skyddsskog gäller avverkning intesvårföryngrad skog ellerFör att

tillstånd. Sökanden skall redovisaSkogsvårdsstyrelsensfår ske utan
rennäringens intressen.för tillgodose Dennavad han göra attattavser

hela det områdebara fjällnära skogbestämmelse gäller inte utan som
skyddsskog. isvårföryngrad skog och Detavgränsats motsvararsom

året-runt-marker, 6för renskötselns lhela områdetstort sett
tillstånd till avverkning inteåret-runt-marker fårrenskötselnsInom
väsentligt bortfall renbeteavverkningen medför sådantmeddelas avom

påverkas eller omöjliggörhålla tillåtet renantalmöjligheternaatt att
flyttning renhjord.sedvanlig samling och av

besluta vilka hänsynSkogsvårdsstyrelsentillstånd skallNär omges
i fråga hyggets storlekrennäringens intressenskall till t.ex.tas omsom

villkor fåravverkningsform, 21 Sådanaoch förläggning tillåtensamt
påkallas med hänsyn tilluppenbartdock vadinte änannat somavse

renskötselrätten.
året-runt-marker skall berörd samebyinomavverkning skerInnan

beredas tillfälle till samråd, 20



Ursprungsfolkens 145markrättigheterSOU 1999:25

Minbedömning7.2.5

både markmeningkonventionensfinns iSverigebedömning: IMin
traditionelltmarkochinnehartraditionellt samernasomsamernasom

med andra.nyttjar tillsammans
våra dagaråret-runt-marker in irenskötselområdetsMark inom som

markfallikanvarit i statlig ägo vart samernasomvaraanses
innehar.traditionellt

fallivinterbetesmarker kanrenskötselområdets vartMark inom
medtillsammanstraditionellt nyttjarmark samernasomsomanses

längeåret-runt-markemamark inomgällaocksåkanandra. Det som
varit i privat ägo.

grundvalfor påtillsättasbörgränsdragningskommission attEn av
områdenfastställa vilkamarken,bruktraditionella somavsarnemas

områdenvilkarespektiveinnehartraditionellt samernasomsamerna
andra.medtillsammansnyttjartraditionellt

reglerdagensinte meduppfyllerrenskötselrättensvenskaDen
tilloch besittningsrättäganderätterkännandepåkravkonventionens av

till konventionensnåskall kunnarenskötselrättenmark. För att upp
nyttjandeochbesittningtillskyddadstarkt rättminimikrav aven-

Skyddetförändringar.krävsinnehar-traditionelltmark samernasom
detstärkas såmåsterenskötselrätten motsvarari attinskränkningarmot

fåVidarehar. måstetill markbruksrätterskydd andradet samernasom
markrättigheter.sinaförfogaviss överåtminstone rätt att egnaen

traditionellt nyttjardemarktillnyttjanderättSamernas som
för dessasäkras gränsernamåsteandra attmedtillsammans genom

Även nyttjanderättskyddet förövrigt börifastställs.områden samemas
bedrivafortsättakunnaskall attförstärkasmarktill sådan att samerna

renskötsel.verksamhettraditionellasin
områdeni dessarenskötselrätten mot-börskyddstärktEtt ge

har.till markbruksrätterandrainskränkningarskyddsvarande mot som

svenskbedömakunnaförbesvarasmåstefråga attförstaDen omsom
punktartikel 14ikravkonventionensmedlagstiftning överensstämmer

ellerinnehartraditionelltmarkfinnsSverigedet iär samernasomom
harjag tidigareandra. Sommed angetttillsammansnyttjartraditionellt

deförgrundenmarken ärtraditionella brukdet omär somavsamemas
erkännas.skalltalarkonventionentill markrättigheter omsom

innehar måstetraditionellt rättmarkdet finnsOm ensamernasom
erkärmasområden motsvararsådanamark itillför somsamerna

tidigarejagbesittningsrätt. Somochäganderättkrav påkonventionens
äganderättuppfylla kravetforminiminivåjag attattangett enanser
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och besittningsrätt ursprungsfolketerkänna har starktattär att en
skyddad nyttja mark.besitta ochrätt att

För mark traditionellt nyttjar tillsammans med andrasom samerna
kräver konventionen nyttja marken erkänns ochrättatt att attsamemas
åtgärder föri lämpliga fall vidtas skydda deras rätt.att

det jag bedömningI följande börjar med det igöraatt en av om
Sverige finns i konventionensmark mening traditionelltsom samerna
innehar med andra.eller traditionellt nyttjar tillsammans Därefter gör

uppfyllerjag bedömning svensk lagstiftning konventionensen av om
krav erkännande markrättigheter i betydelsen starkt skyddadav en

till markbesittning och nyttjande den traditionellträtt som samernaav
innehar respektive erkännande skyddoch nyttjarättett attav samemas
mark medde traditionellt nyttjar tillsammans andra.som

det traditionellt innehar ellerFinns markSverigei samernasom
traditionellt tillsammans med andranyttjar

markJag har tidigare gjort bedömningen ursprungsfolkenatt som
traditionellt occupyinnehar traditionally markär som ursprungs-
folken exempelvishar manifesterat sin kontroll derasöver, attgenom
bruk marken varit det dominerande. ytterligare förutsättning förEnav

de marken innehavetskall traditionellt inneha markenäratt attanses av
måste ha fortsatt dagar.in i våra

innehar markenursprungsfolket inte traditionelltOm ensamma men
nyttjar med andra, skall nyttja sådanden tillsammans rätt attsamemas
mark erkännas.

markrättigheter förKonventionens bestämmelser om ursprungs-
folken de rättigheter skallinnebär således omfattningenatt av som

traditionella bruk marken.erkännas beroende ursprungsfolkensär avav
desto starkare rättigheter skallintensivare bruket marken varit,Ju av

erkännas.
Även traditionellt innehar kan olikaför ursprungsfolkenmark som

det traditionella bruketrättigheter erkännas beroendetill marken av
flera rättighetersådan markerasmark. Detta typeratt avgenom

besittningsrätt kan erkännas.beskrivna äganderätt ochsom
formell äganderätt till markkan innebära krav påDet att som

kanursprungsfolken innehar skall erkännas, det ocksåtraditionellt men
starkt skyddad tillinnebära tillräckligt erkännadet rättär attatt en

besittning för sådan mark.och nyttjande
tillgrunden för rättigheterdet gäller den rättsligaNär samemas

skattefjällsmåletdom imark i Sverige klargjordes det HD:s attav
marken. ochdenna det traditionella bruket Artenockså vilar på av
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rättigheterdeomfattningenochbruketomfattningen avgör arten avav
till marken.harman

haftframgårskattefjällsmålet attiAv HD:s samernaresonemang
skattemannarättäganderätttillmotsvarighetförvärvamöjlighet att en

fjällen.imarkenanvändninglångvarigtidmark i äldretill avgenom
enligt HDföreliggaskulle attsådanför rättFörutsättningarna att varen

väsentligenochstadigvarande ostörtintensivt,varitfjällen avbruket av
området.förhävdatshadefastanågorlunda gränsernärboende attsamt

rördemåletJämtlandiområdenmark i debrukSamernas somav
ochintensivttillräckligt ostörtbl.a. intesådantvarithainte avansågs

grundmarken påtilläganderättgrundakundedet avandra att
ifjällområdenamark ibruketansågsdäremothävd,urminnes av

mark.tillstark bruksrättgrundaJämtland en
vilkaangåendeförtsdeliknarDetta somresonemangresonemang

ursprungsfolkentillerkännasskallkonventionenenligträttigheter som
vissaunderkaninnehar. Dettraditionelltdemarkför som

tillskyddadstarkt rätterkännatillräckligtomständigheter att envara
skalläganderättformellmedanmarknyttjandeochbesittning av

omständigheter.andraundererkännas
förutsättningarskulle visasdettill attleder attDetta omresonemang

tidäldremark itillskattemannarättäganderätttillmotsvarighetför en
för någotförelegatfjällen harimarkenanvändninglångvarig avgenom

ivadenlighet med HDirenskötselområdetinom angavmarkområde
formellskallbeståralltjämtförhållandenaochskattefjällsmålet --

områden.sådanaförtillerkännasäganderätt samerna
underuttalandenvisasdettatolkas på sättbörkonventionen avAtt

tillerkännasskallursprungsfolkenkonventionen atttillkomsten omav
innehar. Itraditionelltdemarktillmöjligträttigheterstarkaså somsom

ochtillkomstkonventionensunderuttalandenvisar avriktningsamma
ursprungsfolkenserkännandeexpertkommitté att ettILO:s avom

krav.konventionensuppfylleralltidtill markäganderättformella
imarkområdensådanafinnasdet kanindikationerfinns attDet om

Sverige.
tillställning rätts-uttryckligenskattefjällsmålet att taundvek iHD

måletitalanberördesdeområdengeografiska äni andraläget avsom
fannsdetdockframgårdomskälen attAv227.Skattefjällsdomense s.

nordligaremark itilltydde rättmåletmaterial i att samemassom
starkarebetydligttalanföremål fördeområden varän som var

avseenden,i vissaåtminstonemarktillskatteböndersmedlikställd rätt
skattefjällsdomen.i201se s.

doktors-området. IpåforskningtidspekarriktningI senaresamma
Sverige-FinlandiställningrättsligaOmavhandlingen Samernas

högskola iLapplandsvid1989framlagd årdoktorsavhandling
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Rovaniemi konstaterar Korpijaakko-LabbaKaisa iatt ettsamerna
område i Norrbotten faktiskt domstolar och andra myndigheter harav
behandlats till marken under den tid avhandlingenägaresom som
berör, dvs. tiden fram till mitten 1700-talet. Avhandlingen bygger påav

omfattande historiskt material rörande tillett mark irättSamernas
Rounala lappby, i omfattande området söderstort sett närmast om
nuvarande Treriksröset, bl.a. Karesuando i Sverige och Enontekiö i
Finland.

Det emellertid i dag inte klarlagt i Sverige harär om samerna en
starkare till markområdennågra den bruksrätträtt HD slog fastän som
i skatteñällsmålet.

längeSå visatdet inte brukat mark i Sverige påär att ettsamerna
sådant det grund för formell äganderätt tillsätt marken, ställerutgöratt
inte konventionen något krav på formell äganderätt skall erkännasatt
för mark traditionellt innehar.som samerna

Däremot denmåste miniminivå rättigheter till mark som
konventionen kräver för mark ursprungsfolken traditionelltsom
innehar erkännas. miniminivå jagDenna är angett attsom ovan en
starkt skyddad till besittning och nyttjande mark skall erkännasrätt av
för mark ursprungsfolken innehar.traditionelltsom

Jag återkommer därmed till detfrågan finns någon mark iom
Sverige har manifesterat kontroll på sådantöver sättettsom samerna

de kan traditionellt inneha marken på detatt sättanses som
konventionen förutsättning för skallattsomanger en samerna
tillerkärmas skyddadstarkt till nyttjande och besittning.rätten

En rimlig utgångspunkt för bedömningdenna det traditionellaär
bruk marken kan grunda starkt skyddad till besittningrättav som en
och nyttjande inte behöver lika intensivt och det brukostörtvara som

krävs för grunda formell tilläganderätt marken.attsom
Inom renskötselområdet delas marken i vinterbetesmarkerin och

året-runt-marker. Vinterbetesmarkema den del renskötselområdetär av
där renskötsel ålder bedrivs vissa delar året. sig framförDet rörav av
allt de och sydliga delarnakustnära renskötselområdet.om mer av
Året-runt-markema i huvudsak de fjällnära, nordliga delarnaär mer av
renskötselområdet där renskötsel bedrivits året runt.

Redan denna indelning visar året-runt-markema den deläratt av
renskötselområdet traditionellt brukar intensivast. Här harsom samerna

sedan lång tid tillbaka under hela året brukat marken församerna
Året-runt-markemarenskötsel och jakt och fiske. omfattar huvudsak-

ligen mark under statlig förvaltning i obebodda fjällregioner och mark i
Norrbottens och Västerbottens inland brukats skogs-somnorra av

sig således traditionellt inteDet mark i någonrörsamerna. somom
omfattning brukas andrastörre änav samer.
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brukattraditionellt baradäremotharVinterbetesmarkema samerna
kustnära året-runt-marker änunder vinterhalvåret. Dessa är mer

andraocksågrad områden därhögredärmed ioch täckermarkerna
brukat marken.sedan lång tid tillbaka

bruktraditionellaåret-runt-markemainomDet är avsamemassom
uppfylla konventionensdet kansådantvarithamarken kan attantas

marken.innehavtraditionelltkrav på av
året-runt-markema, den ärdelengäller dendetNär största somav

imarkentraditionella brukkanförvaltning,statligunder avsamemas
konventionensdetdominerandesåfall motsvararattvart anses vara

mark helt nyligensådanvissmark. Attinnehavtraditionelltkrav på av
markmarkenintehindrarsålts att samernastaten somanses somav

konventionen.enligttraditionellt innehar
mark identraditionellt innehar ärmarkexempel påEtt samernasom

skattefjällsmålet.prövning iförföremålfjällenämtländskade J varsom
tillräckligtÄven ha varitansågsdär intemarkenbruksamemas avom
marken såäganderätt tillgrundaförandraintensivt och attostört av

fördominerandetillräckligtha varit attden markenbruketkan ansesav
innehav.traditionelltkrav påuppfylla konventionens

tidsedan långåret-runt-markemadelardedet gällerNär somav
bruktveksamtdockdeti privattillbaka ärägoär avsamemasom

denRedandagar.i våraindominerandedetvaritmarken
bruketindikerarprivativaritmarken länge ägo attomständigheten att
förtalarmarkägare. Dettaoch attmellandelatvaritmarken samerav

föruppfylltintemarkinnehavtraditionellt ärpåkravkonventionens
varit privatiharlänge ägo.året-runt-markemamark inom som

året-runt-renskötselområdetsmark inomSammanfattningsvis kan
statligvarit idagarvåra ägo,in imarkfallmarker, i ansesvart som

Sverige.innehar itraditionelltmark samernasomvara
imarkvilkenavgränsningenDen samernanärmare somav

denslås fastbörinnehar,traditionelltmeningkonventionens av
förtillsättasmåstejag attgränsdragningskommission ansersom

regeringarna ärDärpunktartikel 14 attikravetuppfylla anges
markidentifieraföråtgärdernödvändiga attvidtaskyldiga somatt

redogörelsetill minhävisarJaginnehar.traditionelltursprungsfolken
gränsdragnings-beskrivningförpunktartikel 2under 14 närmare aven

sammansättning.ochuppdragkommissionens
traditio-vinterbetesmarker harrenskötselområdetsInom samerna

enligtfinnsvinterhalvåret. Därunderrenskötselförmarkenbrukatnellt
brukförunderlagtillräckligt attantamening inte attmin avsamemas

detenda ellerdetvaritharVinterbetesmarkemamarken inom ens
hafttraditionellt harklartdetdominerande. Däremot attär samerna

traditionellaoch for sinutkomstsinförVinterbetesmarkematillträde till
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verksamhet. välDetta med den beskrivningstämmer överens av
nyttjande mark i artikel 14 punkt andral meningen.av som ges

Vinterbetesmarken följaktligen sådan markär som samerna
traditionellt nyttjat tillsammans med andra. Det kan finnas markäven
inom året-runt-markema under lång tid varit i privat ochägosom
brukats kan sådan mark.ägaren, Den närmareav som anses vara
avgränsningen vilken mark mark iärav som som samerna
konventionens mening har nyttjat tillsammans med andra bör också
fastställas gränsdragningskommission.av en

Uppfyller renskötselrätten konventionens krav på starkt skyddaden
till besittning och nyttjande mark områdenrätt iav som samerna

traditionellt innehar

konventionensFör krav skall uppfyllt krävs den i svensk lagatt attvara
reglerade renskötselrätten uppfyller konventionens minimikrav på
äganderätt och besittningsrätt dvs.till mark, starkt skyddad tillrätten
besittning och nyttjande mark traditionellt innehar.av som samerna

har tidigareJag jag det rimligtärangett att att att anta attanser
kravet på starkt skydd för besitta och nyttja mark innebärrättenett att

ursprungsfolket nyttja marken också skall haatt utöver rätten att rätten
till skydd för sina markrättigheter andra nyttjaregentemot av samma
mark och viss förfoga sina markrättigheter. Fråganrätt över äratten

regleringen renskötselrätten i svensk lag uppfyller dessa krav.om av

Skyddet1 för renskötselrätten

vissaI avseenden kan renskötselrätten starkt skyddadanses som
rättighet till enligtmark. Renskötselrätten vilar, dom och gällande
lagstiftning, rennäringslagen hävd.§ på urminnes innebärl Detta att

så länge de fortsätter bruka marken, har tidenatt översamerna, en
bestående bruksrätt till oberoendemark gäller lagstiftning.avsom

Renskötselrätten grundlagsskyddhar tillrättsom annansamma
egendom enligt detta grundlagsskydd gäller förRF 2:18. Att också
renskötselrätten skattefjällsmålet.framgår bl.a. idomenav

Enligt första stycket varje medborgaresi 2:18 egendomRF är
tryggad ingen kan tvingas avstå sin tillegendom detattgenom
allmänna eller till någon enskild expropriation eller sådantannatgenom
förfogande eller tåla det allmänna inskränker användningen markatt av
eller byggnad det krävs för tillgodose angelägna allmännanärutom att
intressen stycketmin kursivering. Enligt andra skall den som genom
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egendomavståförfogande tvingassådanteller varaexpropriation annat
vilkenfördengällerDetsammaförlusten.förersättningtillförsäkrad

byggnad påellermark ettanvändningeninskränkerallmännadet av
skadaellerförsvårasmarkanvändning avsevärtpågåendesådant sätt att

uppkommer.omfattningvissav
skyddbådeföljaktligen motett2:18enligt RFSkyddet avser

iinskränkningarskyddoch motrenskötselrätten ettupphävande av
inskränk-ochupphävandeförförutsättningarnaDedenna närmarerätt.

special-i vissochrennäringslagenireglerasrenskötselrättenning av
lagstiftning.

renskötselrättenUpphävande av—
iangivnafinnsrenskötselrättenupphävandeförFörutsättningarna av

upphävasbara kanrenskötselrättenDär26rennäringslagen attanges
kap.i 2ändamålförbehövsområdetmarkområde avsessomför ett om

tillerkännasenligt 28 §skallSamema1972:719.expropriationslagen
renskötselrättupphävandeolägenhetellerskadaför aversättning som

fiske.ochjakttillellerrenskötseln rättmedförakan samemas
förgällerskyddrenskötselrättenregler somDessa sammager

renskötsel-upphävandeReglernaäganderätten.upphävande avomav
skyddstarkttillräckligtrenskötselrätten ettdärmedfårrätten geanses

krav.konventionensuppfyllaför att

rennäringslagenenligtrenskötselrätteninskränkningar i-
starktlikainterenskötselrätten äriinskränkningar somSkyddet mot

iregleringenbl.a.framgårupphävande. Detta avskyddet mot
speciallagstiftning.vissoch32-34§§ochi 30 §rennäringslagens av

markägaresskyddrenskötselns motreglerasrennäringslagen§I 30
renskötselområdetsinommarkenanvändningbrukaresandraoch av
året-runt-markemainomdenföreskrivs attåret-runt-marker. Där som

åtgärdervidtaf°arintebedrivsrenskötselmark där sombrukarelleräger
faktiskainnebärrenskötseln. Detta attförolägenhetavsevärdmedför

renskötselfortsattförförutsättningarnarubbarväsentligenåtgärder som
renskötselnför ärolägenhetermedföråtgärderAndraförbjudna.är som

förersättningtillmedförakan rättåtgärderSådanatillåtna.däremot
hindras.intekanskada men

ochrenskötselnföravsevärdolägenheten ärBedömningen omav
handförstairennäringslagen görs§enligt 30otillåtendärmedåtgärden

egenskaphar imarken. Samemabrukaren avellermarkägaren avav
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innehavare renskötselrätt ingen laglig till inflytande innanrättav
sådana åtgärder vidtas. hänvisade väckaDe talan vid domstolär att om
de bedömning.gör en annan

Regeln i 30 § rennäringslagen, markägare ellersom ger annan
brukare mark möjlighet vidta åtgärder medför olägenheterattav som
för renskötselrätten kan jämföras med skyddet för andra bruksrätter,
exempelvis på urminnes hävd grundad till servitut. När deträtten
gäller sådan bruksrätt, finns regeldet ingen på motsvarande sätten som

till tjänande fastighet intrång i servitutet, baraägaren rätt göraattger en
inte skadan blir för allvarlig för servitutsinnehavaren. Samernas på
urminnes hävd grundade framstår mycket starkarerätt änannars som

Ändåservitutshavares. måste de enligt § rennäringslagen tåla30 sådana
inskränkningar i renskötselrätten.

Det skydd bestämmelsen i rennäringslagen30 § renskötselrättenger
åtgärder medför olägenheter för renskötseln därmed enligtmot ärsom

min uppfattning uppfyllaför för konventionens kravsvagt att en
starkt skyddad till besittning och nyttjande mark derätt av som
traditionellt innehar. Svagheten ligger både i renskötselrätten kanatt
inskränkas åtgärder innebär olägenheter för renskötselnattgenom som

tillåtna och tilli inte har inflytande innan sådanaär rättatt samerna
åtgärder renskötselnsvidtas inom året-runt-marker.

skall dock anmärkas sådanDet sig finns förrättatt att yttraen
det gäller skogsbruktes markanvändning. Enligt 20 §närsamerna

skogsvårdslagen berörd till samråd innanhar sameby avverkningrätt
sker inom renskötselns året-runt-marker.

Ytterligare svaghet med regleringen i 30 rennäringslagen§ är atten
det oklart vilka åtgärder grundar till förersättningär rättsom samerna
till följd deras renskötselrätt inskränks.attav

bestämmelse inskränkning iEn innebär renskötsel-annan som en
inom året-runt-markema bestämmelsen i rennäringslagen32 §rätten är

möjlighet upplåta nyttjanderätt till mark detävenstaten attsom ger om
innebär iolägenhet för renskötseln eller intrång till jakträttsamemas
och fiske.

I rennäringslagen föreskrivs på kronomark32 § ovanföratt staten
odlingsgränsen, under förutsättning den underståratt statens
omedelbara disposition renbetesfjällen får upplåtaoch på nyttjanderätt
till mark så länge det inte innebär avsevärd olägenhet för renskötseln.
För upplåtelse jakt ñskerätt till gäller därutöveroch den fårattav annan
ske så länge den inte innebär besvärande intrång i till jakträttsamemas
och fiske enligt hela fisket i visst25 Upplåtelse får skevattenav
endast samebyn medger det.om

Prövningen enligt rennäringslagen upplåtelse32 § markav om av
där olägenhetrenskötselrätt gäller innebär avsevärd för renskötseln
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fiskejakt ochtill görsiintrångbesvärande rätteller avsamemas
länsstyrelsen.nonnaltbestämmer,regeringenmyndighet avsom

prövningdennainflytandetilllagstadgad överhar ingenSamerna rätt
myndighetsprövningsinförinomnormaltlänsstyrelsenäven ramenom

väljaocksåLänsstyrelsen kansameby.berördsynpunkter fråninhämtar
berörfrågorviktigaprincipielltrörandebeslutfatta somatt

rennärings-länsstyrelsemasi§enligt 32nyttjanderättsupplåtelser
representerade.finnsdärdelegationer samerna

Avgiftennyttjanderättsupplåtelser.förregelskall iAvgift uttas
§upplåtelsen, 34berörssamebyoch denSamefondentillfaller avsom

upplåtsnyttjanderätterdock utanförekommerstycket. Det attförsta
tillersättningekonomiskingenfall utgårdessaavgift. I samerna.

skallnaturtillgångar,tillgodogörandeupplåtelsenOm avavser
renskötselnförolägenhetellerskadaför denersättning somstaten utge

stycket.andra§medför, 34upplåtelsen
gällerinterennäringslagen§32viktigtockså attnoteraDet attär

baraåret-runt-markerområde utandethela ärinom ovansom
den stårförutsättningunderkronomark attpåodlingsgränsen statens

renbetesfjällen. Inomochdispositionomedelbaraunder statens
skyddingetfinnsåret-runt-marker annatskogssamebyamasexempelvis

detolägenhetermedför ännyttjanderättsupplåtelser som gesmot som
rennäringslagen.ibestämmelsen 30 §genom

angående desigfåmöjlighet yttrainnebär attDetta att samemas
innebära,nyttj kanrenskötselnförolägenheter som

försvinner.praktikeninyttj görs,sådanainnan
upplåtelserrennäringslagen gentemot32-34skyddDet gersom

jagbedömerrenskötselrätten motinskränkernyttjanderätter somav
krav påkonventionensuppfyllaförförbakgrund attdenna svagtsom

mark inomnyttjandeochbesittningtillskyddadstarkt rätt aven
året-runt-marker.renskötselområdets

inskränkaskanrenskötselrättenibådeliggerSvagheten att genom
iintrångrenskötseln ellerforolägenheterinnebäråtgärderatt som

harinteoch itillåtnafiskeoch atttill jakt är enrätt samernasamemas
områdendevidtas inomåtgärdersådanainnaninflytandetilllagfäst rätt

innehar.traditionelltsamernasom
olägenhetkan innebäranyttjanderätterupplåtaMöjligheten att som

dettaförf°ar ersättningrenskötselrättsinnehavareeller intrång utan att
skydd forstarktkravetmedöverensstämmelse ettheller iintestår

renskötselrätten.
litteratureniifrågasättsdet harpåpekasocksåförtjänar attDet att

renskötselrätten sämreett32-34ochi §reglerna 30 som gerom —
kansvensk lagenligtharbruksrätterandravadintrångskydd änmot -

grundlagsskyddmed detöverensstämmelsestå i avanses
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egendomsskyddet i och medRF 2:18renskötselrätten följersom av
särskilti Se Bertilminoriteter RF 15.förbudet diskrimineringmot av

ff. och Grundlagenäganderätten 1987 9i Statsmakten ochBengtsson s.
ff. Jfr Skogssame-och 111och fastighetsrätten, 1996 64 ff. ävens.s.

ochrättsutredningen 79 83s.
i renskötselrätteninskränkningarifrågasättas dedet kanAtt somom

grundlagensmedrennäringslagenmedges enligt överensstämmer
omständighetytterligaremeningegendomsskydd, enligt minär en som

starkt förtillräckligtkanför renskötselrätten intevisar skyddetatt anses
till besittningstarkt skyddadkrav påuppfylla konventionens rättatt en

föroch nyttjande mark samema.av

lagstiftningenlighet medInskränkningar renskötselrätten ii annan-

mark används iinskränkasocksåRenskötselrätten kan attgenom
rennäringslagen.finns idenlagstiftningenlighet med än somannan

enligt sådanmarkianspråktagandeprövning görsNär avav
till fastighetsärskildbetraktas renskötselrättenlagstiftning rättsom

renskötselrätt skall hörasinnehavarevilket innebär att avsamerna som
fastighet.särskild tillharför andragälleri ordning rättsomsamma som

skydd särskildrenskötselrätten harinnebärDetta att annansamma som
till fastighet.rätt

inskränkningar iskyddetbakgrund kandennaMot mot
rennäringslagenutanförliggerlagstiftningrenskötselrätten enligt som

konventionens krav.uppfyllaförtillräckligt starktbedömas attvara

miljöbalkenrenskötselrätteninskränkningar iSkyddet imot-

beaktas vidmiljöbalkens reglerskallförredogjortjag tidigare harSom
innehåller bestämmelserde lagartillämpning många somsomavav

i anspråk.renskötselområdetinomtill markkan leda tasatt
renskötselrätten.skyddet förindirektförstärkerreglerMiljöbalkens

skall beaktas imarkbehovrennäringensinnebärReglerna att av
särskilt skydddärutöverochriksintressenfleraegenskap ett gerav av

belägnavattendragfjällområden ochexploatering ärstoramot somav
inom året-runt-markema.

innebär för renskötselrättenreglermiljöbalkensskyddDet som
skyddad tillstarktpåkonventionens kravlinje med rättligger väl i en

innehar.traditionelltmarknyttjandebesittning och samernaav som
själva hardärordningemellertid påpekas rättbörDet att samernaen

riksintressanta förområdenvilkabeslut ärdelta iatt somom
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tillåts sådanaexploateringsig innanrennäringen och rätt yttraatt av
konventionen.medskullebättre överensområden stämma
krav påpåpekatstidigare attställerKonventionen som

i beslutfå deltaskallmöjligt rörlångtsjälva såursprungsfolken som
artikel 7.mark sebl.a. deras

markrättigheter.förfoga sinaför över2 En viss atträtt samerna

innehartraditionelltmarkinomrenskötselrättenFör att samernasom
markoch nyttjabesittaskyddadstarkt rätt attskall kunna ensomanses

ursprungsfolket utöverhartidigarejagjag, så angett, attsomanser
förfogamöjlighetvissmåsteockså attnyttja markenrätten att ges en

rättigheter.sinaöver
uppfattning. Detför denna ärskälhuvudsakligahar tvåJag ena

ibeslutsjälva fattaursprungsfolkspå rätt attILO-konventionens syn
regleraviktenandraoch detdem attärfrågor rör samemasavsom

medlikvärdigtmöjligtlångtså ärmarkrättigheter på sättett som
svensk lag.enligtmarkrättigheterövrigas

fattaursprungsfolkspå rättkonventionens attgällerdetNär syn
utarbetandetunderframkomdemberörfrågorbeslut i avsom

konventionendenmedsyftenaviktigastedekonventionen att nyaaven
besluta i frågorsjälvaursprungsfolkens rättrespektera att somattvar

dem.beslutaskallistället fördemberör statenatt
där detingressenredanframgårkonventionenmedSyftet angesav

sinakontrollfåsjälva översträvanden utövaursprungsfolkens attatt
utvecklingekonomiskaoch sinlivsstilinstitutioner, sin egenegna

erkänns.
bestämmaursprungsfolken övermöjligheten för attgällerdetNär

möjlighetskall haursprungsfolkenpunkt li artikel 7marksin attanges
kontrollinnehar ochdemark utövadenbestämmasjälva överatt som

kulturellasociala ochekonomiska,sinmöjligtdetså långt överär egen
utveckling.

traditionellaursprungsfolkensartikel 23iföreskrivsVidare att
skallinsamlandeochfångstfiske,jakt,såsomverksamheter t.ex.

och förderas kulturerbevarandetförfaktorerviktigaerkännas avsom
utveckling.ochsjälvständighetekonomiskaderas

förfogasjälvamöjlighetregleringen attsvenskaDen samemasav
§framgår 31renskötselrätteniingårde rättigheter avöver som

medlem iellerfår samebybestämmelsedennaEnligtrennäringslagen.
tillrenskötselrätteniingårrättighetupplåtaintesameby annan,som

tilloch fiskejakttill vissupplåtamöjlighet rättförundantagmed att
samebyn.imedlemtidigare
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tidigare redogjortkan däremot, så jag för, upplåta tillStaten rättsom
jakt renskötselområdets året-runt-marker,och fiske inom 32-34
rennäringslagen.

rennäringslagendenna reglering infördes 1886När årgenom av
skäl lappbyama inte själva klarade skötaett att attangavs avsom

fjällen iupplåtelsema till jakt och fiske i dessa ställeträtt utan attav
borde skötas staten.av

fiske upplåter enligttill jakt ochFrågan rätt statenom vems
omtvistad. Samema hävdarbestämmelserna i 32-34 är numera

jfrunder hänvisning till bl.a. skattefjällsdomen särskilt NJA 1981 s.
disponerarff. det deras till jakt och fiske233 överär rätt statenatt som

jaktlag ochoch upplåter till andra. Sedan tillkomsten 1986 års 1993av
det till jakt ochårs fiskelag har från andra håll hävdats är rättatt statens

sig till denfiske upplåts eftersom ägarestatenstaten, anser somsom av
markägare skulleLiksom övriga enligtmark det frågaär statenom.

fisket denna mark ochdetta ha till jakten och rättsynsätt rätten att
detta till utomstående.upplåta

till jaktlagen, punkt och fiske-övergångsbestämmelsema 4Enligt
inte inskränker de rättigheterlagen, gäller dock dessa lagarpunkt 2 att

till jakt respektive fiske på grunddessförinnan haftnågon avsom
vilar urminnes hävdurminnes jakt- och fiskerätt påhävd. Samernas

skattefjällsmålet.domen idetta har bl.a. konstaterats Den rättgenom
alltså väl förenlig medgällande i sammanhanget ärgörsamerna

lagstiftningen i fråga.
det enligtjakt- och fiskerätt 32§Oavsett är statensomvems

till jakt och fiskeåret-runt-markema så harupplåter inom rättsamerna
jakt- fårsin och fiskerättenligt rennäringslagen.25 § Denna samerna

möjligheten upplåtatill andra med undantaginte själva upplåta attav
den till tidigare samebymedlem.

förvad gällersig från regleringenreglering skiljerDenna av som
fårfiskerättigheter. Enligt svensk lag denochandra innehavare till jakt-

sin till jakt och fiske tillfiska upplåtahar jaga och rätträtt attsom
andra.

fiske tillsin till jakt ochför upplåtaFörbudet rättattsamer
deltill renskötselrätten, till denleder enligt min meningutomstående att

uppfyllafiska, inte kanden jaga ochrätten att ansesavser
skyddad till besittning ochkonventionens krav starktpå rätten

hardet innebärnyttjande mark eftersom att samerna en merav
innehavare jakt- ochgäller för andrabegränsad rättighet vadän avsom

fiskerätt.
jakt och fiske till utomståendetillFörbudet upplåta rättenmot att

bestämmelser i konventionenmed deinte hellerstämmer överens som
möjlighet bestämmaskall haursprungsfolken själva överattattanger
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långt det möjligtoch kontroll såden de inneharmark är överutövasom
ursprungsfolkens traditionellautvecklingsin ekonomiska samt attegen

skall erkännas viktigajakt, och fiskeverksamheter såsom t.ex. som
och utveckling artikelsjälvständighet 7faktorer ekonomiskaför deras

punktpunkt och artikel 1.1 23
finns enligtbegränsningarövrigaockså ifrågasättaskanDet somom

sinmöjlighet förfogadet gällerrennäringslagen överattnär samemas
starktkonventionens kravmedrenskötselrätt överensstämmer en

Exempelvis kan detmark.nyttjandetill besittning ochskyddad rätt av
för skallförutsättningarnaregleringifrågasättas attstatens sameravom

sameby myndigheternasimedlemskapfå renskötselrätten samtutöva
byområdenindelning ibestämmabefogenhet överensstämmeratt om

skyddadskall ha starktkrav påmed konventionens rättatt ensamerna
mark.och nyttjandetill besittning av

stridbestämmelser inte klart idock dessauppfattning stårEnligt min
förbudet disponeradetkonventionens krav övermed sätt attsom

inte kritiserats påhellerReglerna harfiskerättenjakt- och gör. samma
sätt av samerna.

bestämmamyndigheterbestämmelserFlera de rätt attsom gerav
för rennärings-inomföremål förrenskötseln översynäröver ramen

kommitténdirektiven till1997:102. Iarbete dir.kommitténspolitiska
rörandeövervägandenkommitténsutgångspunkten förbl.a. attanges

framtiden böribör organiserashur renskötseln att gesvara samerna
organisationsfonnidag bestämmautsträckningimöjlighet änstörreatt

verksamhetsområde.organisationensochför rennäringen
beaktai sitt arbetekommitténfördärför finnasbörDet attutrymme

möjligt bör halångtså rättkonventionens krav på attatt samerna
Underrättigheterna.ingåenderenskötselrättende iförfoga över

innebörd kommersådanfårförslagkommitténsförutsättning att en
uppfyllas bättre.del kunnakrav i denna änkonventionens att

erkänna ochpåkrav ikonventionenslagstiftningUppfi/Iler svensk att
markskyddaför nyttjaåtgärderlämpliga fall vidta rätt attatt samemas

med andratillsammanstraditionellt harde nyttjatsom

skyddafall förlämpligavidtas iåtgärder skallInnebörden attattav
nyttjarde traditionelltnyttja markursprungsfolkens rätt att som

bedömttidigarejagmed andra hartillsammans attvara
ochskall erkännasmarknyttja sådanursprungsfolkens atträtt att

jakt, fiske,rättigheter, såsomskydd för dessavidtas tillåtgärder skall
kulturursprungsfolkensbevarandetdet behövs förfångst avomm.m.

utveckling.självständighet ochekonomiskatilloch deras möjlighet
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erkännsrennäringslagenbestämmelsen i 3 §Genom samemas ren-
renskötsel ålder bedrivs underområden därskötselrätt sådanainom av

vinterbetesmarker. har inomSamemas.k.vissa tider året,av
för renskötselrätteninomrättighetervinterbetesmarkema ramensamma

skyddet inskränkningar iåret-runt-markema,de har inom motmensom
vinterbetesmarkema.inomrenskötselrätten är sämre

rennäringslagen emellertidbestämmelsen i 3 §svaghet medEn är
områden hargeografiskavilkaden inte tydligt inomatt samernaanger

redogjort förjag harvinterhalvåret. Sårenskötselrätt under ovansom
vinterbetesmarkema vissa hållpåförtill ärhar detta lett gränsenatt

vilka områdenhelt klart inomdärmed inteomtvistad. Det är samemas
nyttja markenSkyddet förrenskötselrätt erkänns. rätt attsamemas

punkt andra meningenartikel 14 1Varken kravet iförsvagas därmed.
uppfyllt. artikeldärför I 14punkt kani artikel 2eller kravet 14 anses

skyldighet identifiera markharregeringamapunkt 2 attatt enanges
till detta i detåterkommertill.ursprungsfolket har rättigheter Jagsom

punktartikelavsnitt där jag behandlar 14
tillför rättigheterskyddåtgärder tillytterligareBehövs det samemas

andra på den fråganmed Svarettraditionellt nyttjarmark .de ärsom
skyddmed ökat förnödvändigtberoende det ettär samemasomav

kultur och derasmark försådannyttjanderätt inom att samemas
skall kunnaoch utvecklingsjälvständighetekonomiskatillmöjlighet

bevaras.
rennäringslagen, begränsari och 32Bestämmelserna 30 som

gäller interenskötselrätten,inskränkningar imöjligheterna göraatt
vinterbetesmarkema.inom

mark f°ar vidtabrukaremarkägare ochinnebärDet att avannan
inom dennaför renskötselnolägenhetavsevärdmedföråtgärder som

till mark inomnyttjanderättupplåtelseocksåmark. innebärDet att av
väsentlig olägenhetmedfördetkan skevinterbetesmarkema även om

till jakt ochiintrångeller besvärande rättför renskötseln samemas
ellerinte föreskriventilltill ersättning ärfiske. Någon rätt samerna

fall.förutsatt i dessa
tillnågotservitutsrätt-paralleller med rättendrarOm somenman

tydligtdetvinterbetesmarkema ärinomrenskötsel närmast motsvarar-
betydligtharvinterbetesmarkemarenskötselrätt inomatt samemas

har. Redanservitutsrättvadinskränkningarskydd änsämre mot en
för skyddetmeningmintalar enligtförhållande motdetta att

stärkasvinterbetesmarkema börinomrenskötselrätteniinskränkningar
andraskydd intrångfårrenskötselrättså motatt somsammasamemas

markrättigheter.har för sina
möjlighetförbetydelseVinterbetesmarkerna har attstor samemas

renskötsel.verksamhet,traditionellabedriva sinfortsätta att
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samiskasin den huvudsakliga grunden för denRenskötseln iutgör tur
ekonomisk självständighet ochmöjlighet tillkulturen och samemas

konventionen nödvändigtdärför det enligtutveckling. Jag ärattanser
inom områdenrenskötselrättenskyddet förstärka ävenatt samernasom

med andra. bör enligt mintillsammans Dettatraditionellt nyttjar
intrång i renskötselrätten stärksskyddetskeuppfattning motattgenom
bruksrätter har intrång.andradet skyddså det motmotsvararatt som

Åtgärder krävs7.2.6 som

Åtgärder traditionelltmarkkrävs inom7.2.6.1 som samernasom
innehar

innehartraditionellt måstemarkInomMin bedömning: samernasom
åtgärderrenskötselrätten stärkas såiinskränkningarskyddet attmot

för renskötseln ellerolägenheterringainnebär än samemassom mer
inskränkningar iskyddettillåts.till jakt och fiske inte För motatträtt

skall bli effektivt måsterättigheter rätt att yttrasamerna gessamemas
innan dessasådana inskränkningarmedföraåtgärder kansig över som

åtgärder prövade opartiskplaneradefåvidtas kunnaoch rätt att av en
frågorrenskötsel och iiinstans med kompetens rör rättsom samemas

fiske.till jakt och
stärka skyddetförbör vidtasåtgärdYtterligare att motsomen

sigSametingetrenskötselrätteninskränkningar i rättär att yttraatt ge
enligtrennäringen fastställsförriksintresseområdeninnan av

sigför Sametingethushållningsregler ochmiljöbalkens yttrarätt att
områden.inom sådanatillåtsmark ochexploateringinnan vattenav

starktskall kunnarenskötselrättFör att som enansessamemas
inom denyttjande krävsochtill besittningskyddad atträtt samerna

förfoga sinmöjlighetinnehar fårtraditionellt överdeområden attsom
fårkan skefiske. rätttill jakt och Detta attatträtt samernagenom
utformautomstående. kunnaFörtilloch fiskerättupplåta sin jakt- att en

fiskerättjakt- ochomfattningenregel krävs detsådan att samemasav
utreds.innehartraditionelltdeinom områden som

krävsILO-konvention 169ratificeraskall kunnaSverige attFör att nr
skall kunnaartikel punkti 14 lkravenvidtas förytterligare åtgärder att

skyddetstärkasyfta tillåtgärder måsteuppfyllas. motattDessa
starktblir likaskyddetrenskötselrätt såiinskränkningar attsamemas

tillmark ochtillbruksrätterandra liknandeför att samerna engesom
demarkjakt och fiske inomtillsinförfogasjälva rättöverrätt att som

innehar.traditionellt
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renskötselrätteninskränkningarskydd iEtt stärkt mot

brukareför markägare ellerrennäringslagenMöjligheten enligt 30 § av
åtgärderåret-runt-marker vidtarenskötselområdetsmark inomatt som

jag tidigare harrenskötseln innebär såmedför förolägenhet angettsom
tillandra bruksrätter markskyddrenskötselrätten har änettatt svagare

möjligheterna förgällerexempelvis servitut. Detsamma staten att
inom delar året-nyttjanderätterupplåtaenligt rennäringslagen32 § av

eller intrång iolägenhetermedfördettarunt-markema atttrots
fiske.ochoch till jaktrenskötselrätt rättsamemas

renskötselrätt,förmedför skyddetreglerDessa att samemas
relation tillalltför ställt ijakt och fiske,inkluderande till är svagträtten

till besittning ochskyddadstarktkrav på rättkonventionens en
skall kunna uppfyllaskravkonventionensnyttjande mark. För attav
intrång frånskyddrenskötselrättensbör därför mot annan

traditionelltområdenstärkas inom demarkanvändning som samerna
innehar.

innnebär åtgärderregelinförakan skeDetta attatt somengenom
renskötseln ochförringa olägenheterinnebär rättän samemasmersom

både mark-måste omfattaRegelninte tillåts.till jakt och fiske
jordbruk och upplåtelserskogsbruk ochinnefattande bl.a.användning

bagatellartade olägenheter börmark. Heltsådannyttjanderätter påav
däremot kunna acceptera.samerna

verksamt skyddskall blislagregel detta motFör ettatt aven
ha möjlighetmåsterenskötselrätteninskränkningar i att yttrasamerna

inskränkningar i renskötselrättenmedförakansig åtgärderöver som
åtgärdersådana planeradefåmöjlighetoch hainnan dessa vidtas att
i frågorrenskötsel ochikompetensopartisk instans medprövade av en

ibarafiske.jakt och Att rätttill attrör rätt samerna engesamemassom
tillräckligt.skada kan inteför bevisligkräva ersättningefterhand anses

införsregelskulle kunna ske attDetta att angersomengenom
renskötsel-inskränkningar iringamedförakanåtgärder änmersom

imyndighet med kompetensstatligtillskall anmälasrätten en
rennäringsenheter.länsstyrelsemasexempelvisrenskötselfrågor,

förplanerade åtgärdersamtligasammanställaMyndigheten kan
hjälp modernmedkartorexempelvis påsameby,respektive av

regelomfattasskallåtgärderVilkadatateknik. omav ensom
samiskaSametinget ochmedsamrådianmälningsplikt bör avgöras

organisationer.
aktuellaförsorg medmyndighetensdärefterf°arSamema genom

viss tid siginomgrund möjlighet överdatakartor yttraatt omsom
förmedföra skadakommerderas meningåtgärder enligtplanerade att
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och fiske.till jakt Samema kanrenskötseln eller sigrätt yttrasamemas
eller Sametinget.berörd samebygenom

visar rennäringens behov mark in-Redan i dag finns kartor som av
lagda Rennäringens kartskåp". visar det aktuellai databasen Kartorna
behovet inom de olika samebyarnamark för renskötseln iav
Norrbottens län de olika vegetationstyper viktiga förärsamt som

med fram motsvaranderenbetet. närvarande pågår arbeteFör att taett
renskötselområdet.kartmaterial för delarövriga av

för planeradekartmaterial skulle användas lägga inDetta kunna att
skulle helhetsbild skapasmarkanvändningsåtgärder. detPå sättet en av

mark och planerade markanvändnings-rennäringens behov av av
bedömningen viss planeradåtgärder. skulle underlättaDetta enav om

olägenhet för renskötseln iåtgärd kan komma orsaka ringaänatt mer
viss sameby.en

medföraviss åtgärd kommerOm änattatt meranser ensamerna
och därför sig åtgärdenringa olägenhet for renskötselrätten motsätter

regeringen bestämmer ochkan åtgärden den myndighetprövas somav
behov och tillgång till aktuellthar kunskap rennäringenssom om

överklaga beslutfinnas möjlighet sådantkartmaterial. börDet ettatten
förvaltningsdomstol.till

ersättning för intrång i renskötselrättenRedan i dag kan fåsamerna
rennäringslagen. regelinte klart framgår Avdettaäven en nyom av

olägenheter för renskötselnbara tillåter åtgärder innebär ringasom som
det framgå åtgärdertill jakt och fiske, böreller rätt att somsamemas

olägenheter leder tillmedför ringavidtas och änsom mer
berörd sameby.ersättningsskyldighet gentemot

innebära stärkt skyddinnehåll skulleregel dettaEn motettav
de områdenrenskötselrätten iinskränkningar i som samerna

ökadförhoppningsvis leda tilloch skulletraditionellt innehar en
kontaktsådan markeller brukarebenägenhet för markägare taattav

renskötselrätten vidtas.beröråtgärdermed berörd sameby innan som
medöverenskommelseinte hindraRegeln skulle naturligtvis att

träffas markanvändningersättning kanmot somomsamerna - -
renskötseln.olägenheter förinnebär ringaänmer

för ochriksintresseFastställande områden rennäringenav av
exploatering dessaav

för rennäringenriksintresserenskötselområdetdelarDe är avsomava
kap. miljö-hushållningsbestämmelsema i 3skyddas särskilt genom

året-runt-marker har ocksårenskötselnsbalken. delarStora ettav
miljöbalkeni kap.bestämmelserna 4indirekt starkt skydd somgenom

6 19-0388Samema
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delarmark inomexploateringskydd storainnebär mot avav
vattendrag ioch andraälvarexploateringskyddochfjällvärlden mot av

dessa områden.
förriksintressenområdenfastställandereglerMiljöbalkens avavom

Reglernarenskötselrätt.förviktiga för skyddetrennäringen är samemas
i dei renskötselrättenintrångskyddsärskiltmedverkar till motatt ge

renskötseln.förbetydelseområden störstär avsom
inskränkningarskyddetinflytandestärka motöverFör att samemas

vilkasigfåsjälva överbörrenskötselrätten rätt yttrai attsamerna
rennäringen.förriksintresseskallområden avanses varasom

tillämpningenförordningdenkan ske styrDetta att avsomgenom
Sametingetsåändrashushållningsbestämmelser attmiljöbalkens ges en

rennäringenriksintresse förområdensig innanlagfäst rätt att yttra av
sig innanlagfästfåbör också rättSametinget att yttrafastställs. en

rennäringen.förriksintresseområdentillåts inomexploatering av
förlänsstyrelsen inomexempelvis skekanDetta att ramengenom

prövning målvidtillriksintressenbevakasitt tasattatt avvaraansvar
inhämtarmark ochexploateringärenden vatten,och rör avsom

markområdenprövningenSametinget röryttrande från när av
för rennäringen.riksintresse

planeradeeffekternayttranden bedömasinakan iSametingets av
skyddet förbevakaochhelheti dessrenskötselrättenåtgärder för att

regelurholkas. Eninterenskötselområdetinomrenskötselrätten som
medvälocksåsig skulle överensstämmaSametinget rätt att yttrager

samhällsplaneringen ochimedverkaSametinget hardet uppdrag att
vidintressenrennäringensdäriblandbeaktas,samiska behovbevaka att

sametingslagen,kap. 1 § 42ochmarkutnyttjande vatten p.av
1992:1433.

renskötselrättförfoga sinför överEn viss atträtt samerna

till utomståendeoch fiskejakttillsinupplåtaforFörbudet rättattsamer
innehar. Annarstraditionelltmarkinomupphävasmåste samernasom

besittning ochtillskyddadstarktpå rättkravkonventionenskan en
ibestämmelsen 31 §innebäruppfyllas. Dettamark intenyttjande attav

ändras.måsterennäringslagen
tillupplåta sin rättbestämmelse rätt attFör att samernagersomen

fråganomstriddaförst denmåsteutformasskall kunnaoch fiskejakt
dag upplåterdär imarkdenfiskerätt påochjakt- statenharstatenom

fall kanutredas. Irennäringslagenenligt 32§ annatfiskejakt och
upplåtaharfiskerätt rättjakt- och attdenomfattningen samernasomav

bestämmas.utomstående intetill
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och fiskerätt vidhar jakt-fastighetsägareegenskapOm istaten av
ellerform uppdelningdetta till någonsidan leder att avav samerna

detmåsteochmellanöverenskommelse äga närstaten rumsamerna
fisket på markochupplåta jaktengäller rätten att som samerna

innehar tilldäremot rättentraditionellt innehar. Om ensammasamerna
upplåtamark defisket på denna måstejakten och rätt att ensammages

mark.fiske inom dennaall jakt och
Sverige helt skallangeläget förocksåutredsdenna frågaAtt attär

på de rättigheterartikel 14krav iuppfylla konventionenskunna att som
skyddas.erkännas och Omskalltill markursprungsfolk har

medfalletOmtvistad, sårättighet äromfattningen är samer-somav en
erkännandetomfattningenfiske, så blirtill jakt ochrätt avavnas

kan inte preciseras.rättighetenskyddet föroklar ochrättigheten också
fiskerätt har klar-jakt- ochomfattningenEfter det att samemasav

till jakt ochupplåta singjorts kan regel rätträtt attsamernasom geren
och derassamråd medutformas iutomståendefiske till samerna
självfalletregel kansådanutformningenorganisationer. Vid enav

jaktvårdssynpunkter.ochnaturvårds-allmännaockså tillhänsyn tas
fiskerättsin jakt- ochförfogaregel överEn rätt attsamernasom ger
punktenligt artikel 1till kraven 7ocksåregelbidrar sådan atten

ursprungsfolken så långt detskallbestämmelseEnligt dennauppfylls.
markrättigheter.sinabestämmasjälvaha möjlighet övergår att

Även uppfyllaskanpunktartikel 1kravet i 23 att samernagenom
till utomstående.jakt och fiske Itillsinupplåtamöjlighet rättattges
stödjaskallregeringarnabestämmelsedenna att ursprungs-anges
fiske viktigajakt ochsåsomverksamhetertraditionellafolkens som

utveckling.självständighet ochekonomiskafaktorer för deras
fiske tilltill jakt ochupplåtaförmöjlighet rättenEn attsamerna

möjlighetomfattning harökaditillutomstående kan bidra att samerna
bl.a.framgårbas. Dettamed jakten och fisketförsörja sigatt avsom

rennäringen, 1998:8. DärDsbeträffandeanalysFinansdepartementets
jakt-resursbasdenkommersialiseringatt samemassomavanges en

potentialekonomiskhelt änfiskerättoch utgör representerar annanen
litet antalkanavsalu, endastfiske förjakt och ett personer engesom

försörjning.svag
och fiske tilltill jaktsinupplåtaförmöjlighet rättEn attsamerna

möjlighet försörjaskulle därför leda tillutomstående attatt samemas
skulle stärkas.verksamhet,traditionellsig på för demen

l
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Åtgärder mark traditionelltbehövs inom7.2.6.2 som samernasom
med andratillsammansnyttjar

traditionelltden markOmfattningenMin bedömning: samernasomav
klarläggas för uppfyllaandra måstemednyttjat tillsammans att

rättigheter till sådanerkännandekravkonventionens samemasav
mark.

renskötselrätten inom markiinskränkningarSkyddet mot som
med andra bör också stärkastraditionellt nyttjar tillsammanssamerna

förolägenheter renskötselnringainnebäråtgärderså änatt mersom
tanketillåts. Med påoch intetill jakteller rätt mensamemassamemas

gällaförbudet kommamarkdenna kanextensiva bruk attantas merav
särskilt känsligaför renskötselnåtgärder iåtgärder elleromfattande

områden.
för renskötselrättenringa intrångmedföråtgärderOm änmersom

för skada från dentill ersättningsameby haberördvidtas skall rätt som
skall skall havidtassådana åtgärdervidtagit åtgärden. Innan samerna
leda till ringakanfall åtgärdernasig i demöjlighet änatt yttra mer

renskötselrätten.intrång i
riksintresseinnan områdensigskall haSametinget rätt att yttra av
traditionelltområden därinomfastställsför rennäringen även samerna

Sametinget bör ocksåandra.medmarken tillsammans rättnyttjar ges
tillåts inom områdenochexploatering marksig innan vattenatt yttra av

rennäringen.förriksintresseärsom av
Åtgärder nyttjarandra traditionelltochbidrar till att somsamernasom

gäller nyttjandetsamförstånd detmöjligt kan uppnå närmarken så långt
förskyddsikt säkralångi syfte påmarken bör vidtas att samemasav
ochför renskötsel och jaktmarknyttja sådansin traditionella rätt att

fiske.

traditionellt nyttjar tillsammansmarkHuvuddelen den samernasomav
delar året-runt-vinterbetesmarkema. Avenmed andra utgörs avav

sådankani privattid varitunder lång ägomarkerna anses somsom
vinterbetesmarkema iförredovisattidigaremark. jagSom är gränserna
renskötselrätten inomintrång iföroch skyddetomtvistadevissa delar

bruksrätter.skyddet för andravinterbetesmarkema betydligt änsvagare

nyttjanderättErkännande samemasav

nyttjanderätt ierkännandepåställer kravKonventionen av samemas
andramedtillsammanstraditionellt nyttjar samtområden samernasom

nyttjanderätten.skyddafall forlämpligaåtgärder i att
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områdenstärka renskötseln iföråtgärdenDen viktigaste att som
inommed andra klargöratillsammanstraditionellt nyttjar är attsamerna

tillförsäkrarenskötselrätt ochharvilka områden samernasamerna
de skall kunna fortsättaområden förtillgång tillräckligttill attattstora
krävs i dessa avseendeåtgärderrenskötsel. Vilkabedriva som

under artikel 19 a.artikel punkt 2behandlar jag under 14 samt

renskötselrätteninskränkningarstärkt skydd iEtt mot

skyddet förviktigtjag tidigareDet attär angett samemassom
traditionellt nyttjarområdeninom derenskötselrätt samernasom

möjliggör fördetsådantstärks påtillsammans med andra sätt attett
sig renskötsel inomförsörja påfortsättningsvis kunnaattsamerna

har iVinterbetesmarkemapunktjfr artikel l.renskötselområdet 23
bedriva renskötsel.möjlighetenbetydelse försammanhangdetta attstor

renskötselrätten i dessaförskyddför stärktUtgångspunkten ett
renskötselrätteninskränkningar iskyddområden motär att samemas

andra liknande bruksrätter.förgällerstarkt detskall lika somsomvara
inskränkningarskyddsådantdet inte någotrennäringslagen finns motI

Vinterbetesmarkema.renskötselrätten inomi
regel dendäremotdetfinnsskogsvårdslagen, 31 § attI om somen

inom helarennäringentillskall hänsynskogsbrukbedriver ta
skogsbruk inombl.a.innebärRegelnrenskötselområdet. att

till betehar tillgångsamebyamabedrivas såskallrenskötselområdet att
och rastningflyttningför samling, renar.behövsvegetationoch avsom
med anledningrådallmännameddelatharSkogsstyrelsen av

Skogsvårdsstyrelsen kan ocksåSkogsstyrelsen ellerbestämmelsen.
skall efter-bestämmelsenförbud förellerföreläggandemeddela att

eller fängelse, 38till böterledaföreläggande kanlevas. Brott mot
derenskötselrätt inomförskyddetmarkeraFör att samemas

ocksårenskötselförnyttjattraditionellt hardeområden sommensom
åtgärderinnebärregelgenerellanvänder börandra att somsomen

tillrenskötseln ellerför rättolägenhetermedför ringaän samemasmer
skogsbruketsikte påbarabör intefiske inte tillåtna. Denjakt och taär

markanvändning.allpåutan
sådanbli effektivt börskallinskränkningarskyddetFör motatt en

tillharberörd sameby rättbestämmelseinnehållaregel attomen
skada åtgärderföreller brukarenfrån markägarenersättning somsom

utgå såersättning börtillorsakar. Rättrenskötselrättenmedför iintrång
olägenhetskada ellermedföråtgärdsådanvisasamebyn kan attsnart

till jakt ochförellerrenskötseln rättförinte ringaär samemassom
fiske.
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derenskötselrätt inom markskullesådan regelEn somsamemasge
skyddandra motsvarandemedtillsammanstraditionellt nyttjar mot

har.bmksrätterandrainskränkningar som e
åtgärder kanunderstryka denviktigt antasDet typattär att av som

traditionelltmarkrenskötselrätten inomförleda till skada som samerna
åtgärder kansig från deskiljermed andranyttjar tillsammans som

traditionelltmarkrenskötselrätten inomskada som samernaanses
marken forbehovmedharinnehar. Detta göra attatt avsamemas

skiljer sig åträttighetersammanhängandedärmedrenskötsel och
åtgärdervinterbetesmarker. Förbudetochåret-runt-markermellan mot

traditionellt nyttjarmarkrenskötseln inomkan skada samernasomsom
omfattandegällakommaandra kanmedtillsammans attantas mer

särskilt käns-renskötselni föråtgärdermarkanvändningsåtgärder eller
flyttning ochfor samling,behövsområdenliga områden såsom som
regelskogsbruket bör den 31 §gällerdetNärrastning renar.av

skallvilka hänsyndag finnsredan iskogsvårdslagen tassomomsom
bedömningen.vidutgångspunktkunnatill renskötseln tas som

i skadeståndsmålkrävskunskapdomstolarna dentillföraFör att som
eller jaktrenskötselnföreventuella skadoråtgärdersrörande Samernas

rennärings-länsstyrelsemasfråninhämtasyttrandenoch fiske kan
Sametinget.enheter och

renskötselrätteniför intrångersättningtvister ärundvikaFör att om
innanberörda samebyarmedkommerkontakterdet troligt att tasatt

till intrång.ledamisstänks kunnaåtgärder vidtas som
böreller SametingetsamebyarberördadockJag att samernaanser

omfattning elleråtgärdersig innan störreha lagfäst rätt yttraatt aven
områden vidtasviktigaochkänsligafor renskötselnåtgärder inom om

skekanrenskötselrätten. Dettaintrång ileda tilldessa kan genomantas
regeringentillanmälasskallåtgärdersådanaföreskrift att en aven

skallmyndighet denlämpligen tautsedd myndighet somsomsamma
områdenåtgärder inomplaneradeanmälningar samernaemot somom

vidarebefordrakan sedanmyndighetinnehar. Dennatraditionellt
för yttrande.tillanmälningarna samerna

fastställas iregel börsådanomfattasskallåtgärderVilka enavsom
ocksåorganisationer. Detoch samiska ärSametingetmedsamråd av

innan dettamarkanvändareandrafrånsynpunkterinhämtaviktstor att
fastställs.
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Åtgärder inskränkningar renskötselrättenskyddet istärka iför motatt
markäganderättenförhållande till

intrång istärka skyddetförbehövsåtgärder jag motDe attangett
innehar ochtraditionelltinom markrenskötselrätten samemassom

intemed andra, kantraditionellt delarmarkinom samernasom
enskildaden äganderättinskränkningnågonbetraktas somavsom

frågafastigheter. Dettill sina närmast etthar ärmarkägare om
har grundvalrenskötselrättförtydligande den avsamernasomav

belastar fastigheternatillbakatidsedan långhävd,unninnes rätt somen
renskötselområdet.inom

rennärings-renskötselrättenVisserligen preciseras närmare genom
denskogsvårdslagen. Menbl.a.lagstiftning,regler ochlagens annan

skyddar,konventionenmarktillrättigheter ytterstvilar, liksom de som
påmarken.bruk Denochtraditionella innehavpå avsamemas

liksom äganderättenskyddasrenskötselrättengrundadehävdurminnes
framgårkap. 18 § RF. Somibestämmelsen 2grundlagen avgenomav

detta skydd248 gäller1981skattefjällsmålet NJAibl.a. domen s.
i lag.preciserasrenskötselrättenoberoende hur närmareav

skyddanödvändiga förjag harlagändringar attDe angett somsom
delari vissainnebärintrångrenskötselrätt attmot samemassamemas

dettidigare. Menbättreskyddasmarkanvändning äntraditionella av
klargörandefårbarasådana ändringar ettsagda framgår att avsomses

hävd, inteurminnesgrundredan hargrundlagsfästa deden rätt av
Etti kap. 18 § RF.2markäganderätteniingreppnågot avsessomsom

ringainnebärmarkanvändningsföretag änförbud ettmot mersom
förlägei detta värnframstårrenskötselrätten närmast ettiintrång som

otillåtennågoninterättighet,grundlagsskyddade somsamemas
markäganderätten.iinskränkning

stycketandra RFkap. 18 §2erinrasövrigtkan förDet attom
markanvändningpågående avsevärtbaraersättningföreskriver när

markanvändnings-ingripandesådanaförbudförsvåras. Ett mot nya mer
bedömning inteenligt mininnebärinföras,börföretag jag angettsom

tillämplig.grundlagsregeln bliratt
i förslagetbehövligtintedärförskälanförda attJag ovananser av
anledningeller itill markägarenersättningsrättföreskriva någon annan

lagändringama.diskuteradedeav
åtgärder föravsnitt 7.2.5under attärjagSå angett ovansom

förnödvändigaocksåinskränkningar attrenskötselrättenskydda mot ge
inskränkningarskyddmotsvaranderenskötselrätt mot somsamemas

gällandeenligttill mark har rätt.bruksrätterandra
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Åtgärder ochsamförståndsläsningar mellan andraför hittaatt samer
rörande bruket markenmarkanvändare av

möjlighet utnyttja de områdenpå lång sikt skyddaFör attatt Samernas
för renskötsel också traditionelltde traditionellt använt men somsom

andra också vikt vidta åtgärder i syftedetanvänts är största att attav av
dem nyttjar förlångt möjligt samförstånd mellan markenså uppnå som

renskötselolika Såväl för bedrivaändamål. sättetsättet attatt som
har förändrats tidbedriva och jordbruk och turismskogs- avsevärt över

kravförändras vilket ställer på anpassning ochoch fortsätter att
för de traditionelltfrån samtliga nyttjareömsesidig hänsyn att som

fortsätta detta.nyttjat denna mark skall kunna göraatt
har i uppdragRennäringspolitiska kommittén övervägaatt nya

konflikterna mellan rennäringensyfte minimerabestämmelser med att
renskötselområdet. konflikterSådanaoch andra markanvändare inom

för rennäringspolitiskafinns många håll i dag.på Inom ramen
föreslå åtgärder ökarkommitténs uppdrag bör det möjligt att somvara

andra markanvändare ochsamförståndet mellan ochsamerna som
fortsätta använda densäkrar långsiktig möjlighet för att attsamernaen

förtillträde till renskötsel och jakt ochmark de traditionellt haftsom
medverka till konventionens krav påfiske. åtgärder skulleSådana att

nyttjande mark bättre kan uppfyllas.skydd för traditionella avsamemas

IdentifieringArtikel 14 punkt7.3 av

markursprungsfolkens

klarlagt vilka områdenintei SverigeMin bedömning: Det är som
det klarlagt vilka områdeninnehar. hellertraditionellt Inte ärsamerna

med andra. itillsammanstraditionellt nyttjar Kravetsom samerna
mark därför inte uppfyllt.sådanartikel punkt på identifiering14 2 ärav

haridentifiering markuppfylla kravetFör att av som samerna
uppgiftgränsdragningskommission tillsättas medrättigheter till bör en

traditionellt innehar respektiveidentifiera markatt som samerna
medKommissionen bör beståtraditionellt nyttjar. experterav en grupp

juridik fastighetsrätt,områdenaväldokumenterade kunskaper inom
bedömning bakgrundkan sinlantmäteri och rättshistoria göra motsom

länsstyrelsernas rennäringsenheter,material hos bl.a.tillgängligtav
inskrivningmyndighetema.jordbruksverk ochStatens
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Artikel 14

identifiera dennödvändiga åtgärder förskall vidtaRegeringarna att
bebor och förfolken traditionelltmark de berörda att garanterasom

äganderätt och besittningsrätt.skydd för deraseflektivt

artikel punktInnebörden 14 27.3.1 av

synpunkterframfördeskonvention 169Under utarbetandet attomnrav
syftar tilldelta iursprungsfolk börför attrepresentanter processer som

traditionellt innehar Intenationalseursprungsfolkidentifiera mark som
session, punkt76th 1989 139.Provisional Record,Conference,Labour

ursprungsfolkens till mark vilarILO-guiden 19 rättI attanges
Omfattningen rättigheternamarken.traditionella brukpå deras avav

gäller.områden rättigheternai vilkaklargöras liksomkan dock behöva
följdsåledespunkt 2i artikelBestämmelsen 14 är en av

rättigheterursprungsfolkenspunktbestämmelsen i artikel 14 l attom
de rättighetererkännaled iskall erkännas. Somtill mark attett som

bruk marken,traditionellasittmark grundhar till på avavsamerna
identifieras.gällerskall den mark där rättigheterna

tillämpningNorges

dennatillämpningNorgeshar kommenteratexpertkommittéILO:s av
norska regeringendenExpertkommittén harbestämmelse. noterat att

administrativt område sesamisktområdevissthar avgränsat ett som
norsk gällande rättavsnittetdefinition iangående dennanärmare om

ytterligareuppdrag föreslåregeringensSamerettsutvalget haroch attatt
definitioner.

uppdragkan regeringensfolkerettsgruppeSamerettsutvalgetsEnligt
och itill landutredaSamerettsutvalget vattentill rättatt samemas

det gällerregeringenförförstadet när attFinnmark stegetses som
ingårSamerettsutvalgetpunkt Ii artikel 14uppfylla kravet

Samerettsutvalgets folkeretts-Hittills harförrepresentanter samerna.
fram tillkommitarbete,Samerettsutvalgetsför attinom ramengruppe,

har brukat påområdeFinnmarkIndre ettområdet är ett samernasom
skalltill områdetbesittningsrättochäganderättderassådant sätt att

meningen.punkt förstaartikel 1med 14erkännas i enlighet
hela detförhållanden iutredahärefterskallSamerettsutvalget

årdet i Norgeocksåkanrenskötselområdet.norska Det nämnas att
samiskt områdeidentifieringomfattandegenomfördes1992 aven

delade inmeningen.andra Manochförstautifrån artikel punkten14
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efter dominerande rådighetområden ochmarken i ochkategori 2-l-
med utgångspunkt från kommunerna.gjordesnyttjanderätt. Indelningen

Samerettsutvalgets fortsattaunderlag förutredningDenna utgör ett
arbete.

analysMin

punkt omfattar denna baraartikelordalydelsen 14Ser till enman av
identifierakonventionenratificerardeskyldighet för attstater som

och besittningsrätt till.äganderätt Detursprungsfolken harmark som
denbestämmelse så ocksåtolka dennafinns goda skäl fördock attatt

ursprungsfolkenidentifiera markskyldighetomfattar också att somen
till.har nyttjanderätt

detta bästpunkt såskäl för tolka 2 överensEtt är stämmerattatt
innebär ursprungsfolkpunkti artikelmed bestämmelsen 14 attsom

plämpligamark prövadeanspråk påskall möjlighet få sinaha att genom g
nationellaförfaranden inom det rättssystemet.

ianspråk på mark, dvs. inteallapunkt omfattarBestämmelsen i 3
till mark ocksåbesittningsrättäganderätt ochbara anspråk på utan
anledningdärförfinnsnyttja mark.anspråk på Det att anta atträtt att

identifieraför regeringamaskyldighetomfattarockså punkten 2 atten
det gällertill,ursprungsfolket harall mark rätt oavsett omsom

till marken.nyttjanderättelleroch besittningsrättäganderätt
tolkningsådantalar föromständighet ärEn ensomannan

skyddBestämmelsenutarbetades.konventionenförhållandena när om
fördes iartikel punkt ini 14andra meningenmark iför nyttjande av

förbisågha lett tillkanförhandlingarna.skede Detta attett sent manav
uttryckligt påmed kravi punkt 2bestämmelsenkomplettera ettatt

mark dettasådanidentifiering avsett.trots att varav
har begränsadursprungsfolkenmark däridentifieringEn en merav

medockså bästoch besittningsrätt överensäganderätt stämmerrätt än
föreskrivermeningenandraartikel punkt 1kravet enligt 14 attsom

skall skyddas. kunnaFörmarknyttjaursprungsfolkens atträtt att
jag tidigaresåmåste,nyttjanderätterskydda sådana angett, ettsom

rättighetermarkområden sådanavilkainomgrundkrav att vetavara
där detILO-guiden 19bekräftas också igäller. attDetta anges

mark kan innefattatillursprungsfolks nyttjanderätterkännande attav
gäller.sådana nyttjanderätterbestämma var

Även enligthar tolkat kravetfolkerettsgruppeSamerettsutvalgets
förordat.harjagpunkt på detartikel 214 sättet som
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bestämmelserSvenska7.3.2

område därdetförrennäringslagen finnsI gränserna samernas ren-
angivna i 3renskötselområdet,gäller,skötselrätt

renskötselrättenåret-runt-marker däriindelatRenskötselområdet är
där renskötselrättenvinterbetesmarkerhela och ifår under åretutövas

vinterhalvåret.får underutövas
förframför alltför tidigareredogjort gränsernajagSom är

rennäringslagen 3 §omtvistade. Ivinterbetesmarkema attanges ren-
april i övriga delarden 30oktoberf°ar bedrivas den 1skötsel av—

trakter utanförsådanaoch inomodlingsgränsennedanförlappmarkerna
bedrivs vissarenskötsel ålderdärrenbetesñällenochlappmarkerna av

vinterbetesmarker harrenskötselområdetsförtider året. Gränsernaav
förutsätts fråganfalltvistigapreciserats. Ialdrig attnärmare om

renskötselområdenvilkadvs. iomfattningvinterbetesmarkemas som
domstol.fåråretvissa tiderbedrivits under avgörasålder avavav

bedömningMin7.3.3

mark iklarlagt vilkenintedeti avsnitt 7.2.2konstateratSom jag är
Artikelpunkt 14artikel 14tillämpningenomfattasSverige avavsom

markmarkrättigheter,två huvudgrupperomfattarpunkt l somav
ursprungsfolkmarkrespektiveinnehartraditionelltursprungsfolk som

klartdet varkenSverigeandra.med Itillsammans ärtraditionellt nyttjar
mark deeller vilkeninnehartraditionelltvilken mark samernasom

andra.medtillsammanstraditionellt nyttjar
i året-renskötselområdet ininomdelas markenrennäringslagenI

indelningvinterbetesmark. Denna överensstämmerochrunt-mark
medintehar gjort,tidigarejagbedömningenligt den som

innehartraditionelltmarkindelning ikonventionens samernasom
mednyttjar tillsammanstraditionelltmarkrespektive samernasom

andra.
markför,redogjorttidigarejag attVisserligen kan antaman, som

året-runt-markema,inominnehar finnstraditionellt mensamernasom
bedömningminEnligtåret-runt-mark.alldet sig intetroligen rör om

vårain iåret-runt-markernamark inomhandförstadet sig irör somom
i statligvaritdagar ägo.

imarkdenidentifierapåuppfylla kravetFör att som samernaatt
vilkenklarläggasdetinnehar måstetraditionelltmeningkonventionens

markbegreppkonventionensomfattasmark samernasomavsom -
fastställas. Iområdeför dettatydligaochtraditionellt innehar- gränser
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konventionens krav på erkännandefall blir det inte klartannat var av en
besittning tillnyttjande och marken gäller.starkt skyddad tillrätt

traditionellt innehar markenområde därför detGränsen samerna
fastställas grundvalkonventionen påskall i enlighet med av samemas

mitt dettainnehav och bruk marken setraditionella resonemang omav
i väsentligtantagande det alltavsnitt mitti 7.2.2. Om stämmer, röratt

i våra dagarsig mark året-runt-markemainom statensomom
för detta område inte blifastställaförvaltat, bör arbetet med gränseratt

alltför omfattande.
för sådan markbli fastställa denSvårare kan det gränsenyttreatt

traditionellt nyttjar tillsammanskonventionens meningisom samerna
försammanfaller med denmed andra. Denna gränsengräns yttre

tvister rörande dennaRedan i dag pågårrenskötselområdet. gräns.
dennuvarande regleringenvisar denDetta gränsenyttreatt av av

förinte tillräckligt klarrennäringslagenrenskötselområdet, §3 är att
markrättigheterskydddet effektivagarantera somav samemas

Så länge ovisshet rådersyftar till.bestämmelsen i artikel punkt 214 om
inte hagäller kanmarkrättigheter sägas ettsamernavar samemas

effektivt skydd för sina markrättigheter.
markidentifieringkonventionens krav påFör att av som samerna

därför ocksåuppfyllas måstehar rättigheter till skall kunna gränserna
andranyttjar tillsammans medtraditionelltför mark samernasom

vilket områdeklart inomfall blir det intefastställas. I annat som
marken gäller.nyttjarätt attsamemas

punkt enligt minartikel 2kravet enligt 14grundläggandeDet är
traditionelltför markbedömning klarlägga gränsernaatt som samerna

andra.medtraditionellt nyttjar tillsammansrespektiveinnehar
dock inom markkan detför tidigarejag redogjortSå somsom

till följdområden därinnehar finnastraditionellt avsamernasamerna
rättigheter.olika Ettbruk marken harsitt traditionella typer avav

ligger itill denna markharklarläggande vilka rättigheter samernaav
identifiering markkonventionenlinje med vad av somanger om

klarlägga dessa rättigheterhar rättigheter till. Förursprungsfolken att
rörande traditionellaundersökningaromfattadekrävs dock samemas

främjasammanhängande frågor.därmed Ettbruk marken och sätt attav
Sådan forskningområdet.stödja forskningdetta ekonomisktär att

andraoch förhållandet tillmarkentraditionella bruk avsamemas
sammanhängande frågor.därmedenskildas markrättigheter samt



Ursprungsfolkens markrättigheter 173SOU 1999:25

Åtgärder krävs7.3.4 som

innehartraditionelltmarkfastställa vilkenkunnaFör att samernasom
delat inpreliminärtharutredning. I Norgeformkrävs någon manav

2-områdenkategoriochkategoriirenskötselområdetmarken inom
marken ellerrådighetdominerandehar överberoende på samernaom

Samerettsutvalgetindelningdennagrundval görPånyttjanderätt. av
kräver.konventionenmarkidentifieringden som

skallSverigeinnehar itraditionelltmarkdenFör att samernasom
i Sverige.prövningliknandebör görasidentifieraskunna en

nyttjar tillsammanstraditionelltmarkgällerdetNär samernasom
förrörandepågår gränsernatvisterkan demed andra som nu

områdenför detill deframleda gränsernavinterbetesmarkema yttreatt
delari vissamed andratillsammansnyttjartraditionelltsamernasom

sammanfallervinterbetesmarkemaförklarläggs. De gränsernayttre
iområdenför dedemednämligen gränserna samernayttre som

andra.medtillsammansnyttjartraditionelltmeningkonventionens
aktuella vidÄven tvisterdesamtliga ärmeddelas idom som nuom

hela detförtäckadock intedomar gränsernadessa attdomstol kommer
andra.med Dettillsammansnyttjartraditionelltområde samernasom

särskiltmål,i dessameddelasdomtid innanlångockså förväntaskan ta
instans.till högstaändaöverklagasdeom

traditionelltområdehela detförFör gränserna samernaatt som
rimlig tidinomklarläggaskunnaskallmed andranyttjar tillsammans

markvilkenprövningheltäckande görabör samernasomaven
andra.medtillsammansnyttjartraditionellt

områdenvilkauppfattningocksåskulleprövningsådanEn omenge
marken harbruktraditionella rätt attföljd sitttill avavsamernasom

deti sinskulle görabinäringar. Detta turdessrenskötsel ochförnyttja
vidta förmåsteåtgärder attvilkabedömamöjligt staten samernaatt

renskötsel jfr.för fortsattmarkmedtillräckligttilltillgångskall få
och 23.artikel 19

till enligträttigheterharmarkvilkenprövningEn samernasomav
undersökningsakkunnigochgrundligbyggabörkonventionen aven

renskötsel-inommarkenbrukochinnehavtraditionella avsamemas
tillämp-förgrundanvändasintedenfall kanområdet. I annat som en

konventionen.enligträttigheterningen samemasav
områdenvilkaprövningsådanskiljadockmåsteMan somaven

domstolsprövningfrånkonventionentillämpningomfattas enavav en
markidentifieringrenskötselrätt. Denhar somavsamernaav var

åtgärder,de ärklargörasyftar tillkräverkonventionen att somvar
gälla.skall Enkrav,konventionensuppfyllaförnödvändiga att

till markfastslåtill rättsyftardäremotdomstolsprövning att samemas
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enligt gällande bestämt geografisktsvensk inom områderätt ett som
domstolsprövningen omfattar.

prövning syfte identifieradetta följer i inom vilkaAv attatt en
konventionens bestämmelser skall tillämpas kanområden göras

snabbare övergripande domstolsprövningoch änmer en av samemas
markrättigheter inom visst bestämt område.ett

resultatet arbetet med konventionensOavsett prövaatt varav
möjlighetenkvarstår naturligtvis förabestämmelser skall tillämpas att

talan vid för den urminnes hävd grundadedomstol gränsenom var
identifiering förtill renskötsel går. renskötsel-Denrätten gränsernaav

resultat identifieringkommer finnasrätten att ett av ensom som av
konventionen kan dock fåmarkrättigheter enligt antassamemas

bevisningen i domstol i målbetydelse del rörav somsom en
finns. Skälet till detta såvälfastställande renskötselrätt ärav var
prövningen i domstol utgår frånprövningen konventionenenligt som

traditionella bruk marken.samerna av
markrättigheter enligtResultatet prövning samemasav varav en

konventionensdärför bli både krav påkonventionen gäller kan att
till uppfylls och deidentifiering mark har rätt att yttresomav samerna

betydligt klarare. kan i sinför renskötselområdet blir Dettagränserna
mellan markägare ochleda till minskat antal tvistertur ett samer om var

renskötselområdet går.den förgränsenyttre
den mark haromfattningenDärtill kommer rättatt som samernaav

förutsättningarnade ekonomiskanyttja för renskötsel och därmedatt
konstateras åtminstonekunnaför dem bedriva sin näring kommer attatt

de rättsligabetydligt tidigare skedei drag i änstora ett processernaom
skulle avvaktas.

haridentifiering markarbetet medFör att som samernaaven
gränsdragning marktillrättigheter till skall kunna leda av somen
marken bör dentraditionella brukbygger på görasav av ensamemas
kunskaper inom områdenagrupp väldokumenterademedexperter

rättshistoria kan sinlantmäteri ochjuridik fastighetsrätt, görasom
länsstyrel-tillgängligt material hos bl.a.bakgrundbedömning mot av

jordbruksverk och inskrivnings-rennäringsenheter, Statenssemas
inhämtas från rörandekan också Norgemyndighetema. Erfarenheter
vilken mark omfattasför fastställadet arbete där gjorts att som avsom

tillämpning artikel 14.konventionens
har rättigheter tillmarkidentifieringOm sådan samernasomen av

kunna fåoch resultatet skall deninom rimlig tidskall kunna avslutas
gränsdragnings-inomtyngd krävs bör arbetet ske ramen av ensom

med varderainnefattande tvåkommission förslagsvis grupper en
fastighetsrätterfarenhetlagfaren med särskilddomare av som

sekreterare medrättshistorikerordförande, lantrnätare, samt enenen
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medgrundarbetetkan atttvå göradomarutbildning. De grupperna
beslutbör fattaområden,geografiskaolikainomidentifiera mark men

Med dennaområdenolika gemensamt.identiñeringen avom
fullgöra sittkankommissionenjagbedömersammansättning att

år.tidsperiod feminomuppdrag omen
lämnatillfällebörmarkägareoch attförFöreträdare gessamer

identifieringen.medarbetetsynpunkter på
rättighetervilkaklarläggandefrämja närmare samernaFör ettatt av

lämpligtdetocksåjag ärrenskötselområdet attinomtill markhar anser
inommarkenbruktraditionellaforskning avatt samemasom

markrättigheterandrastillförhållandetrenskötselområdet och ges
oklara ochdelvisRättsförhållandenastöd. ärstatligtsärskilt samemas

andrasberoendeavseendenvissaimarktillrättigheter är av
forskningstöd tillstatligtrenskötselområdet. Ettinommarkrättigheter

tillskulle bidraförhållandendessaklarläggandeleda tillkan ett avsom
harmarkidentifieringpåuppfylla kravetbättre samernasomavatt

punktartikel 14ivadmedenlighettill irättigheter angessom

RättsligapunktArtikel 147.4

tillställningförförfaranden taatt

markpåanspråk

konventionensuppfyller intereglersvenskaGällandebedömning:Min
anspråk påfå sinamöjlighetreellskall ha attpåkrav att ensamerna

betalamöjlighetharinte attsamebyamaSkäletprövade.mark är att
belopp.tilluppgåroftamål, storasådanairättegångskostnadema som

anspråkfå sinamöjlighetreellha attkunnaskallFör att ensamerna
införasregelmåsteprövadekonventionenenligt sommarkpå en

principielltmålirättegångskostnader rörförstårinnebär somatt staten
markrättigheter.rörandeviktiga frågor samemas

bästdettaeftersommålsådanaibådaomfattaRegeln bör parter
harkonventionenenligt attskyldighetmed den statenöverensstämmer

klarläggs.markrättigheterursprungsfolkensbidra till att

Artikel 14

nationelladet rättssystemetinförasskall inomförfarandenLämpliga
folk.berördamark frånanspråk påtillställningför att ta
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artikelInnebörden 14 punkt7.4.1 3av

ILO-guiden kommenteras denna bestämmelse endastI attgenom man
ursprungsfolk förstdet finns många fall där i denärattanger nu

positionen de framställa anspråk på mark dekan gångatt som en
punkt innebärinnehaft. Bestämmelsen i artikel 3 skyldighet för14 en

det nationellaregeringarna inrätta förfaranden inom rättssystemetatt
ursprungsfolkenoch utforma dem sådant reellpå sätt attett ges en

möjlighet de har till eller kompensation förfå tillbaka mark rättatt som
förlorad mark 19.

tillämpningNorges

tillexpertkommitté i sin kommentar NorgesILO:s rapportnoterar
där finns särskildaangående bestämmelsen det inte någraatt

anspråk mark.förfaranden inrättade för avgöraatt samemas
möjligheter förEnligt gällande norsk finns det tvårätt närsamerna

mark, nämligen antingen viddet gäller talan tillväcka rättatt om
Utmarkskommissionen i Nordland ochallmän domstol eller vid Troms.

medUtmarkskommissionen specialdomstol tvisterrätt avgöraär atten
rättigheter ägd mark i Nordlandrörande eventuella privata statenav

angående Utmarkskommissionen.och vidare i avsnittTroms se 3
har kommit till den slutsatsenSamerettsutvalgets folkerettsgruppe

innebär krav inrättapunkt inte påbestämmelsen i artikel 14 3 ett attatt
anspråk på mark, välspecialdomstolar för avgöra attatt samemas men

statliga förvaltningen-förhållande till den allmännadet krävs iettatt -
ställning till krav påoavhängigt förfarande inrättas för taatt samemas

till mark.rätt
bakgrund till dettaSamerettsutvalgets folkerettsgruppe somanger

domstolar eller Samerettsutvalgetvarken allmännaställningstagande att
anspråk mark.ställning tillkan fullgöra uppgiften att ta samemas

Samerettsutvalgetsdomstolarnagäller allmännaNär det de anser
de kanorganiserade på sådantfolkerettsgruppe inte de sättär ett attatt

i omfattningundersökningar denföreta självständiga historiska som
frågor. det gällerträffa avgöranden i dessa Närkrävs för att

till mark demöjlighetSamerettsutvalgets rättavgöraatt angersamemas
organiserat på sådant detvisserligenSamerettsutvalget sättär ett attatt

till den statliga förvaltningenuppfyller i förhållandekravet på en
praktiskt möjligt fördet inteoberoende ställning ärattmen

allagrundlig undersökningvidta tillräckligtSamerettsutvalget att aven
till.anspråk på rättighetermarkområden kan hasom samerna
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analysMin

uppfylltartikel punktkravet i 14 3Enligt uppfattningmin är om
föra talan vid allmän domstolmöjlighetursprungsfolket har att
förutsättning den allmännamark underanspråk påangående att

krävs för ställningdomstolen förfogar den kompetens att taöver som
rättsförhållandenhistoriskakompliceradetill de ibland mycket som

anspråk på till markursprungsfolksangående rätträttsprocesser
domstolsförfaran-förutsättningYtterligarenormalt innefattar. är atten

ursprungsfolket harsådantutformat pådet i sådana mål sätt attär ett en
rörande sinavid domstolföra talanekonomisk möjlighetreell att

den reellaursprungsfolket inte hakananspråk på mark. Annars anses
ILO-guidenmarkersättning förmark ellerfå tillbakamöjlighet att som

ställer krav på.bestämmelsenattanger

bestämmelserSvenska7.4.2

föras videnligt gällandemark kananspråk påTalan rättsamemasom
förekommit. kändaDethar ocksåi Sverige. Såallmän domstol mest

skattefjällsmâlet NJA 1981 s.lmarktillmålet rätt ärrört samemassom
skattetjällsmåletförde isamebyarför. Fleraredogjortjag tidigaresom

vissa fjäll iäganderätt tillfullyrkade bl.a.ochtalan statenmot
Jämtland.

domstolmål in tillradtid har jag stämtsPå nämnt avensomsenare
fastigheterdet på derasfastställandeyrkandemarkägare med attavom

meddelattingsrättmål har Svegsdessainte finns renbetesrätt. I ett av
renbetesmålet.s.k.1996, detdom den februari21

renskötselrättgrundadehävdurminnesrörandeMål samemas
i syftehistoriskt materialvidlyftigtbedömning attofiainnefattar aven

ochtill markhävd grundadurminneshar viss på rättbevisa att samerna
Förebringandet dettaförhållande.rörande dettamotbevisning av

förkostnaderregelinnebärmaterial parterna.storasom
rättegångskostnaderna itäcker interättshjälpreglerGällande om

huvudrättshjälpkansamebyde fall över tagetdessa mål. I är parten
juridiskbetraktassamebynsamebyn eftersominte beviljas personsom

rättshjälp.beviljasinte kanmed undantagjuridiskaoch ettpersoner
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bedömningMin7.4.3

domstolarna får väl skickade och iJag de allmännaatt ansesanser
lämpliga för tvister rörandekonventionens mening avgöraatt samemas

domstol inte sig förfogatill mark. den månI överrätt anseren
bedömakunna bevisningtillräckliga kunskaper förhistoriska att

målet finns möjligheteniförhållanden intresserörande historiska attav
frågan.yttrande från sakkunnig iinhämta Harenligt kap. § RB40 l

gränsdragningskommis-tidigare nämndadenna behandlats denav
domstolens arbete.underlättanaturligtvis ocksåsionen, kan detta

tillprocessuell lagstiftning ställd i relationgällandeProblemet med
rörande till mark grundadekrav dock tvisterkonventionens rättär att

harmycket kostsamma. Samemahävd i regelpå urminnes är
de har på urminnes hävdgäller visabevisbördan detnär attatt

förebringande bevisning rörandetill mark ochgrundade rättigheter av
normalfalletmål innebär ii dessahistoriska förhållanden stora
normalfallet enligttvister de isådanakostnader. Förlorar ärsamerna

betala rättegångs-skyldigagällande regler också motpartensatt
innefattareftersom dekostnader ofta ocksåkostnader. Dessa är stora

förhållanden.rörande historiskaför bevisningkostnadermotpartens
mål.beviljas rättshjälp i dessagällande reglerSamebyar kan inte enligt

för samebyama tecknasigockså visat svårtharDet att
samebyar kost-praktikeninnebär irättsskyddsförsäkring. Detta att av

prövade.anspråk på markfå sinanadsskäl förhindradekan attvara
gällande bestämmelserintebakgrund jagdennaMot att geranser

mark prövade. detanspråk på Avfå sinareell möjlighet attsamerna en
lämpliga för-det skall finnasskälet konventionens krav på attär

för ställning tillnationellafaranden inom det rättssystemet att ta
uppfyllt.mark inteanspråk påsamemas

Åtgärder krävs7.4.4 som

det enligtuppfyllas krävsskall kunnaartikel punktkravet i 14 3För att
utsträckning blir ekonomisktdet imin uppfattning änstörreatt nu

domstol rörande sina anspråk påvidföra talanmöjligt för attsamerna
mark.

enskildainförs båderegelkan skeDetta att som ger samergenom en
sina rättegångskostnader iersättning förfåoch samebyar möjlighet att

innehållet iför klarläggaprincipiellt intressemål frågor attrörsom av
densig målkanmarkrättigheter. Det rörröra somomsamemas

markrättigheterhardärområdengeografiska omfattningen samernaav
innehållet sådana rättigheter.mål angåendeocksådet kan röra avmen
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min uppfattningenligtbördär enskildasådana målI är motparter,
ordningrättegångskostnader. sådanEnförockså stå motpartensstaten

klarläggadetmed måstekan motiveras attstatensatt ansvaranses som
markrättigheter.ursprungsfolkens Iinnebördenochomfattningen av

drabbaoklarhet intedennaoklara börrättigheterdessaden mån är
markrättig-i mål rörandei egenskaptredje motpart samemasavman

heter.
omfattningengeografiskadenklarläggaharAtt attettstaten ansvar

detartikel punkt där14 2klartmarkrättigheter framgår avsamemasav
identifiera markföråtgärdervidtaskallregeringama attatt somanges

framgår ocksåILO-guidentill. Avhar rättigheter attursprungsfolken
markrättig-ursprungsfolkensgäller erkännadetnär attstatens ansvar

fastställa rättighetemasskyldighetinnefattaheter också kan atten
innebörd 19.s.

bäst medmin uppfattningenligtsåledesDe överensstämmer
rättegångskostnader i målbådastår förkonventionen partersstatenatt

markrättigheter.rörandeviktiga frågorprincipielltrör samemassom
regeringenmyndighettillellertill domstolarnabör lämnasDet som

konventionens bestämmelserinnebördeni ljusetbestämmer att avav-
frågormålvilkatill mark rörursprungsfolks avgörarätt avsomom -

följaktligenmark och därtillförintresseprincipiellt rättsamemas
rättegångskostnader.förskall stå parternasstaten
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tillUrsprungsfolkens rätt8

punktartikel 213naturtillgångar,
artikeloch 15

Inledning1

rättigheter tillursprungsfolksbestämmelserfinnsartikel 15I om
punktenförstadenpunkter. Iinnehåller tvåArtikelnnaturtillgångar.

naturtillgångarhar tillgenerelltursprungsfolkenrättighetervilkaanges
särskildabehandlas detpunktenandrai denmark ochderashör tillsom

tilläganderättenbehållermarken,ägerfall oavsettatt staten, vem som
tillgångar. Jagunderjordiskaellermineral-såsomnaturtillgångarvissa

sig.förpunkternade bådabehandlar var
geografiskadetartikel 15ipunkterna ärbådaförGemensamt

omfattar.de Inaturtillgångaroch detillämpasskalldeområde där som
ochområdegeografisktvilketbådekommenteraspunkt 2artikel 13

meddärförbörjaromfattar. Jag attartikel 15naturtillgångarvilka som
artikelför 15.redogörjaginnanbestämmelsedennaförredogöra

InnebördenpunktArtikel 138.2 av

markuttrycket

naturtillgångasamtligapåtillämpasskallArtikel 15bedömning:Min
markrättigheter. Iharursprungsfolkendärområdenfinns inomsom

naturtillgångarsamtligadärmed tillämpasartikel 15Sverige skall
renskötselområdet.inom
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Artikel 13

skalluttrycket "mark" artiklarna och 16Användningen 15iav
vilket totala miljöninnefatta områden, täcker den debegreppet i

påområden berörda folk bebor eller nyttjar sätt.annatsom

artikelnInnebörden8.2.1 av

artikeluttrycket mark i 15 och 16engelskaDen texten attanger
the total environment ofinnefattar of territories, whichconcept covers

otherwise use. Såpeoples concemedthe which the occupy orareas
bästa översättningen detjag denjag tidigare har angett att avsom anser

innehar. Med dennadessa sammanhangengelska occupy i är
betämmelsen i artikel 13 punktföljaktligen 2översättning attanger

omfattarmark artikel och 16 deuttrycket i 15användningen av
påursprungsfolk innehar ellerområden nyttjar sätt.annatsom
i alla de områden därskall tillämpasinnebär artikel 15Detta att

det sigmarken, antingenhar rättigheter tillursprungsfolken rör om
markområdet eller det siginnehadär de kanmarkområden rör omanses

nyttjanderätt.begränsad såsomde harområden där rättmer
naturtillgångar omfattaspunkt framgår vilkaartikel 2Av 13 som av

och deni artikel 16 täckeruttrycket mark 15artikel 15. Där attanges
ursprungsfolken innehar eller nyttjartotala i de områdenmiljön som

visar det inte frågamiljönUttrycket den totalapå ärattsätt.annat om
det sigtill markytan,vissa naturtillgångar knutna rörutan att om

områden.naturtillgångar inom dessasamtliga
utformadesartikel punkti 13 2med bestämmelsensambandI att

omfattas bestämmelsennaturtillgångarexempel på avsomgavs
havsis, vattenrättig-underjordiska tillgångar,fauna,nämligen, flora,

irekommendationdenñskerättigheter Iheter, antogssomm.m.
ILO-konventionen tolkades107tidigaresamband med den nr

också innefattarsamlingsbeteckningbegreppet lands somsom en
skogar.älvar, insjöar och g

inom de områden därnaturtillgångaromfattar samtligaartikelAtt 15
bekräftas också ordalydelsentill markursprungsfolken har rätt avav

till naturtillgångarursprungsfolkensartikel punkt 115. I rättattanges
skyddas. finns ingenskall Detderas mark särskilthör tillsom

bara vissabestämmelsens lydelsebegränsning i attsom anger
naturtillgångar omfattas.
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tillämpningNorges

omfattadebaraartikel 15 natur-tidigareharI Norge ansett attman
innehartraditionelltursprungsfolkenområdentillgångar i de som

dock i sinaexpertkommitté harILO:s57.1993:34NOU s.
bådeartikel betonat15tillämpning atttill Norgeskommentarer av

artikelmarkområde där 14hela detförgällerartikel 18ochartikel 15
enligttill markenursprungsfolket harrättighetervilkagäller, oavsett

theofCommitteethemade by expertsartikel Comments14 on
punkt 23.1995recommendations,andconventionsofapplication

analysMin

skallartikel 15framgårpunkt 2artikel 13i attbestämmelsenAv
till.rättigheter Deharursprungsfolkenall markpåtillämpas som

tolkning.dennastyrkergjortharexpertkommittéILO:suttalanden som
all markbåde påtillämpasföljaktligenskallArtikel 15 som

ursprungsfolkenmarkoch påinnehartraditionelltursprungsfolken som
punkt 2artikel 13andra. Avmedtillsammansnyttjartraditionellt
samtligatillrättigheterharursprungsfolkenframgår också att

tillrättigheterursprungsfolken hardärområdeni denaturtillgångar
marken.

naturtillgångar berörsvilkaochmarkVilken8.2.2

Sverigeikonventionentillämpningvid aven

renskötsel-mark inomalltillbruksrätthävdvunnenharSamema en
Renskötsel-rennäringslagen.ibestämmelsernamedi enlighetområdet

antingenmeningkonventionensimarksådanområdet är samernasom
dedetnyttja på sättharellerinnehartraditionellt rätt att som

gjort.traditionellt har
tillursprungsfolks rätt natur-artikel 15iBestämmelserna om
markallpåtillämpaspunkt 2artikel 13enligtskalltillgångar som

bestämmelsernainnebärtill. Detta atträttigheterharursprungsfolken
detrenskötselområdet, äroavsettmark inomallpåskall tillämpas om
markdetinneha eller ärkantraditionelltmark omansessamernasom

med andra.tillsammansnyttjattraditionellt harsamernasom
tillhörnaturtillgångarallaomfattarartikel 15Bestämmelsen i som

samtligaSverigeisåledessigmark. Detursprungsfolkens rör om
renskötselområdet.inommarkenhör tillnaturtillgångar som
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Artikel8.3 punkt Ursprungsfolkens15

naturtillgångarrättigheter till

till naturtillgångarMin bedömning: Samernas rättigheter inom
renskötselområdet skyddas. rättigheter innebärskall Dessa att samerna
skall förvaltningenha delta i användningen, och bevarandeträtt att av
naturtillgångar sådana dem. betydelse föråtgärder berör Av störstnär

kulturella utveckling de naturtill-ekonomiska, sociala och ärSamernas
Ävengångar renskötselrätten. andrahar anknytning till naturtill-som

gångar kan dock viktiga för bevara kulturella ochatt samemasvara
andliga traditionellt innehar.värden i områden desom

svenska regler rörande användningen, förvaltningen ochNuvarande
renskötselområdet intebevarandet naturtillgångar inomav ger samerna

den delta konventionen kräver.rätt att som
uppfylla konventionens krav måste regler införas iFör att nya

och i rennäringslagen.miljöbalkens hushållningsbestämmelser Dessa
sig användningenregler måste rätt överyttraatt avge samerna

renskötseln och dess binäringar.har betydelse förnaturtillgångar som
sig användningenfår sådanSamema överrätt att yttra aven
jagåtgärder vidtas krävs för stärkanaturtillgångar de angett attsomom

avsnittskyddet inskränkningar i renskötselrätten, 7.2.6.mot se
innehartraditionellt har särskildmarkDen som samerna en

och historia.och deras kultur det gällerbetydelse för Närsamerna
därför sig alldenna bör ha användningmark rätt överatt yttrasamerna

ske bestämmelse i dettanaturtillgångar. kanDetta attgenom en nyav
fjärde kapitel. Regeln bör skydda all marksyfte införs miljöbalkensi

innehar riksintressant med hänsyn tilltraditionellt somsom samerna
exploatering tillåts inom sådandess betydelse för samisk kultur. Innan

mark skall ha sig.Sametinget rätt att yttra
uppfyllas måste hakonventionens krav skall kunnaFör att samerna

naturtillgångaranvändningen dereell möjlighet påverkaatt somaven
i görligastemyndigheterna månbetydelse för dem. innebärDetär attav

synpunkter.måste hänsyneftersträva tilltaatt samemas

Artikel 15

hör till deras mark,berörda folkens till naturtillgångar,De rätt som
för dessa folkskall skyddas. rättigheter innefattarsärskilt Dessa rätten

och bevarandet sådanadelta användningen, förvaltningeniatt av
tillgångar.
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ursprungsfolkens rättigheter tillInnebörden8.3.1 av

naturtillgångar

The rights of the peoplesdetden engelskaI äratttexten anges
till svenskaharsärskilt skall skyddas. Dettaconcemed översattssom

naturtillgångar särskilttillursprungsfolkens rättmed det äratt som
rights enligt mintheöversättningskall skyddas. bättreEn ärav
bättre medocksåmening rättigheter. Det överensstämmer

engelskapunkt där denmening i artikel 15 löversättningen nästaav
rättigheter svenska.tillanvänder rightspå översatttexten nytt

mig översättningenanvändafortsättningenkommer därför iJag att av
artikelbehandlar innehållet i 15.jagrättigheter när

artikelenligt 15ursprungsfolken har tillrättigheterDe naturresurser
delta ipunkt inkluderadennaandra meningenpunkt i rättenl attanges

sådana tillgångar.bevarandetochförvaltningenanvändningen, av
förstaskyddas enligtsärskilträttigheter skallUrsprungsfolkens

meningen punkt.samma
följaktligen skyldighetinnebärartikel punktBestämmelsen i 15 1 en

i de områden däranvändningenregleraför naturresurserattstaten av
sådanträttigheter till mark påursprungsfolk har sätt attett ursprungs-

förvaltningen och bevarandetanvändningen,delta ifolket har rätt att av
naturtillgångar.dessa

preciserat i konventioneninterättigheter bestårExakt vari dessa är
exaktaden19ILO-guidenförarbeten.eller i dess I attanges

definieras inompunkt måsteli artikelrättigheterna 15innebörden av
dehänsyn tillmedrättsordning,nationellför varje tagenramen

enskild har och devarjeursprungsfolket irättigheter till mark statsom
rättigheter.sinaharursprungsfolketmöjligheter utövaattsom

tillämpningNorges

artikelbestämmelsen itolkatharfolkerettsgruppeSamerettsutvalgets
iursprungsfolken deltaförkravetpunkt så att15 1 rättatt

naturtillgångar inte kanbevarandetochförvaltningenanvändningen, av
vidtashörda innan åtgärderblide haruppfyllas enbart rätt attattgenom

i ställetBestämmelsen måstenaturtillgångar.utnyttjandetrör avsom
harursprungsfolken ocksåså rätttolkasenligt Folkerettsgruppen attatt

områden skalli dessabesluten hurdelta aktivt i naturresursemaom
37.utnyttjas NOU 1997:5 s.



naturtillgångar SOU 1999:25186 Ursprungsfolkens tillrätt

analysMin

skallrättigheter till naturtillgångarvilkainte fastställtDet är som
artikel punkt Som exempel påkravet i 15skyddas för uppfyllaatt

delta i användningenrättighetensådana rättigheter attanges
naturtillgångar. ILO-guiden hänvisasbevarandet Iförvaltningen och av

länders rättsliga regleringar ochtill skildagäller artikel 14liksom vad
ursprungsfolken kan ha.till markde olika rättigheter som

finns relativt frihetdetenligt min meninginnebärDetta storatt en
rättsligamed respektive landsi enlighetbestämmelsentillämpaatt

bevarandetförvaltningen ochreglering användningen, avav
artikel stöder ocksåi 34Bestämmelsennaturtillgångar i landet. en

omfattningen de åtgärderochsådan tolkning. Där att arten avanges
flexibelt medpånationellt skall bestämmasskall vidtas sättettsom

förhållanden.varje lands speciellahänsyn till
inflytanderättigheter tillursprungsfolkensför hurLedning över

utfonnas, kan också hämtasskallderas marknaturtillgångar belägna på
tidigareSå jagkonventionen.i artikel ifrån bestämmelserna 7 som

ljusetkonventionen tolkas iisamtliga bestämmelserpåpekat bör av
artikel ochinnehållet i 6

själva skall haursprungsfolkenartikel punkt 1 rättI 7 attattanges
igäller utvecklingsprocessenvadprioriteringarbesluta sina egnaom

mark de innehardenpåverkar exempelvisden mån denna som
kontroll så långtnyttjar ochoccupy eller på utövarättsätt attannat

och kulturellaekonomiska, socialasindet möjligtär över egen
medregeringama i samarbeteutveckling. punkt 4I attanges

och miljön iskydda bevaraåtgärder förskall vidtaursprungsfolken att
bebor.ursprungsfolkende områden som

artikel intebestämmelserna i 7syftarpåpekat tidigarejag harSom
dem.i frågor berörtillursprungsfolkentill rätt vetoatt somge

medpunkt tillsammansartikel 1bestämmelsen i 15Tolkar man
deltaskall ha rättighetursprungsfolket närartikel innebär det7 attatt

förvaltningenanvändningen,rörandeoch beslut fattasåtgärder planeras
och beslut beröråtgärdersådananaturtillgångaroch bevarandet närav

dem.
sig till konventionenanslutersåledes dekrävs attDet stater somav

tillvägagångssättupprätthållerde tillskapar och ursprungs-som ger
förvaltningen ochanvändningen,inflytandefolken möjlighet till över

åtgärder berör dem.sådananaturtillgångamabevarandet närav
utformasinflytande skalltillmöjlighetursprungsfolkensHur

Folkeretts-kommentarer.dessellerkonventionenframgår inte av
bestämmelsen i artikel 15uppfattninghar sin attangettsomgruppen

ursprungsfolkenuppfyllas enbart rättpunkt kan attintel att gesgenom
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åtgärder vidtas utnyttjandet naturtillgångar.bli hörda innan rör avsom
i stället tolkas såFolkerettsgruppenBestämmelsen måste enligt att

har aktivt i besluten hurockså deltaursprungsfolken rätt att om
utnyttjas.dessa områden skallinaturresursema

fördenna uppfattning. Jagdelar inteJag rättattanser en
åtgärder vidtas eller beslut fattassig innanursprungsfolken att yttra

och bevarandet sådanaförvaltningenberör användningen, avsom
förutsättning hänsyn så långttillräcklig undernaturtillgångar är att

fram i dessa yttranden.synpunkter kommermöjligt till detas som

bestämmelserSvenska8.3.2

bevarandetförvaltningen ochanvändningen,övergripandeDen av
och kap.hushållningsbestämmelserna i 43reglerasnaturtillgångar av

vilkai miljöbalkenHushållningsbestämmelsemamiljöbalken. anger
sambandmark och iskall vid användningenhänsyn vattentas avsom

bestämmelser, innebärochandra lagarmed enligt radprövning somen
ändamål. Miljöbalkensför olikaanspråknaturtillgångar kan iatt tas

skogsvårdslagen.dock intehushållningsbestämmelser omfattar
miljöbalken mark- ochenligtskallhänsynEtt de är atttassomav

rennäringen skall skyddasförhar betydelsevattenområden motsom
skall dockrennäringen.försvåra Hänsynkan påtagligtåtgärder som

jord- och skogsbruk ochverksamheter såsomtill andraäven tas
friluftsliv.

sinsemellan konkurreran-fleraförområde riksintresseNär ärett av
skallövrigtskall Iförsvarsändamålde ändamål väga tyngst.attanges

främjarlämpligasteändamålföreträde det sätt ensomges
ioch den fysiska miljönmarken,hushållning medlångsiktig vattnet

flerasammanhangbedöms i dessaövrigt. Rennäringen ettsom av
riksintressen.

och kulturvärdendegrundområden påVissa natur- somanses av
fjärdeoch iriksintressei sin helhetfinns i områdena gesvara av

gäller förexploatering. Dettasärskilt skyddmiljöbalkenkapitlet motett
renskötselområdetsinomliggerfjällomrâdendedelarstora somav
renskötselområdet.inomvattendragenfleraochåret-runt-marker av

stånd ifår komma tillmiljönandra ingrepp iochExploateringsföretag
påtagligtintedet kan ske pådessa områden endast sättett somom

framgårförarbetenakulturvärden.och Av attskadar områdenas natur-
sådanadelrennäringenkulturen ochden samiska avanses som en

skall skyddas.kulturvärdenochnatur- som
vidtillriksintressenskall verka förLänsstyrelsen tasatt vara

bestämmelserochde lagarärenden enligtmål ochprövning somav
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länsstyrel-framgårbygglagenochplan-i miljöbalken 1:2. Av attanges
kommunalavidtillskall verka för riksintressen äventasatt varasen

planer enligt den lagen.
skallockså hänsyninnebärrennäringslagenreglerna iVissa attav

mark inom renskötsel-användningenvidtill samiska intressentas av
rennäringslagen§bestämmelsen i 30gälleromrâdet. Det som

renskötselomrâdetdelarvissamarkanvändning inomföreskriver att av
orsakas väsentligarenskötselnsådantinte får ske på sätt attett

samband medibestämmelsen 32 §olägenheter och att statenangersom
vissa delarmark inomtillnyttjanderätterupplåtande avav

nyttjanderätter intesådanatillhänsynmåsterenskötselomrâdet attta
besväranderenskötsel ellerolägenheter föravsevärdaorsakar samemas

omfattarBestämmelsen i 30 §och fiske.till jaktintrång i rättsamemas
utforskning och utvinningochskogsbruketåtgärder inombl.a. av

torvlagenminerallagen eller seomfattasintenaturtillgångar avsom
redovisning innehållet idessa lagar. Förnedan närmare avenang.

till kapiteljaghänvisarrennäringslagen
bestämmelse i §kompletterande 20skogsvårdslagen finnsI somen

renskötselområdets året-runt-får ske inomavverkning inteinnebär att
finns ocksåtill samråd.tillfälle Detsameby berettsberördmarker innan

brukandet skog.rennäringen vistillskallhänsynregler tasatt avom
hänvisarskogsvårdslageninnehållet iredovisningFör närmare aven

till kapiteljag 7.

bedömningMin8.3.3

haruppfyllas krävskunnaskallkravkonventionens attFör att samerna
ochförvaltningenanvändningen,inflytandemöjlighet till över

berör dem.åtgärdersådananaturtillgångarnabevarandet närav
betydelse för närharegler kansvenska störstDe antas samernasom

renskötselomrâdet i sininomnaturtillgångarinflytandedet gäller över
förvaltningen ochanvändningen,påverkarreglerhelhet, deär som

beroenderenskötselrättennaturtillgångar ärdebevarandet av.somav
denviktig grund förbåderenskötselrättentill dettaSkälet ärär att en

försörjning.och församiska kulturen samemas
traditionelltrenskötselomrâdetdeldenInom samernasomav

användningen,inflytandeintresse överkan dockinnehar avsamemas
tilllängregånaturtillgångar änbevarandetförvaltningen och ansesav

Skäletrenskötselrätten.utövandetförviktiganaturtillgångar är avsom
traditionellt innehar kanmark antastill detta denär att samernasom

bevarandetförochförbetydelsesärskild av samemassamernavara av
inflytandemöjlighet tilldärför habör överhistoria.kultur och Samerna
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förvaltning och bevarandeåtgärder berör användning, över samt-som
område.naturtillgångar dettaliga inom

och bevarandetanvändningen, förvaltningenövergripandeDen av
fram-renskötselområdet regleras tidigarenaturtillgångama inom som
miljö-tredje och fjärde kapitlet iikommit bestämmelsernagenom

används sådantnaturtillgångarna påbalken. intresseSamernas ettav
renskötsel skyddasför fortsattmark ochdet finnssätt vattenatt genom

områdenderiksintresse. Inombetraktasrennäringen ettatt somsom
kapitlet miljöbalken skyddasfjärdebestämmelserna iskyddas av

kulturvärden.samiskaindirekt också
ställda i relation tillbestämmelsermiljöbalkensmedsvaghetEn

tillinte har någoni konventionenartikel punkt rätt15 1 är att samerna
hushållningen medövergripandeinflytande varken den naturresur-över

områdensig innanrenskötselområdet ellerinom rätt att yttra avser
uppgifter åligger läns-rennäringen fastställs. Dessaförriksintresse

hellerförvaltningsmyndigheterna. harInteoch de centralastyrelsen
områden tillåts.sådanaexploateringsig innanrätt att yttra avsamerna

fjärde kapitlet deregler imiljöbalkenssvaghet med ärEn attannan
traditionellt inneharområdenskyddar deinte uttryckligen samernasom
heller harkulturvärde.samiska Intetill derasmed hänsyn samerna

naturtillgångar inom dettaexploateringsig innanmöjlighet att yttra av
område tillåts.

mark ochhushållning medbestämmelsernasärskilda vattenDe om
de naturtillgångarskydd försärskiltinnefattardärför, dekan etttrots att

uppfyllarenskötselområdet, inteför inombetydelseär samernasom av
krav.konventionens

skogsvårdslagenrennäringslagen ochibestämmelser finnsDe som
betydelse förnaturtillgångaranvändningen äroch berör som avavsom

sigheller överrenskötselrätten inte rätt att yttrasamernager
naturtillgångar på detbevarandetochanvändningen, förvaltningen av

konventionensomsätt anger.
skydd förinnebär visstrennäringslagenochi 32Reglerna 30

betydelse förnaturtillgångarnyttjande är samemasavsomavsamemas
renskötselområdet. Intevissa delarinombruk markentraditionella av

delta irättighetnågonemellertidreglerheller dessa attsamernager
beslutasVisserligennaturtillgångarna.användningenbesluten rörsom

nyttjande-upplåtelserörandefrågorofta principiellt viktiga statens av
rennäringsdelegationerlänsstyrelsemasrenskötselområdet iinomrätter

sigabsolut lagligrepresenterade. Någon rättdär finns att yttrasamerna
upplåtelserfisket ellerjakten och annatanvändningen överöver avav

områden har dock intei dessanaturtillgångarnyttjande samerna.av
följd dekan tillrennäringslagenochReglerna i 30 32 attav-

följd derenskötselområdet och tilldelargäller inom vissa attbara avav
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användningen naturtillgångarsiginte rätt överatt yttra avsamernager
i artikel 15 punkt på-inte uppfylla kravet 1betydelse för dem sägasav

förvaltningen ochanvändningen,delta ihar rätt attatt samerna
naturtillgångama.bevarandet av

undantag.skogsvårdslageni DenBestämmelsen 20§ är ett ger
skogsavverkning sker inomsynpunkter innanlämnarätt attsamerna

håll ifrågasätts dennasamiskthar dock frånåret-runt-markema. Det om
har till dehänsyn tagitssådanttillämpats påregel har sätt attett

Ävensamråd. hänsynlämnat vid dessasynpunkter tasomsamernasom
bara vissabestämmelsen samrådgällertill synpunkter så omsamemas

renskötselområdet ligger inom året-delavverkningar inom den somav
runt-markema.

omfattasavverkningarandra åtgärderdet gällerNär än avsom
åtgärder i områden utanförochskogsvårdslagenbestämmelsen i §20

delta ellerrättighetinte någonåret-runt-markema har attsamerna
inom renskötselområdet.skogensynpunkter användningenlämna på av

uppfylla kravet idelar intedärför i dessaSkogsvårdslagen kan anses
artikel punkt15

Åtgärder krävs8.3.4 som

vidtasuppfyllas måste åtgärderkrav skall kunnakonventionensFör att
åtgärder berörsigsäkerställaför överrätt att yttraatt somsamemas

naturtillgångarsådanabevarandetförvaltningen ochanvändningen, av
renskötselrätten.betydelse förharrenskötselområdetinom som

fåskallföråtgärder vidtasmåste rättDärutöver att yttraatt samerna
förvaltningen ochanvändningen,berörsig åtgärderöver som

traditionelltmarknaturtillgångar inomallabevarandet samemasomav
innehar.

åtgärder förvidtatillräckligtdetmin bedömning attEnligt attär
användningen,sigmöjlighetskall ha överyttraattsamerna

förinomnaturtillgångaroch bevarandetförvaltningen ramen nuav
de uttalandenmedgällande regelverk. Detta överenssynsätt stämmer

enligtursprungsfolkens rättigheterILO-guidenfinns i attomsom
och derättsliga regleringendenenlighet medtillämpas iartikel får15

respektiveursprungsfolken har irättigheter stat.som
användningen,sigfördet gäller överNär yttrarätt attsamemaen

förbetydelsemednaturtillgångarbevarandetochförvaltningen av
åtgärderdesådanfårjag rättrenskötselrätten att omensamernaanser

skyddetstärkanödvändiga förbedömtvidtas jag motattsomsom
avsnitt 7.2.6.renskötselrätten,inskränkningar i se
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nödvändiga för stärka skyddethar angivit två åtgärderJag attsom
åtgärd bestämmelseinskränkningar renskötselrätten. Eni är attmot en

markanvändningsåtgärder inommåste införas med innebördenden att
medföra ringa intrång irenskötselområdet kan änmersom

får i förvägrenskötselrätten får vidtasinte rätt attutan att yttrasamerna
sig dessa.över

nödvändigåtgärd jagYtterligare äransett att gevarasomen
forområden riksintressesig innanSametinget rätt yttraatt av

hushållningsregler ochenligt miljöbalkensrennäringen fastställs rätten
exploatering mark och tillåtssigför Sametinget innan vattenyttraatt av

inom områden.sådana
renskötselrätten innebär detskydd förVidtas dessa åtgärder till

sig åtgärder berörockså f°ar överrätt yttraattatt somsamerna
de naturtillgångar inombevarandetförvaltningen ochanvändningen, av

har betydelse föråtgärderhela renskötselområdet sådananär
jag i kapiteljämföras medkan 7renskötselrätten. Detta att angett att

förrenskötselrätten bör införasinskränkningar iåtgärder skyddtill mot
traditionellt nyttjarrenskötselområdetden del som samernaav

artikel andrai l4 punktför uppfylla kravet ltillsammans med andra att
uppfylla kravet i artikelvidtas för 15meningen. åtgärd måsteDenna att

naturtillgångartill inflytande förpunkt möjlighetl översamernaom
renskötselområdet.inom hela

åtgärder berörsigskall fåFör överrätt yttraattatt somsamerna
alla naturtillgångarbevarandetförvaltningen ochanvändningen, av

ibör regel införastraditionellt inneharinom mark en nysom samerna
kap. miljöbalken.4

all markinnebördendenRegeln bör att samernasomges
hänsyn tillriksintressant medskall skyddastraditionellt innehar som

den markskall framgåkultur. detbetydelse för samisk Fördess attatt
följdriksintressant tillinnehar skyddastraditionellt somsamernasom

regeln. sådanframgå Ensamisk kultur bör dettasin betydelse för avav
i den delnaturtillgångarutformning regeln gör att avav

kultur ochbetydelse förrenskötselområdet är störst samernassom av
andraexploateringsärskilda skydddetandliga värden mot somges

Vilka markområden dethelhet.i sinområden riksintressantasom anses
prövning jagdenklarläggassig kommer angettrör att somgenomom

avsnitt 7.3.4..gränsdragningskommission seskall göras av en
innebärvidtas,eller åtgärderbeslut fattasInnan attsom
traditionelltmarkexploateras inomnaturtillgångar kan som samerna

exempelvis skesig. kanDetinnehar, måste Sametinget rätt att yttrages
iriksintressena beaktaslänsstyrelsens bevakninginom för attavramen

i enligheteller domstolarmyndighetermed beslut fattassamband att av
hänvisar till.miljöbalken 1:2bestämmelsermed de som
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miljöbalkensomfattasinteskogsvårdslagennoterasbörDet att av
inom denanvändningen skoggällerdethushållningsregler. När av

detdockjaginnehar ärtraditionellt attmark ansersom samerna
sigförvägimöjlighet överhartillräckligt yttraattatt samerna

deföljdenblirpå detskogsvårdsåtgärder sättplanerade omsom
skyddaförnödvändigajag attåtgärder vidtas ärangettsom

avsnitt 7.2.6seinskränkningarrenskötselrätten mot
till fullouppfyllasskall kunna ärpunktartikel 1i 15kravetFör att

möjlighetreellhamåste attunderstrykaviktigtdet attatt ensamerna
deinnebärnaturtillgångar. Dettadessa attanvändningenpåverka av

eftersträvamåstefrånyttranden attinhämtarmyndigheter samernasom
synpunkter.hänsyn tillta Samernas

UrsprungsfolkspunktArtikel 158.4

naturtillgångartillrättigheter statensom

tilläganderättenbehållit

ochminerallagenomfattasNaturtillgångarbedömning:Min avsom
punktartikel 2.konventionens 15bestämmelsen iomfattastorvlagen av

tilltillståndinnanmedsamrådkravetuppfyllaFör samernaatt
renskötselområdet, måsteinombeviljasexploateringellerutforskning

ändras.gällande regler
nödvändigtjagsåändras ärmiljöbalken angettireglernaOm som

sådanSametingetfårpunkt rättartikeli 15uppfylla kravetför enatt
medreglerkrävsbeviljas. Därutöverexploateringtill samråd innan

beviljas.undersökningstillståndinnanSametingetsamråd medkrav
samiskatillreell hänsynutformas så tasSamråden måste att

punkt 2.artikel 6jfrintressen

Artikel 15

ellermineral-tilläganderättenbehållerfall dåDe staten
hörtillgångartill andrarättigheterellerunderjordiska tillgångar som

förfarandenupprätthållaellerfastställaskallmark,till regeringarna
ochreda på isyftefolk,ifrågavarandemed isamrådför att ta om

de påbörjarskadas,skulle innanderasutsträckningvilken intressen
exploateringellerutforskningförtilltillståndeller lämnar avprogram

skall därBerörda folkmarkfolkstill dessahärsådana tillgångar som
erhållaverksamhet ochsådanfråndelfåmöjligt vinstendet är av

verksamhetsådanföljdtillskadoreventuellaförskälig ersättning av
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artikel punktInnebörden 158.4.1 2av

punkt tillkommen för2 reglera denBestämmelsen i artikel 15 är att
underjordiskasituationen mark inte de tillgångartill ägerägarenatt

eller naturtillgångar hör till marken. ställeträttigheter till andra Isom
naturtillgångar.har äganderätten till dessabehållitstaten

skall ske med ursprungsfolkensamrådBestämmelsen attanger
tillåts naturtillgångarinnan eller exploateringutforskning statensomav

inledningsvisBestämmelsen gäller, jagbehållit till.äganderätten som
rättigheter till. Syftet medursprungsfolk harpåpekat, på all mark som

utsträckningoch i vilkensamråden reda påär att ta ursprungs-om,
verksamhet. Ursprungsfolkenfolkens sådanintressen skulle skadas av

skador till följd utforskning ellerskall för eventuellafå ersättning av
underjordiska tillgångar och där detexploatering mineral- eller ärav

verksamhet.vinsten från sådanmöjligt, få del av
skall enligt ILO-ILO-konvention 169ratificerarNär stat nren

punkt tillämpas såartikel 2guiden bestämmelsen i 15 snart
verksamhet redan pågårbåde sådani kraft, påkonventionen trätt som

framtiden ILO-guiden 20.planeras ioch verksamhetpå sådan s.som
punkt dei artikel 2bestämmelsen 15märkaDet ärär attatt en av
obligatorisktföreskriver samrådbestämmelser i konventionen ettsom

markvidtasåtgärderursprungsfolket innanmed som ursprungs-
eller utvinning sådanutforskningfolket till.har rättigheter Innan

andra naturtillgångaroch/ellermineraltillgångarmark påbörjas somav
samråd medföljaktligenmåstetill,behåller äganderättenstaten

ursprungsfolket äga rum.
bestämmelsen ii ljusetskall tolkassamrådBestämmelsen avom

bestämmelserna för tolkningencentraladeartikel 6 är avsom en av
artikel punkt6 lbestämmelser. Ikonventionens övriga attanges

lagstiftnings- ellerursprungsfolken såmedsamråd skall snartäga rum
dem Sådanapåverkadirekt kanåtgärderadministrativa övervägs.som

förtroendefullt och i efterpunkt skeartikel 2samråd skall enligt 6 en
uppnå överenskommelsesyfteilämplig form,omständigheterna att

åtgärder.eller samtycke till föreslagna
ursprungsfolk där detpunkt ärdet i artikel 15 2När attanges

eller exploateringutforskningvinsten fråndelmöjligt skall få avav
ILO-guidentill iäganderättenbehållitnaturtillgångar staten angessom

skall läsaspossiblewhenevermöjligtuttrycket där det motäratt
ILO-guiden 20.artikel 6 och 7bakgrund innehållet i s.av

ursprungsfolken harframgår rättartikel 6Av nämnts attovansom
artikelberör dem. Av 7beslutinflytandefå reellt överatt ett som

utvecklings-påverkan olikavilkenundersökasframgår det måsteatt
sociala, andliga ochursprungsfolkensfåprojekt planeras kansom

Samema7 19-0388
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Artikel också7projektsådanamiljö innan startas.kulturella ger
delta i beslut sådanafåskallursprungsfolkenförgarantier att om

ILO-guiden inteeller inte. Iskall igångsättasutvecklingsprojekt anges
tillämpningenskall påverkabestämmelserdessahurnärmare av

där dettafå del vinstenskallursprungsfolk ärbestämmelsen att avom
möjligt.

hellerILO-guiden.i IntebestämmelsenintekommenterasövrigtI
rörandeslutdiskussionemamedsambandiberörtsbestämmelsenhar

Conference,International Labourutformningkonventionens
och1988Session, Genevaseventy-ñfthRecord,Provisional

eller ILO:s1989GenevaSession,seventy-sixthRecord,Provisional av
tillämpningtill Norgesderas kommentarerexpertkommitté i av

bestämmelsen.

tillämpningNorges

tillämpningangående Norgestillrapporteringen ILOden norskaI av
inte kommenterats.bestämmelsekonventionen har denna

till vissminerallagstiftningen,enligt rätthar markägarenI Norge
avgift. detmark Närmarkägarensgruvdrift påfrånandel vinstenav

från sådanvinstendelfåmöjlighetursprungsfolksgäller att av
bestämmel-tolkatfolkerettsgruppeSamerettsutvalgetsverksamhet har

få del vinstenskallursprungsfolksåpunkt 2i artikel 15 att avavsen
markpådenverksamhetsådan ägeroavsett ursprungs-somrumom

sigdetellerbesittningsrätt rörägande- ochmedfolken innehar omom
bördel vinstenStorleken påbruksrätt.ursprungsfolket harmark där av

rättigheteromfattandehurberoendeenligt folkerettsgruppen avvara
verksamhetendärmarkområde ägertill detursprungsfolket har rum.

analysAlin

fastställa ellerregeringamaställer kravpunkt 2 attArtikel 15
ursprungsfolken innanmedsamrådförfaranden förupprätthålla

utforskningförtillstånd tilleller lämnarpåbörjarregeringama program
ursprungsfolkensfinns pånaturtillgångarexploateringeller somav

Syftet medtill.äganderättenbehållitharmarker statensommen
utsträckningvilkenfall ii såochredasamrådet är att ta om
verksamhet.sådanskadasskulleintressenursprungsfolkens av

följerskadoreventuellaföralltidskallUrsprungsfolken ersättas avsom
detoch därnaturtillgångardessa ärexploateringutforskning eller av

verksamhet.sådanfå del vinstenmöjligt avav
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få kommentarerde gjortsbakgrundDet svårtär att mot av som
möjligtuttrycket där det dra någraangående tolkningen ärav

utforsk-skall del vinsten frånursprungsfolkslutsatser när avgesom
behållit äganderättenexploateringning och statennaturresurser somav

bestämmelsen siktemeningtolkning enligt mintill. rimligEn att tarär
reglerar fördelningengenerelltlagstiftningenhur den nationellapå av

nationella lagstiftningen i landverksamhet. Om denvinst från sådan ett
från sådan verk-vinstenskall få andelmarkägareföreskriver att av

möjligtdet ocksåsituation därdetsamhet kan attanses geenvara
bedrivs på derasverksamhetenursprungsfolk andel vinsten närav

mark.
Samerettsutvalgets folkeretts-ochsituationen råder i NorgeDen

frånfå andel vinstenbordehar där ansett att en avsamernagruppe
sådan verksamhet.

möjligtskulle kunnadär detsituationEn att geanses somannan
frånandel vinstenfårursprungsfolk del vinsten är statenatt en avav

och därmeddriver verksamhetensjälvellersådan verksamhet att staten
den.har hela vinsten av

bestämmel-tolkningen dennaåterkomma tillf°ar anledningJag att av
med vad gällerbestämmelsenjag jämföravsnitti följande när somse

lagstiftning rörande utvinningminerallagstiftning ochenligt svensk av
torvfyndigheter.

innebörden bestämmelsenjag dock konstateraRedan kan att avnu
frånfå del vinstenmöjligt skallursprungsfolk där det äratt av

behållitnaturtillgångarexploateringellerutforskning statensomav
direktsäkerhet kan utläsasmedendatill oklar. Detäganderätten är som

absolutfinns någotdet intebestämmelsenordalydelsen är, attavav
från sådan verksamhet.vinstenskall få delursprungsfolkkrav på att av

bestämmelserSvenska8.4.2

behållitnaturtillgångartorde regelnSveriges del statenFör somom
omfattasmineralpåtilläganderätten närmast stämma avsom

lagen 1985:620omfattas199l:45 ochminerallagen torv omavsom
Även denintetorvlagen.torvfyndigheter,vissa staten somman serom

avgörandeägarförhållandenaharegentlige ettägaren oavsettstaten
dettillgångarna. Närutvinningundersökning ochinflytande på av

alltsåuppkommerdessa lagaromfattasochgäller mineral torv som av
utforskastillgångarnasamråd innantillursprungsfolketsfrågan rättom

eller exploateras.ll
.l
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Samråd

utforska och exploatera mineral-Enligt minerallagen finns rätt atten
meddelar undersökningstillståndtillgångar bergmästareförutsatt att

ellerbearbetningskoncession. Fastighetsägarerespektive annan som
bedriva undersökningsarbetenfår dockhar dennes medgivande utan

det kan ske intrång iförutsättning docksådant tillstånd. En är att utan
särskild minerallagenI 17:1nyttjanderätt, servitut eller rätt.t.ex. annan

bl.a. renskötselrätt.med särskild till fastigheträttatt avsesanges
får beviljas bergmästareundersökningstillståndAnsökningar avom

tillfälle kap.haft sig 8 §sökanden 1någon yttraän attutan att annan
undersökningsarbete påbörjasminerallagen. veckor innanMinst två

och innehavaretillstånd underrätta markägarenskall den fått avsom
påbörjas. Underrättelse tillskallsärskild till fastighet arbetenanärrätt
sameby innehavarenfår delges deninnehavare renskötselrätt somav

tillhör, minerallagen.3 kap. §5
bearbetningskoncession sändsbeviljandeärendenI avom

bereds tillfällenyttjanderättshavaremeddelanden till bl.a. attsom
tidminsta fyraansökan inominkomma med erinringar mot omen

bearbetningskoncession kungörs också, 21 §veckor. Ansökan om
mineralförordningen 1992:285 .

bearbetningskoncession skallbeviljandeVid prövningen avom
och kap. och samråda medkap. 4tillämpa miljöbalken 3bergmästaren

ligger rörandekoncessionsområdetde län därlänsstyrelsen det elleri
bearbetnings-minerallagen. Enmiljöbalken,tillämpningen 8:1av

skyddabehövs förvillkorförenas med dekoncession skall attsom
lag.allmänna och enskild 4:5intressen rätt, samma

reglering.minerallagens Endelarföljer i väsentligaTorvlagen
undersökningskoncessionansökanskillnad dock såvälär att somom

förordningen 1985:626skall kungöras, 8§bearbetningskoncession
torvförordningen.vissa torvfyndigheter,om

undersökningskoncession skallgäller ansökandetNär om
till dem berörssändassådan ansökanmeddelande som avom

och tillgängliga uppgiftertill detfinns anledningansökningen detom
ansökning-bearbetningskoncession skalldet gällerdet möjligt. Närgör

servitutshavare ochnyttjanderättshavare,fastighetsägare,sändas tillen
ansökningen.andra berörssom av

ochundersökningskoncessionansökningarErinringar mot om
tid, minst fyraviss angiveninombearbetningskoncession kan göras

införd i och Inrikesvarit Post-kungörelsenefter detveckor att
torvförordningen.Tidningar, 8 §

tillstånd skall lämnas tillfattar beslutLänsstyrelsen omsom
torvfyndighet skall bl.a. beaktaoch bearbetningundersökning av
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Besluttillståndsärendet.hushållningsbestämmelser imiljöbalkens om
skydda allmännaförvillkor behövsmedtillstånd skall förenas attsom

§ torvlagen.12intressen enskildsoch rätt,

skadorförErsättning

förbetalas till sakägareersättningskallminerallagenkapitletEnligt 7
undersökningsarbete ellerorsakas attintrångskada eller avavsom

harbl.a. denSakägarebearbetning.anspråk för ärmark itas som
ellerundersökningsarbetenberörsden markrenskötselrätt på avsom

fåsåledes möjlighetharrenskötselrättInnehavare attbearbetning. av
kansådana verksamhetintrångdetskada ellerför denersättning som

renskötselområdet.bedrivs inomdenorsaka när
till följdskada och intrångförersättningtillmöjligheterSamma av

sammanhängande verk-därmedellerbearbetningochundersökning
enligt torvlagen,fastighettillsärskildharför den rättsamhet finns som

och 2722 §

mineral ellerellerutforskning utvinningvidDel vinsten avav
torvfyndighet

eller markägarevarkenharlagstiftningsvenskgällande statenEnligt
utforskningverksamhetfrån rörvinstenandeltill någonrätt somav

andrahellertorvfyndighet. Intemineral ellerutvinningeller av
har någonverksamhet bedrivssådandärtill markrättighetsinnehavare

andel vinsten.tillrätt av

bedömningMin8.4.3

samråd medförförfarandenpunkt 2artikel 15iKravet ursprungs-
utsträckning derasi vilkenochreda påi syftebefolkningen taatt om

ellerutforskningförtilltillståndskadas innanskulleintressen program
imin meningenligtkanlämnasellerpåbörjasmineralexploatering av

exploatering.tilltillståndgällerdetuppfyllthuvudsak näranses
torvfyndighet lämnasellermineralbearbetningtillstånd tillInnan av

tillsärskildinnehavare rättrenskötselrätt, såsomharskall den avsom
ansökanerinringarmedinkommatillfälle motfastighet, beredas att om

gällaexempelviskan attErinringamabearbetningskoncession. en
erinring-Sådanarenskötselrätten.skadaskullebearbetningskoncession

villkormedförenasbearbetningskoncessionenbeaktaskan attgenomar
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minerallagenskydda renskötselrätten, och §behövs för 4:5 12attsom
torvlagen.

förskall också beaktas inom denRennäringens intressen ramen
länsstyrelsen skyldigprövning respektivebergmästaren är göraattsom

bearbetningskoncession förenligansökandet gäller ärnär om en om
i miljöbalken.med bestämmelserna

exploatering naturtillgångar inombedömsOm det att av
till jakt ochrenskötseln ellerrenskötselområdet kan skada rättsamemas

tveksamt kravetdet dockfiske eller samiska kulturvärden är om
Skälet till detta enskildagällande regler.samråd uppfyllt med ärär att

bedömning och i vilkensamebyar svårthar göraatt av omen
skulle skadasiutsträckning samiska intressen stort av ensom

bedömning kan däremotsådanexploatering naturtillgångar. Enav
ställs dock inte kravgällande regler påSametinget. Enligt attgöras av

fall.skall höras i dessaSametinget
utforskning tillåts intesamrådsförfarande innanKravet på är

Undersök-finns i minerallagen.bestämmelseruppfyllt enligt de som
haftrenskötselrätt harinnehavareningstillstånd f°ar meddelas utan att av

bedömningnågonsig och dettillfälle görsutan attatt yttra av om
till ellerheller markskada renskötseln.utforskningen kan Inte ägare

sådanfastighet har någonsärskild tillinnehavare rätt.rättav annan
lagstiftning med kravet isvenskintedenna delI överensstämmer

för samrådskall finnas medförfarandenartikel punkt på215 att
lämnas.utforskningtillstånd tillursprungsfolket innan
torvfyndighet föreskrivsundersökningansökandet gällerNär avom

skall sändas tillundersökningansökani torvförordningen8 § att om
uppgifter dettatillgängligadäransökningendem berörs görsom av

konventionensliggeranledning därtill.möjligt och Detta närmareger
det helt.uppfyller intesamrådsförfarandekrav på ett men á

lochminerallagen och i 22 27finns i kap.bestämmelser 7De som
punktkrav i artikel 2konventionens 15däremottorvlagen motsvarar

till följdeventuella skadorförskälig ersättningskall fåatt avsamerna
mineral.exploateringutforskning ellerverksamhet rör avsom

förskall beaktas ocksåpunkt 2artikel 15gäller kravet pådetNär att
ratificeringstillfället, jagvidredan pågårverksamhet atansersom

förtill ersättning skadareglerdekravet uppfyllt rättär son.omgenom
minerallagen och torvlagen.finns i dag i

inget absolut krav påpunkt ställerartikel 2Konventionens 15 at
exploateringutforskning ellerfrånskall ha del i vinstenursprungsfolk

behåller äganderättennaturtillgångarmineral eller andra statensomav
vinsten där detskall få delursprungsfolkentill. ärDet att avanges

möjligt.
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rimligdetjagavsnitttidigarehar iJag attangett vara enanser
hur den nationellasiktedenbestämmelsentolkning är att tarav

sådanhur vinst frånfrågangenerellt reglerarlagstiftningen om
markägaren enligt den natio-ellerskall fördelas. Omverksamhet staten

andel vinsten från sådantill någonharnella lagstiftningen rätt av
möjligt ocksåkonventionen kunnadet enligtverksamhet skulle anses

vinst.dennaandelursprungsfolket fåför att en av
fråntill andel vinstenlagstiftning finns ingensvenskEnligt rätt av

varkentorvfyndigheter,mineral ellerexploateringutforskning eller av
hellermening då inteenligt minkaneller Detför markägare staten.

från sådan verksamhet.vinstenfå delmöjligt för att avsamernaanses
ellerskulle ändras såtorvlagstiftningenellermineral- att statenOm

utforskning ellervinst frånandel iskulle tillerkännasmarkägaren
tillerkännaocksådetmineral börutvinning övervägas att samernaav

verksamhet.sådanförandel vinstenav

Åtgärder krävs8.4.4 som

uppfyllas, måsteskall kunnasamrådkrav påkonventionensFör att
berörssamebyarändras. Detorvlagenochminerallagen avsom

måstedessa lagar,enligtundersökningstillstånd rätt attansökan gesom
utforskning tillåts.till samråd innan

samråduppfattningminenligtkrävsändringar attsådanaUtöver
mineralexploateringellerundersökninginnanSametingetsker med av
sigskallSametingetrenskötselområdet. överinom yttraeller tillåtstorv

såsomsamiska intressen,omfattningvilkenifalloch i såom
kulturellaeller samiskafiskejakt ochtillrenskötseln eller rättsamemas

exploatering.ellerundersökningsådanskadasvärden kan av
övergripande bedömningdenmöjlighetSametinget har göraatt somen

uppgifterSametingets är attpunkt Enartikelkrävsenligt 15 av
beaktas,behovsamiskabevakaochsamhällsplaneringenmedverka i att

§mark och 2:1utnyttjandevid vatten,rennäringens intressendäribland
sametingslagen.fjärde punkten

prövningdenomfattasoch torvlagenminerallagenBåde somav
reglernahushållningsbestämmelser. Ommiljöbalkensenligtskall göras

nödvändigt förhar attjagändras angettmiljöbalkeni varaovansom
samrådtillSametingetf°arpunkt rättartikeli 15uppfylla kravet en

förriksintresseområdeninombeviljasexploateringinnan av
innehar.traditionelltområdendeoch inomrennäringen samernasom

under-intehushållningsbestämmelsermiljöbalkensomfattarDäremot
reglerSärskildatorvlagen.ellerminerallagenenligtsökningstillstånd
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innanSametinget undersökningstillståndmed krav medpå samrådsom
beviljas måste därför införas.

och SametingetFör samråden med samebyama skall uppfyllaatt
konventionens krav i artikel punkt krävs reell hänsyn6 2 tillatt tas
rennäringen och övriga samiska intressen. innebär bl.a.Detta att
bestämmelserna medskyldighet samråda samebyama innanattom

utformasundersökningar naturtillgångar tillåts måste så denattav
myndighet beviljar undersökningstillstånd kan avslå under-som
sökningstillstånd med de villkor behövs föreller förena detta attsom
skydda renskötselrätten.
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Övriga bestämmelser9 om

till mark,ursprungsfolks rätt

artikel 91 6-1

uppfyllerväsentligti alltSverigebedömerbedömning: JagMin att
bestämmelser.svenska Förgällandemedartiklarna 16-19 attkraven i

förståruppfyllt krävsheltartikel skallkravet i 19 att statenanses vara
förnödvändigmarktillhandahållandetför är attkostnader somav

renskötsel.sig påförsörjafortsättaskall kunna attsamerna

FolkfdrflyttningarArtikel 16.9.1

Artikel 16

skall berörda folkartikeldennapunkterföljandeförbehåll för iMed
bebor.mark defrån denförflyttasinte som

undantags-nödvändigfolkdessaförflyttningNär som enansesav
och harinformerats sittsedan deförstskefår förflyttningen gettåtgärd,

få, fårmedgivande gårderas intemedgivande. Omfria att
lagstiftningennationelladenenligtendastske iförflyttningen

såutredningaroflentligainnefattande ärförfaranden,fastställda om
reelltill representation.möjlighetfolk hardär berördalämpligt,

återvända tillfolk ha sindessaskallmöjligtNärhelst det rätt attär
finns.förflyttning längreförskälenmark såhävdvunna snart som

folk,dessa såsomskallmöjligt,återvändandesådant inteNär är
sådanavsaknadeller,överenskommelse ifastställts avgenom

fallmöjligaförfaranden, allalämpliga iöverenskommelse, genom
rättsligaoch minstbeskaflenhettill ärmark,tilldelas sin statussom

ägnadbebodde ochtidigaremark de ärmed den attlikvärdig somsom
deutveckling. Iframtidaderasochnuvarande behovtillgodose deras
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ellerkontant infåföredrar ersättning natura,folkberördadåfall att
vederbörliga garantier.undersådanerhålla ersättningskall de

förerhålla fullskall ersättningdettapåförflyttas sättPersoner som
skada.förlust elleruppkommenvarje

artikelnInnebörden9.1.1 av

ochförflyttningmarktillursprungsfolkens äraspekt rättviktigEn av
inyckelbestämmelseILO-guidenenligtArtikel 16återflyttning. är en

från sinofta förflyttasursprungsfolkmångaeftersomkonventionen
sedvanerätt.derasfömekandeberoende påhuvudsakligenmark, av

Artikelotillräcklig.oftastskadanförersättningenförflyttningEfter är
från denförflyttasskallsin viljafolk inteberördaföreskriver mot16 att

emellertid inteprincip. Detgenerell ärbebor. Dettademark är ensom
sin mark.frånförflyttasskäl måsteolikafolkgrupperovanligt att av

nödvändig,förflyttning ärföreskriver närartikel 16iPunkten 2 att som
sittfolk harberördasedan gettske förstfår denundantagsåtgärd,en

107konventionentidigare tartill denmedgivande. Ifria motsats nr
bliförflyttning kantillanledningar närintekonventiondenna upp

skall ske.procedurenhurbeskrivningställetinödvändig. Den avenger
erhållagårdetta intemedgivande. Om attsökaskall förstRegeringarna

denfastställda iförfaranden ärendast enligtförflyttning skefår som
offentligainnefattaskallförfarandenlagstiftningen. Dessanationella

tillmöjlighetursprungsfolken harlämpligt, därsåutredningar ärnär
procedurreglerdessaskall ävenILO-guidenEnligtrepresentation.reell

traditionellt inne-markendastoch intenyttjasmarkomfatta somsom
fastläggertill konventionenFörarbetenaursprungsbefolkningen.has av

exempelvisfolkomflyttningar,innebärinteingrepp,begränsadeatt som
bestämmelsen.omfattasinteexpropriation, av

tillåtervändaför folkenföreskriver atträttartikel 16iPunkten 3 en
längreförflyttning inteförskälenmark såhävdvunnasin snart som

påsin markfrånursprungsbefolkningarförflyttasfallmångafinns. I
ekologiskaellerkonflikterkrig,såsomkatastrofsituationergrund av
framtid harallfördenurbefolkningenofta finnerAlltför attkatastrofer.

upphört. Närförflyttningtill ettorsakenmarksinförlorat atttrots
möjligtdetnärhelstfolk ärdessaskallmöjligtåtervändande inte är

likvärdigrättsligaoch ärbeskaffenhetsin statustillmarktilldelas som
derastillgodoserochbeboddetidigaredemarkmed den somsom

erhållaönskarurfolkenutveckling. Omframtidaochbehovnuvarande
respekteras.önskemålskall derasersättning
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bestämmelserSvenska9.1.2

tryggadegendommedborgaresvarjebl.a. ärI 2 kap. 18 § RF attanges
till det allmänna elleregendomsinkan tvingas avståingenattgenom

sådant förfogande,ellerexpropriationenskildtill någon annatgenom
intressen.angelägna allmänna Itillgodosekrävs fördetnär attutom

ellerexpropriationdenparagraf stadgas vidare att som genomsamma
egendom skallsinavståförfogande tvingassådantannat vara

förlusten.ersättning förtillförsäkrad
det norskakonstateradekonventionenratificeringInför Norges av

intebegränsade ingreppdepolitidepartementetochJustis- att sommer
tillämpningsområdeutanför artikelnsfallerfolkomflyttningarinnebär

ställningstagande påsittbyggde1989-90. Man102se Prp. NrSt.
ingreppbegränsadefastläggerkonventionentillförarbetena attsom

skallexpropriation, intesåsomfolkomflyttningar,innebärintesom
Även uppfattning villdennadelarjagbestämmelsen.omfattas omav

expropriation,bestämmelsernasvenskaför deredogörakortjag om
upphör inomrenskötselrätteninnebäraförfarande kandettaeftersom att

områden.vissa
kan upphävasrenskötselrättframgårrennäringslagen26§Av att

expropria-kap.iändamål 2sådantbehövs fördetbara som avsesom
fråganrennäringslagen gäller iEnligt 29 §1972:719.tionslagen om

därav vissamed anledningersättningrenskötselrätt ochupphävande av
bestämmelserna idelartillämpligailagen ochi denbestämmelser

fastighet.särskild tillexpropriationexpropriationslagen rättavom
förexpropriation skefårexpropriationslagen attkap.Enligt 2 ge

till denhänsynmark medförfogamöjlighetkommun överatt som
fårExpropriationtätbebyggelse. ävenkrävs förutvecklingenframtida

allmänttillgodoseranläggningförberedaske för utrymmeatt som
förochkraft,elektrisk vänne attsamfärdsel, vattenbehov transport,av

eller anläggningnäringsverksamhet störreåtbereda avutrymme
Expropria-befolkningsgrupp.vissellerellerför riketbetydelse orten

nationalpark,områdeför bevaraske bl.a.ocksåtion får att som
väsentligttillgodoseförnatunninne eller attnaturreservat, annars

markenfriluftsliv,elleridrottföreller anläggningmarkbehov omav
för allmänheten.tillgänglighållasavseddanläggningeneller är att

exproprie-fastighetförgällerexpropriationslagenkap.Enligt 4 som
beloppbetalas medskallhelhet ersättning motsvararsini att somras

bestäm-Någraundantag.vissadock medmarknadsvärde,fastighetens
lag ellerdock inte i dennafinnsersättningsmarktillmelser rättom

innebörd.liknandelag mednågon annan
norskakonstaterade detkonventionenratificeringInför Norges av

lösninginte hindrarnorskpolitidepartementetoch rättJustis- att somen
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konventionen skullei läge därersättningsmarkinnebär tilldelning ettav
lagbestämmelser i norskfinns ingakräva detta. detDäremot som ger

folkförflyttningar se StPrp. Nr 102 1989-ersättningsmark vidtillrätt
90.

i Sverige tid.förekommit påfolkomflyttningar har inteNågra senare
för åstadkomma sådanaskulle behövasomfattande ingreppSå attsom

förhållanden.alldeles speciellaföranleddaomflyttningar måste avvara
särskilda medel för förflyttadock sigSverige har attanvänt av

Sverige och enadesi Norgel920-talet.på Närså sent mansamer som
bl.a. regleraderenbeteskonvention år 1919 rättsamernassomom en ny

förlorade områdeninnebar dettatill renbete i Norge storaatt samerna
med gjordeförhandlingarnasommarbetesland. NorgeVidsittav

överenskommelse, bl.a. försäkradeeftergifter för nåSverige attstora en
samebyama.de fyra nordligasteskulle minskas inomrenantaletattman

Karesuandoomrädet förflyttades tilltill frånleddeDetta att samer
Sverige.sydligare områden i

bedömningMin9.1.3

omtalas i artikel 16folkfidrflyttningarsådanaSverige i dagI är som
krav på bl.a. ersättningsmarkdebör dock observeraotänkbara. Man

artikelnsituation täckssådankan ställas som avom ensom
Särskilt bakgrund dettaframgent.skulle uppståundantagsvis mot av

strida konventioneninteutformning kan detoch artikelns attmotanses
undantagssituationerdesikte pådirektregler saknas tar somsom

föreliggersålunda inte det någonartikelnomfattas Jag attanserav
och artikelsvensk 16.överensstämmelse mellanbristande rätt

ÖvertlyttningArtikel 17.9.2 av

markrättigheter

Artikel 17

folkberörda förhävd hosetableratsharFörfaranden favsom
ifolk skalldessamedlemmarmellanmarkrättigheteröverjlyttning avav

respekteras.

befogenhetderasvidkonsulterasfolk skall prövningBerörda attav
rättigheter tillöverföramark eller på sinaöverlåta sin sättannat

gemenskapen.denutanför egnapersoner
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drahindras frånskallfolkdessatillhör nyttaattintePersoner som
hos deraslagstiftningeninsiktbristandeellersedvänjorderas omav

ellerbesittningsrättäganderätt,tillförsäkrasyfte sigmedlemmar i att
dem.tillhörmarktillnyttjanderätt som

artikelnInnebörden9.2.1 av

etableratsharförfarandenstadgaspunkten 1artikel 17 attI avsom
dessamedlemmarmellanmarkrättigheteröverflyttningförhävd avav

överföra sinabefogenheterderas attMenskall respekteras.folk när
skallmyndigheternaursprungsfolktill icke prövasrättigheter av

medgenerell princip storkonsulteras. Dettaursprungsfolken är en
lagstiftningsinreviderarutvecklingsländermångaeftersomaktualitet

tidigarelagstiftningenändrade ärden attmedSyftetkonstitution.och
gälldeochjordbruksreforrnerinfördesrestriktioner somgenomsom-

skalljordegendomen-storlekenochäganderättmark,nyttjandet av
fallmångagäller i ävenrestriktionerupphöra. Dessa ursprungs-

berördadeföreskriverArtikel 17land. attrespektiveibefolkningen
förändringar,sådanaeffekternagällervadkonsulterasskallfolken av

kraft.ide träderinnan
delansågkonventionen storförhandlingarnaUnder avenom
förbudinförasbordedetursprungsfolken ettför attrepresentanterna

dettafolkgruppen. Motutanförtillrättigheteröverföramot att personer
valfrihetbegränsadalltförmedföraskulleförbudsådantanfördes att ett

uppnåddemedslutadeFörhandlingarna attursprungsfolken.för man
bestämmarespektivetillöverlåtas stat attskulledet omenighet attom

dockrättigheter,sinaöverföramöjlighetskall haursprungsfolken att
norskadenEnligtberördadenmedrådgjorthaefterförst gruppen.att

förutsättningdet att41,1997:5, ärNOUfolkerettsgruppen, ens.
ochbevaramöjligheter attgårinteöverlåtelsen överut gruppens

kultur.sinutveckla

i

bestämmelserSvenska9.2.2

samiskadenrennäringslagen§enligt ltillkommerRenskötselrätten
förhävdetableratsharförfarandeNågrabefolkningen. avsom

Ickeinte.finnsmellanmarkrättigheteröverflyttning samernaav
rennärings-regleras imarkrättigheteröverflyttninghävdvunnen av

tillsammanhängandedärmed rättochrenskötselbedrivalagen. För att
sameby.imedlemskapkrävsskogsfångochjaktfiske,renbete,

medlem§enligt 11 antakanSamebyn som
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den deltar i renskötseln inom byns betesområde,same som
den2. har deltagit i renskötseln inom byns betesområde ochsame som

haft detta stadigvarande och inteyrke övergått till annatsom
huvudsakligt förvärvsarbete,

den make eller hemmavarande barn till medlemärsom som avses
under eller eller efterlevande make eller1 2 underårigt barn tillärsom
avliden sådan medlem.

Samebyn beslutar således själv skall komma i åtnjutandevem som
markrättigheter. enda lagstiftarenDet kravet ställer för någonattav

skall få dessa rättigheter sameby.medlemskap iär

Min bedömning9.2.3

Eftersom det inte har etablerats några förfaranden hävd förav
överflyttning markrättigheter mellan och dessa rättigheterav samerna
enbart tillkommer den samiska befolkningen har artikeln i denna del för
närvarande begränsad räckvidd svenskt vidkommande.för

9.3 Artikel intrång18. Obehörigt m.m.

Artikel 18

Lämpliga strafl skall fastställas lag för obehörigt intrång på elleri
nyttjande berörda folks och skall vidtamark, åtgärderregeringarnaav
för förhindra sådana överträdelser.att

Innebörden artikeln9.3.1. av

Enligt artikel skall inte tillhör ursprungsfolk hindras18 personer som
från Straffintrång berörda folks mark. skall fastställas i lagpågöraatt
för sådana intrång.

9.3.2 Svenska bestämmelser

Allemansrätten begränsningar i möjligheterna inskränkainnebär att
nyttjandet lagstifta intrång.mark attsamt omav

emellertid bestämmelserRennäringslagen innehåller bl.a.som
reglerar framkomligheten renskötselområdet och användandetinom av
hund.
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meddendömastill böterskall94§rennäringslagenEnligt som
oaktsamhetelleruppsåt av

förflyttningsväggällandefastställd eller renarstänger annarsav0
framkomlighetdesssåinvidellerpå vägen attåtgärdervidtareller

försämras,väsentligt
sig påuppehållerofredar etteller på sättskrämmer annat somrenar0

tillåten,renskötsel dådärområde är
renskötsel dåområde där ärfråndriver bort ettobehörigen renar0
område.sådantpåbetafrånhindrar ettellertillåten attrenar

kopplad,hållasrenskötselområdetskall hund inomEnligt 93 § om
ellerden jagarmedanhundAnträffasmedgerlänsstyrelseninte annat.

dödashundenfårrenskötselområdetinomofredar avsättannat ren
vårdarellerden äger ren.som

fängelse iellerskall till böter1979:429skogsvårdslagenEnligt
oaktsamhet inteelleruppsåtligendömasmånader denhögst avsomsex

§meddelats för 31förbud attellerföreläggandeeftersig ett somrättar
i frågaskogskötselvidskallparagrafdennaEnligtföljas. omskall av

trädsamlingarkvarlämnande etc.utläggning,ochstorlekhyggens av
tillmed hänsynpåkallasuppenbartskeanpassningden som

rennäringen.
terrängskömings-och1975:1313terrängkömingslagenEnligt

fordonmotordrivetmedikörning terräng1978:594förordningen är
ochVästerbottensJämtlands,Dalarnas,ñällområden iförbjuden inom

arbetefördock bl.a.gällerförbudetfrånUndantagetlän.Norrbottens
samlingochdrivningvidochbevakningvidrenskötselnmed renarav

flyttningellerslaktmärkning,föreståendeomedelbarinförav renar
dagligvarorandralivsmedel ochmedförsörjningrenskötamasförsamt

elleruppsåtligenrenskötseln. Denmedsamband avdirekti som
detskallfallringatill böter. Iförbudet dömsoaktsamhet bryter mot

tilldömasintedock ansvar.

bedömningMin9.3.3

tillräckligtinnehållerreglerrennäringslagensbedömningenJag attgör
renskötselområdet pånyttjandeellerintrångobehörigtskydd avmot

Även skogsvårdslagenrenskötseln.skadadet kansådant sätt att
rennäringen.skydd förtillreglerinnehåller
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9.4 Artikel Tillhandahållande19. markav

m.m.

Artikel 19

Nationella jordbruksprogram skall tillförsäkra berörda folk en
behandling likvärdig tillkommermed den andraärsom som grupper av
befolkningen med avseende på

fltillhandahållandeta ytterligare mark för dessa folk detnärav jområde de förfogar iräcker tillför förse deminte medföröver attsom

i
normalt liv erforderliga förnödenheter eller otillräckligt vidett är en

eventuell ökning deras antal.av
b tillhandahållandet de medel erfordras för främjaattav som

förbättring den mark dessa folk redan iäger.av som

;9.4.1 Innebörden artikelnav

Enligt artikel skall19 nationella jordbruksprogram tillförsäkra berörda
folk behandling likvärdig med andraären som grupper av
befolkningen avseende tillhandahållandet ytterligare mark för dessaav
folk det område de förfogar inte räcker till för försenär över attsom
dem med för normalt liv erforderliga förnödenheter ellerett är
otillräckligt vid eventuell ökning deras antal. skallDetta inteen av
tolkas ursprungsfolken tillskall ha ytterligare mark endasträttattsom

det finns motsvarande jordbruksprogram för andraom grupper.
Konventionens allmänna inriktning tillförsäkraär att att

ursprungsfolken har de förutsättningar nödvändiga förär attsom
bevara grunden för sin kultur och sina traditionella verksamheter och
för bevara sin ekonomiska självständighet och utveckling seatt
exempelvis artikel Skulle ursprungsfolken23. inte ha tillräckligt med
mark för förse dem med förvad de behöver sin försörjning innebäratt
följaktligen bestämmelsen i artikel 19 skall tillhandahållaatt staten
erforderlig mark. skall tillhandahålla deDessutom medelstaten som
erfordras för främja förbättring den mark dessa folkatt av som som
redan äger.

Svenska bestämmelser9.4.2

Generellt finns jordbruksprogramdet inga nationella i Sverigesätt som
har målsättningen tillhandahålla ytterligare mark till någonatt
näringsgrupp inte den marken till föraktuella räcker derasom
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förbättring markmedel för denförsörjning eller tillhandahålla av som
de redan äger.

i hela Jämtlands,Sverige ibedrivs iRenskötseln stort sett
Kopparbergs ochdelarNorrbottens länVästerbottens och samt av
renbetesmarkemade svenskaBruttoarealenVästernorrlands län. av

bruttoarealen reduceratskvadratkilometer. Närtill 165 000uppgår ca
bebyggd och odladhögtjällsimpedimentvattenområden,med samt

kvadratkilometer. Renbetes-000nettoareal 137mark återstår caen
totalatredjedel Sverigesrunda talmarken omfattar i yta.aven

delarOmtvistad inom vissaomfattningVinterbetesmarkemas är av
området.

områden fårvilkabestämmelserrennäringslagen finnsI somom
fårlängd. Renskötselnbetestidensochför renbeteanvändas om

Norrbottens ochåret-runt-markema iåret på de s.k.bedrivas hela
delsovanför odlingsgränsen,delslappmarkerVästerbottens läns

skogsrenskötsel ålder bedrivsmark därdenna pånedanför gräns av
marken antingeneller hösten utgörunder våren, omsommaren
juni tillhörde1992eller vid utgångenrenbetesland eller tillhör statenav

renbetes-bedrivas hela året påfår vidareRenskötselnkronomark.
ochområden i JämtlanddeJämtlands län och inomfjällen i

ochjuni tillhörde1992län vid utgångenKopparbergs staten varsom av
till renbete.särskilt upplåtna

bedrivas under tidenrenskötsel fårdärvinterbetesmarkema,s.k.De
lappmarkenövriga delaromfattar delsoktober-den april,30den 1 av

lappmarken ochutanförtrakterdels sådananedanför odlingsgränsen,
vissa tider året.ålder bedrivsrenskötselrenbetesñällen där avav

dåligagoda ochperiodermellanväxlar starktRenantalet av
vinterhjorden,registrerasrenlängderoch iVid renräkningarrenbetesår.

slaktsäsong ochförfogar mellanhuvudsakden renhjord idvs. överman
antaldet högstabestämmerLänsstyrelsenkalvningssäsong. renar som
skall hänsynrenantalet fastställssameby.bete i Närfår hållas på tasen

inskränkningar ibeslutakanLänsstyrelsentill andra intressen. om
främjarenbetet ellerför bevaradet behövsbetesrätten att annarsom

renskötseln.
länsstyrelsernalång tid börunderöverbetatsde områdenInom som

för få betes-åtgärdsprogramutarbetadirektivregeringens attenligt
inteskett.också nyligen Försig. Så haråterhämta attattresurserna

skall åtgärdernasituationekonomiskbesvärligsamebyarna iförsätta en
samebysrespektiveråder inomförhållandenefter deutformas som
det inomsin orsak iöverbetning harProblemen medbetesområde. att

tillgängligaochrenantaletmellanbalansinte råttområdenvissa
bestämmelser iändradefinnsFrån år 1993betesresurser. genom
antaletregleralänsstyrelsenmöjligheter förrennäringslagen att renar.
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ytterligare finns itillhandahållandet mark det 2 kap.Vad gäller av
bestämmelse möjlighetexpropriationslagen4 § attstatensom ger enen

beredaexpropriation föri anspråk fast egendom att utrymmeta genom
genomförde år 1996 ändringviss näringsverksamhet.åt I Norge man en
norska har möjligheti rennäringslagen innebär staten attatt ensom

renbetesområdet det efterrenbete inomexpropriera nödvändigt om en
existerar inomsedvanerätt inte detskulle visa sigdomstolsprövning att

aktuella området.
avtalsvägen, vilket innebärkan tilläggasRenbetesrätt även samerna
mening, mindrevanligbehöver arrenderas imarken inte änatt expro-

till renbetemotsvarandefodras baraprieras. Vad rättär att ensom
sådan i mån behovEneventuellt tvângsvis tilläggs rätt att avsamerna.

långtgåendebetydligt mindremarkenvissa år utnyttja rätt änär en
vanligt arrende.

för tillförsäkramöjligthar diskuteratsEtt attsättannat somsom
mark arrenderasvinterbetetillräckliga områden församebyama är att

sådana vinterbetes-arrendedet framkommerför vinterbete. Om att av
skall kunnaför samebyamaförutsättningmarker nödvändig attär en

artikel punkten a tolkasi 19bedriva rennäring kan kravetfortsätta att
arrende.för sådantskall för kostnadernaså ståatt staten

bedömningMin9.4.3

nödvändigvinterbetesmarkertill ytterligaretillgångOm är en
bedrivaskall kunna fortsättaför samebyamaförutsättning attatt

tolkas skall ståa såartikel punktenrennäring kan kravet i 19 att staten
ytterligare mark.tillhandahållandetförför kostnaderna av

vinterbetesmarkemasrörandepågående tvisterexempelvisOm
till bristandeskulle ledagränsdragningframtidaomfattning eller en

områden kanrenskötsel hotas i vissaför såtillgång mark attsamerna
expropriering. kravetFöravtal ellerolikadetta lösas på attsätt, genom

för kostnader förståruppfyllt krävsskallenligt artikel 19 statenattvara
skallnödvändig förmarktillhandahållande är att samernasomav

renskötsel.försörja sig påfortsättakunna att
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anställnings-ochSysselsättning10

artikel 20villkor,

i artikel 20uppfyller kravenSverigebedömerJagMin bedömning: att
bestämmelsersvenskamed gällande

Artikel 20

föreskrifterlagar ochnationellaförskallI Regeringarna inom ramen. åtgärder försärskildavidtafolkberördamedsamarbete attoch i
ochsysselsättningavseende påmedskyddeflektivtsäkerställa ett

folk, den måndessatillhör iarbetstagare,anställningsvillkor för som
gäller förlagstiftningdenskyddeflektivtde åtnjuterinte somgenom

allmänhet.arbetstagare i

hindraförförmågaderasallt stårskall i attRegeringarna göra som
berörda folk,tillhör iarbetstagare,diskrimineringvarje somav

särskilt ifrågaarbetstagare,förhållande till andra om:
arbete,kvalificeratinnefattandetillträde till arbete, samta

befordra,åtgärder för
värde,arbete likaförb lika lön av

socialförsäk-samtligaarbetarskydd,och socialhjälp,sjukvårdc
bostäder,arbetsrelaterade förmåneroch andraringsförmåner samt

fackföreningsverksamhetlagenligtill alloch fiihetd föreningsrätt
arbets-ellerarbetsgivaremedkollektivavtalslutarätt attsamt

tagarorganisationer.

säkerställaåtgärder förinnefattaskallvidtas attåtgärder attDe som
säsongsarbetare,bl.a.folk,berördatillhörarbetstagarea som

jordbruk ocharbetaremigrerande inomochtillfällighetsarbetare
företaganställdadeverksamhet, liksom är somavsomannan

enligtskydddetarbetskraft, åtnjuterhyrförmedlar eller somut
arbetstagaresådana inomandrakommerochnationell lag praxis

informationfullständig sinade fårdel ochtillsektorer att omsamma
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möjligheterarbetslagstiflningen och vilkarättigheter enligt somom
till buds för de,står

arbetsför-fördessa folktillhörb arbetstagare inte utsättssom
synnerhethälsa,hållanden deras exponeringiäventyrar genomsom

eller andra giftigaför bekämpningsmedel ämnen;
tvångsrekry-förfolktillhör dessaarbetstagarec inte utsättssom

arbeteandra formertvångsarbete ochinnefattandeteringssystem, av
skuld;för återbetalning av

dessa folktillhörkvinnliga arbetstagared manliga och som
skyddarbetetbehandlingoch likamöjligheter iåtnjuter lika samt mot

trakasserier.sexuella

lämpligupprättandetskalluppmärksamhetSärskild ägnas av
tillhör berördaarbetstagaredärområdenyrkesinspektion inom som

säkerställa efterlevnadensyftelönearbete,utförfolk i att av
del konventionen.dennabestämmelserna i av

artikelnInnebörden10.1 av

sysselsättning och anställnings-handlarkonventioneniArtikel 20 om
deILO-guiden dessa folk oftaEnligtursprungsfolk.villkor för är mest

utsträckning arbetar de utanförrespektive länder. Ii sina storutsatta
lantarbetare fackligoftaekonomiskalandets formella utansystem, som

exploateringföremål förblir lätttrygghetslagar. Detillhörighet och av
underbetaldade ochfårinvandrareoseriösa arbetsgivare. Som tunga

särskilda åtgärdervidtaregeringamaföreskriverArtikelarbeten. 20 att
gällermänniskor vadför dessaskyddeffektivtsäkerställaför ettatt

Åtgärderna vidtas iskallanställningsvillkor.sysselsättning och
effektivtåtnjuterredande inteberörda månmed folk i densamarbete

allmänhet.iför arbetstagareskydd gällerlagstiftningden somgenom
skall vidtas.åtgärderdär sådanaområdenspeciellaArtikeln omnämner

sjuk- ochlikvärdigt arbete,förallt lika lönframförsigDet rör om
arbetarskydd.hälsovård samt

för förenings-skyddomfattasalltidUrsprungsfolken skall vidare av
Särskildaverksamhet.i sådandeltaskall vidare haDe rätt atträtten.

ochtillfällighetsarbetareför säsongarbetare,skall vidtasåtgärder
verksamhet. Arbetstaga-ochjordbrukmigrerande arbetare inom annan

hälsa, iderasarbetsförhållandenskyddas från äventyrarskall somre
giftigabekämpningsmedel eller andraexponering försynnerhet genom

Åtgärder arbetstagareförhindraförvidtasskall också attattämnen.
innefattandetvångsrekrytering,förfolk intetillhör dessa utsättssom

skuld.återbetalningförarbeteandra formertvångsarbete och avav
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världensåtskilliga miljonerberörproblemDetta är avsom
för säker-åtgärder vidtasspeciellaskallSlutligen atturbefolkningar.

ochi arbetet, förmöjligheteroch lika mänbehandlinglikaställa
speciellfinns detkvinnorurbefolkningensgällerVadkvinnor. en

trakasserier.sexuellaskyddar dembestämmelser motsom

bestämmelserSvenska10.2

åtgärder forsärskildaföreskriverartikel 20konventionensiPunkten 1
anställnings-sysselsättning ochpåmed avseendeskyddeffektivtett

författningsregler inte fårsvenskaföljerkap. § RFvillkor. 2 15Av att
eller hon pådärför hanmissgynnasmedborgarenågon attinnebära att

fullgottfinnsminoritet. Dettillhöretniskt ettgrund enursprungav
allmänhet.iför arbetstagaregällerlagstiftningdenskydd somgenom

princip allaskydd för ianställningsskyddl982:80 ettLagen gerom
arbetstid,Reglernaberörda folk. semesterförarbetstagare, även om

semesterlagen1982:673,arbetstidslagenfinns iledighetoch som
föräldra-ledighetslagar,olikaflertalrespektive t.ex.1977:480 ett

anställnings-skydd förocksåinnebär1995:584ledighetslagen
Medbestämmande-allmänhet.iarbetstagaregäller förochvillkoren

förhandlingsrättföreningsrätt,reglerdessmed1976:580lagen om
i allmänhet.arbetstagareockså förkollektivavtal gälleroch

i frågadiskrimineringhinderartikel 20,punkt igäller 2 motVad om
diskriminering.etnisk1994:134iregler lagenfinns motarbete etc.

innehåller1997/98:177propositionlagt framharRegeringen somen
diskriminering ietniskåtgärderlagtill motförslag omnyen

lagensjanuari 1999. Dendenkraft 1trädde iarbetslivet. Lagen nya
diskrimineringindirektochdirektbådetillämpningsområde omfattar

avsikt hosdiskriminerandeoberoendegällaföreslåsoch enav
omfattaranställningsförhållandebeståendearbetsgivare. Förutom ett

innebärvilket ävenrekryteringsförfarandet, atthelalagen en
ocksågällergällande. Det ettlagenarbetssökande kan göra om

fattats.inte haranställningsbeslut
vidtaarbetsgivareförskyldighet attvidareinnehållerLagen en
medMåletarbetslivet.mångfald ietniskfrämjaföråtgärderaktiva att

mångfaldstänkandeinföraåtgärderaktiva ettpå ärin krav attföraatt
arbetstagareenskildaocharbetstagarorganisationerarbetsgivare,hos

samhälletimångfaldenetniskadentillkan bidrai sinvilket atttur
iutsträckningi högrearbetsgivaren änarbetslivet ochavspeglas i att

tillvaraochkanmångfaldetnisk tafördelardeskalldag gesomse
denbakgrund. Företniskoberoendekompetensocherfarenheter av

anställningtillmöjlighetinnebäramångfaldstänkandeenskilde kan ett
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hennes kompetenshans eller utnyttjas bättre. Tillsynensamt att av
lagens efterlevnad ligger på Ombudsmannen etnisk diskrimineringmot
och diskriminering.Nämnden mot

När det gäller andra arbetsrelaterade förmåner såsom arbetslös-
hetsersättning för berörda folkså gäller skydd för andrasamma som
arbetstagare, i formelltden mån de arbetstagare.utgörssett av

bedriver renskötsel, jämställsRenägare också med jordbrukare ochsom
kategoriseras den januaridärmed företagare. fannsFöre l 1998som
ingen arbetslöshetskassa för jordbrukare/renägare. kunde fåDe enbart
kontant arbetsmarknadsunderstöd de lade sin verksamhet. Frånom ner
den arbetslöshetskassal januari finns ALFA till vilken1998 en ny

jordbrukare/renägare ansluta sig och få inkomstrelateradkanäven en
ersättning de lagt ned sin verksamhet. Den l april utvidgade1998om
Småföretagamas arbetslöshetskassa och Svenska Handels och Arbets-
givamas arbetslöshetskassa sina verksamhetsområden till ävenatt
omfatta jordbruk jordbruk/skogsbruk/jakt.respektive och med detI

samer/renägare möjlighet ansökaockså ha medlemskap iattanses om
dessa arbetslöshetskassor.

Vad arbetsmiljö arbetarskydd gäller arbetsmiljölagenochavser
varje verksamhet i vilken utför1977:1160 i princip arbetstagare

arbete för arbetsgivares räkning. gäller arbetsmiljölagen iDärutöver
vissa delar i utbildning, vård i anstalt föreskriverLagenäven m.m.
vidare skyldigheter för ensamföretagare. Bestämmelsernavissa även
gäller för alla åtskillnad.utan

sluta kollektivavtalBeträffande föreningsfrihet och gällerrätt att
grundlagens föreningsfrihet i kap.bestämmelser 2 l § punkt 5 RFom

medbestämmandelagen kollektivavtal.samt om
Beträffande punkt och skyldighet vidta åtgärder för3 att att

tillfällighetsarbetareför säsongsarbetare ochsäkerställa skyddsamma
i fråga, gäller de bestämmelserandra arbetstagare inom sektornsom

anställningsskyddtidigare angivits under punkt Lagen om gersom
Beträffande kravetskydd för tillfällighetsarbetare.även attett

rättigheternafullständig enligt arbetslag-säkerställa information om
särskild myndighetstiftningen konstaterar jag mednågonatt

arbetstagare inte finns.heltäckande informationsskyldighet gentemot
gällande regler finns emellertid förskyldighet informeraEn att om

Arbetarskyddsstyrelsenolika myndigheter, informerart.ex. om
arbetstidsregler etnisk diskrimineringoch Ombudsmarmen mot om

diskriminering. Kollektivavtals-rättigheterna enligt lagen etniskmot
information detta slag.brukar också för vissparterna avsvara

arbetsförhållandenPunkten i artikel gäller också203 äventyrarsom
exponering för bekämpningsmedelfolkens hälsa, i synnerhet genom

Arbetsmiljölagens ändamål förebyggaoch andra giftiga ämnen. är att
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godi övrigt uppnåävenolycksfall i arbetetoch samtohälsa en
omfattarbeskaffenhetarbetsmiljönskravarbetsmiljö. Lagens

ochhälsaför arbetstagarnasbetydelseharförhållandensamtliga som
bekämpningsmedelanvändningenbl.a.omfattarsäkerhet. Kraven av

olycksfallellerohälsaföranledakankemiskaoch andra ämnen som
ämnen.farligas.k.

behandlinglikatvångsarbete,punkt talasUnder även omsamma
sexuellaskyddkvinnoroch motföri arbetet samtmöjligheteroch män

trakasserier.
löneskyddSärskilda reglertvångsarbete.tillåts inteSverigeI om

hanför arbeteerhålla lön ävenför arbetstagarereglerar att omrätten en
arbetsgivares1970:215återbetalas. Lagenskallskuldhar omsomen

regleravillarbetsgivarendåförhållandetreglerarkvittningsrätt en
konventionratificeratharSverigearbetstagaren.harhanfordran

tvångsarbete.och 10529 omnr.
uppfyllsbehandlingochmöjligheterlikapåKraven genom

främjaändamåltillhar att1991:433,jämställdhetslagen som
innehållerarbetslivet. Lageniochkvinnormellan mänjämställdhet

förbudköngrunddiskriminering på motförbudsåväl mot somav
påföljderandraskadestånd ochfallen kanbådatrakasserier. Isexuella

förbuden. Lagenbryterarbetsgivareden motförifrågakomma som
målinriktatdrivaaktivtarbetsgivaren ettocksåålägger att

skyldigbl.a. upprättaArbetsgivaren attjämställdhetsarbete. är en
Jämställdhetsombudsmannenarbetsplats.sinförjämställdhetsplan

efterlevnad.lagenstillsynJämo överutövar
innebärbestämmelse atti punkt 4innehållerArtikel 20 somen

yrkesin-lämpligupprättandetskalluppmärksamhetsärskild ägnas av
folk utförberördatillhörarbetstagaredärområdeninomspektion som

bestämmelserna iefterlevnadensäkerställasyfteilönearbete, att av
konventionen.deldenna av

finns det intearbetsrättenallmännadendelargällerdetNär stora av
vilardet närmastliknande,eller ansvarettillsynsmyndighet utannågon
arbetsmiljö-efterlevnadenTillsynenarbetsmarknadenspå parter. avav

regionalpåföreskriftermeddelade utövaslagenstödmedochlagen av
Arbetar-myndighetencentraladenunderYrkesinspektionennivå av

tillsynYrkesinspektionensledning.ochöverinseendeskyddsstyrelsens
lagstift-omfattasdesåvittbegränsadinte avär somgrupperavser

efterlevna-dessutomomfattar äventillsynYrkesinspektionensningen.
kemikalie-arbetsmiljöområdetoch inomarbetstidslagstiftningenden av

lagstiftningen.
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Min10.3 bedömning

Den lagstiftning igäller för arbetstagare allmänhet innehåller ettsom
skydd för alla arbetstagare inklusive Grundlagen innehållersamerna.
bestämmelser föreningsfrihet, diskriminerings- och jämställdhets-om
lagarna skydd otillbörlig särbehandling och trakasserier.ett motger
Någon central tillsynsmyndighet intefinns däremot antalettmen
statliga myndigheter med och infonnationsansvartillsyns- inom
respektive ansvarsområde.

den bakgrundJag den bedömningen det föreliggergör mot att
någon bristande mellan svensköverensstämmelse lagstiftning och
konventionen i denna del.
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hantverkYrkesutbildning, ochll
artikellandsbygdsindustri, 21-23

uppfyller artiklarnaSverige kraven ibedömerMin bedömning: Jag att
gäller artikelbestämmelser. det 23med gällande svenska När21-23

upplåta sin tilljag emellertid måste rätträtt attatt ges ensamernaanser
skulle kunna bidra till derasmöjlighetjakt och fiske. sådanEn

artikelnutveckling på detsjälvständighet ochekonomiska sätt som
föreskriver.

YrkesutbildningArtikel 211 1
.

Artikel 21

möjligheterskallberörda folk åtnjutaMedlemmar minst somsammaav
för yrkesutbildning.åtgärderifrågaandra medborgare om

artikelnInnebördenll.l.1 av

folk skallberördamedlemmari artikelKonventionen kräver 21 att av
frågaandra medborgare imöjligheteråtnjuta minst omsomsamma

yrkesutbildning.åtgärder för

bestämmelserSvenska1 1.1.2

viktig fördelningspolitiskhararbetsmarknadspolitikensvenskaDen en
svårigheter arbetsmark-särskilda påstödja haruppgift att personer som

raduppgifter innefattar bl.a.Arbetsmarknadsverkets AMVnaden. en
vägled-platsfönnedling,åtgärder i formarbetsförberedandeolika av

sysselsättnings-rehabiliteringyrkesinriktadning, utbildning, samt
1987:405förordningenframgårInriktningenskapande åtgärder. av
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arbetsmarknadspolitiska verksamhetenden och förordningenom
med instruktion för Arbetsmarknadsverket.1988:1139

Min bedömning11.1.3

villkor andra,till yrkesutbildningSamema har rätt samma som som
uppfyllerbedömningen Sverige kravet ibosatta i Sverige. Jagär gör att

artikel 21.

UtbildningsprogramArtikel 22.l 1.2

Artikel 21

Åtgärder främja frivilligt deltagandeskall vidtas för att av
yrkesutbildningsprogram med allmänberörda folkmedlemmar iav

tillämpning.

med allmän tillämpningför yrkesutbildningbefintligaNär program
skallsärskilda behov,de berörda folkenstillgodoser regeringarna,inte

särskilda utbildnings-under medverkan dessa folk, garantera attav
tillhandahålls.och utbildningsmojligheterprogram

skall grundas på deyrkesutbildningsprogrammensärskildaDe
förhållanden, sociala och kulturella villkorekonomiskaberörda folkens

utförs detta sammanhangUndersökningarpraktiska behov. isamt som
folk, vilka skall konsulteras angåendemed dessaskall ske samarbetei

genomförande. så möjligt skallDärochorganisation ärprogrammens
sådana särskildagenomförandetfolk åtadessa successivt sig av

beslutar detta.yrkesutbildningsprogram, deom

artikelnInnebörden11.2.1 av

frivilligt deltagandefrämjaskall vidtas förEnligt artikel 22 åtgärder att
inriktning. ocksåkrävsallmän Deti yrkesutbildningsprogram med att

tillhandahållsutbildningsprogramsärskildaregeringama attgaranterar
särskilda behovdeinte tillgodoserbefintliganär somprogram

skall grundas påursprungsfolken har. Yrkesutbildningsprogrammen
villkoroch kulturellasocialafolkens ekonomiska förhållanden, samt

de också havill skallursprungsfolken såpraktiska behov. Om



Yrkesutbildning, IandsbygdsindustriSOU hantverk och1999:25 219

för organisationen och genomförandetsigmöjlighet åta ansvaretatt av
sådana program.

bestämmelserSvenska1 1.2.2

deltagande i yrkesut-främjaåtgärder försärskildaNågra att samers
yrkesutbild-främjas deras deltagande iEmellertidbildning vidtas inte.

för det obligatoriskaEnligt läroplanengenerella åtgärder.ning genom
för studie- och yrkes-skolväsendet skall den personal som svarar

inför den fortsattaoch vägleda elevernaorientering informera
Yrkesutbildning för ungdomar sker tillutbildningen och yrkesvalet.

Enligt skollagengymnasieskolan. 5 kap. 4 §delen inomstörsta
ungdomarna i kommuneninformeraskall varje kommun1985:1100

kan få yrkesutbildningutbildningar. Vuxnagymnasieskolans olikaom
skollagenvuxenutbildningen. Enligt kap. 18 §kommunala llinom den

utbildningmöjligheterna till sådanskall kommun informeravarje om
i utbildningen.deltaroch verka för att vuxna

arbetsmarknadsutbildning och dereglerarförordningarDe som
sammanhang innehåller inte någradettakan utgå iförmåner som

förordningen 1987:406för etnisk Isärbestämmelser någon omgrupp.
beviljasdenna åtgärd kanarbetsmarknadsutbildning framgår att om

arbetebli arbetslösa och sökereller riskerarär att genompersoner
Arbetsmarknadsstyrelsen, särskildaAMS,arbetsförmedlingen. utger

förförfattningama och arbetettillämpningenråd förföreskrifter och av
arbetsmark-arbetsförmedlingar ochlänsarbetsnämnder,övrigti ute

oftatillämpar reglerna måsteinnebär denadsinstitut. göraDetta att som
regionala organisationen.lokala ellerdenbedömningar iuteegna

omtalas undersärskilda behov utbildningsprogramDe somav
utbildning förrenskötare.ochallt slöjdutbildningframförpunkten 2 är

samiskaverksamheter.dessa Dentraditionellthar sigSamerna ägnat
delar deoch levandeväsentligarennäringenslöjden och utgör av

samiska kulturarvet.detdelaroch viktigasamiska kulturyttringama av
utbildning itvåårigJokkmokk harifolkhögskolaSamernas en
och folkhög-fördjupningsår. Sametingetmöjlighet tillsameslöjd med

konstnärligbliutbildning skallför dennaskolan arbetar att en
utbildning ihögreinriktning påmedprogramutbildning på fyra år

konstnärligmedavslutasdoudjiutbildning,sameslöjd ensom
renskötar-hade tidigarefolkhögskolahögskoleexamen. Samernas en

tvingats läggadeltagande hargrund lågtutbildning på nermanavmen
återupptadock möjlighetfinnsutbildningen. Vid intresse atten
formibedrivsRennäringsutbildningenutbildningslinjen. avnu

språk- ochekologlinje, samiskocksåSkolan harkortkurser. enen
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skinnkonfektionslinje. Skolan har varitkulturlinje och samisken
stiftelsedag med Svenskaverksam sedan år leds i1942 och av en

Ätnam och JokkmokksRiksförbund, Riksorganisationen SameSamers
kurserockså korta i samiskakommun huvudman. Skolan harsom

målgrupp.medämnen samer som
samiska högskolan imed denfolkhögskola samarbetarSamernas

Kautekeino kommunerJokkmokks ochKautekeino i Norge samt om en
samiskautbilda professionellasamisk teaterutbildning. Målet är att

sig på nord-, luleå- ochuttryckaStudenterna ska läraskådespelare. att
berättartradition.jojk- ochbehärskarsydsamiska samtidigt desom

miljoner kronor i statsbidrag.erhållerfolkhögskola 5,5Samernas
Medel erhållstotala inkomster.skolans80Detta utgör procent avca

strukturfonder.landstinget och EG:sfrån Jokkmokks kommun,även
stiftelseoch innehåll. Skolanssjälv organisationSkolan bestämmer är

förskolan harstyrelse förhuvudman och ansvaretutser som
förvaltning.verksamheten och dess

och regionalplanet för ökakommunal-insatserDet attävengörs
inriktas företags-bl.a.renskötselföretagen. Kursernakunnandet i

finansieras tillUtbildningsinsatsemainformationsteknik.ochekonomi
strukturfondsprogram.del EG:sstor av

bedömningMin1.2.3l

vidi dag sker SamernasutbildningdenbakgrundMot somav
självständiga ställning detJokkmokk, skolansfolkhögskola i samt

artikelkraven iskolan jag 22tillstatliga stöd ärattansergessom
del.för svenskuppfyllda

ochVerksamhetTraditionellArtikel 23.11.3

hantverk

Artikel 23

gemenskapsbaserad tillverkningochlandsbygdsindustriHantverk,
verksam-traditionellafolkensberördadeoch .självhushållning samt

skall erkännas såsominsamlande,fiske, fångst ochjakt,heter, t.ex.
derasoch förkulturerderasför bevarandetviktiga faktorer av

skall, underutveckling. Regeringarnasjälvständighet ochekonomiska
säkerställalämpligt,detnärhelstdessa folk ochmedverkan är attav

stärks och främjas.verksamhetersådana
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lämpligtskall tekniskt och finansielltbegäran berörda folkPå av
med beaktandemöjligt, dessa folksbistånd tillhandahållas, där så är av

särdrag, liksom betydelsenteknik och kulturellatraditionella av en
utveckling.varaktig och rättvis

artikelnInnebörden11.3 av

traditionella ekonomier och livsstilursprungsfolkensskyddaFör att
landsbygdsindustri ochILO-guiden, hantverk,skall, enligt gemen-

traditionellasjälvhushållningskapsbaserad tillverkning och samt
och insamlande erkännasjakt, fiske, fångstverksamheter såsom som

deras kultur, ekonomiskaför bevarandetviktiga faktorer av
och utveckling.självständighet

bestämmelserSvenska1 1.3.2

sina traditionellakapitel redogjort förhar i 7Jag rätt utövaattsamemas
slöjd enligt rennäringslagen.fiske ochrenbete, jakt,verksamheter

verksamhet och hantverk.traditionell Förtalas bl.a.artikel 23I om
rennäring och sameslöjd.framför allthandlar detdel omsamemas

element i den samiskaviktiganäringar erkändabådaDessa är som
utvecklingen denna kultur seochför bevarandetkulturen och prop.av

redogjort för stödet till rennäringen.har i kapitel 41992/93:32. Jag
har särskildoch utvecklingfortlevnadsameslöjdensFör en same-

Sameslöjdstiftelsen, bildadesetablerats.slöjdorganisation Detta organ,
slöjden näringsgren.utvecklatill ändamåloch harår 1993 att som

miljoner kronor år frånerhåller statsbidrag med 2Stiftelsen perca
samisk kultur.tillanslagspost, bidragKulturdepartementets

särskildundervisning fårintegreradsameskolan ochElever i
det samiskafrämjar och stärkervilketundervisning i sameslöjd,

hantverket.
framgårdirektiv dir. 1997:102kommitténsrennäringspolitiskaAv

förutsättningarna för utvidgningskall utredadessutom kommitténatt en
förbättrade förutsättningarverksamhetsområde församebyns att geav

kultur.med näring ochöverleva folkför att ett egensomsamerna
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Min bedömning11.3.3

uppfyller kraven artikeli i 23Jag bedömningen Sverige stortgör att
sameslöjden erkända viktigarennäringeneftersom bl.a. och är som

och dess utveckling.samiska kulturenfaktorer bevarandet denför av
och främja verksam-för stärkastatsbidragdetta skäl utgårAv att

heterna.
ekonomiska självständighetsinskall kunna bevaraFör att samerna
skydda deras renskötsel ochutveckling, det dock nödvändigtoch är att

inskränkningar. har jagDettatill och fisketjakten närmarerätt mot
också föreslagitkapitelkapitel har i dettabehandlat i Jag att samerna

och fiske. sådan möjlighettill jakt Enupplåta sinskall ha rätträtt atten
ekonomiska själv-bidra till derasför skulle också kunnasamerna

artikeln föreskriver.med vad Dettautveckling i enlighetständighet och
1998:8.övrigt ESOframgår för rapportav
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och hälso- ochtrygghetSocial12

artikel ochsjukvård, 24 25

artikeluppfyller kravet i 24SverigebedömerMin bedömning: Jag att
bördet gäller artikel 25bestämmelser. Närgällande svenskamed

respektivelandstingsförbundetmedöverläggningarregeringen uppta
hälso- och sjukvården ilokalasyfte förmå denkommunförbundet i att

planera sin verksamhet ibor,flestlandet därde delar attsamerav
finns hos den samiskabehovutifrån demed Sametingetsamråd som

befolkningen.

trygghetSocialArtikel 24.12.1

Artikel 24

till omfattautsträckasskallsocial trygghet successivtförSystem att
dem.diskrimineringtillämpasfolk ochberörda motutan

artikelnInnebördenl2. l av

successivttrygghetssystemensocialaskall deEnligt artikel 24 ut-
berörda folk.omfattasträckas till att

bestämmelserSvenska12. l

skyldighetsocialtjänstensreglerar1989:620Socialtjänstlagen gent-
biståndsinsatsertillenskildasochkommuninnevånama rättemot av

vistas iför dehar detslag.olika Kommunen ansvaret attyttersta som
skallEnligt lagende behöver.hjälpstöd och denfår detkommunen

I trygghet.och socialaekonomiskamänniskorsfrämjasocialtjänsten
självbestämmandemänniskorrespekt förpåskall byggaVerksamheten

eller kan fåsina behovtillgodosekaninte självaintegritet.och De som
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biståndtill socialnämndendem tillgodosedda harpå rättsättannat av
i övrigt.för livsföringför sin försörjning och sin

till funktionshindradeservice vissastöd och1993:387Lagen om
kommun eller det landstingdenbygger bosättningsbegreppet. Det är

skyldig tillhandahålla debosattinom vilken är attärman som
stadgar.rättigheter lagensom

frågorförsäkring reglerarallmän1962:381Lagen omom
för tilläggspension.försäkringfolkpensionering ochsjukförsäkring,

i Sverige.bosattaFörsäkrade ärär personer som
omfattararbetsskadeförsäkring1976:380Lagen personer somom

i riket.förvärvsarbetar i verksamhet här
barnbidrag, bostadsbidrag, under-författningarenligt olikaBidrag

grund.samtliga bosättningsbegreppethållsstöd haretc. som

bedömningMin12.1

artikel Svenskkraven i 24.uppfyllerbedömningen SverigeJag gör att
socialförsäkring inteochför socialtjänstlagstiftning inom området gör

i Sverige.alla bosatta Detgäller förundantag för ärärutan somsamer
deuppmärksamma påmyndigheterviktigt berördaemellertid äratt

finnas blandsärskilda behov kan samer.som

sjukvårdochHälso-Artikel12.2 25.

Artikel 25

sjukvårdtillfredsställande hälso- ochsäkerställaskallRegeringarna att
tillåter demdemfolk ellertillgänglig för berördafinns attsomresurserge

ochundertillhandahålla sådanautforma och tjänster eget ansvar egen
jj/siskthälsa såväluppnåeligabästa i ikontroll, så de kan åtnjutaatt som

psykiskt avseende.

möjligtdetutsträckningsjukvården skall denHälso- och äri varasom
och administrerasskall planeraslokala gemenskapen. Denknuten till den

derassåväl tillvarvid hänsynmed berörda folksamarbetei tas
förhållanden tillkulturellaochgeografiska, socialaekonomiska, som

och mediciner.läkekonstförebyggande vård,deras traditionella

anställningutbildning ochföreträde åtskallHälsovårdssystemet avge
inriktasgemenskapen ochhälsovårdspersonal från den lokala mot
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anknytning bibehållsprimärhälsovård samtidigt stark till andrasom
nivåer hälso- och sjukvården.av

illhandahållandet sådan och sjukvård skall samordnasT hälso- medav
andra åtgärder landet på det sociala, ekonomiska och kulturella områdeti

Innebörden artikeln12.2.1 av

skall säkerställa bästa uppnåeliga hälsa i såvälI artikel 25 regeringarna
nå detta mål skall hälso- ochfysiskt psykiskt hänseende. För attsom

lokala gemenskapen och tillsjukvården knuten till den tavara vara
deras traditionella förebyggande vård, läkekonst och mediciner. Detta

traditionella mediciner och behovetinnebär erkännande attett av av
Ursprungsfolken skall deltabevara och utveckla denna kunskap. i
dessa tjänster ellerplaneringen och tillhandahållandet under egetav

tillhandahålla tjänsterna. bägge fallenoch kontroll I detäransvar
behövs. skalldem de Detstatens att resurser som gesansvar ge

företräde till från den lokala gemenskapen vid utbildning ochpersoner
och sjukvård.anställning inom hälso-

bestämmelserSvenska12.2.2

ochregleras i hälso- sjukvårdslagen 1982:763.Hälso- och sjukvården
enligt god hälsa och vårdMålet för hälso- och sjukvården 2 §är en en

hälso- och sjukvården skall bedrivaspå lika villkor. Vidare stadgas att
god vård. innebär denså den uppfyller kraven på Detta attatt en

särskilt skall
behov trygghet igod kvalitet och tillgodose patientens avvara av

vården och behandlingen
tillgängliglättvara

självbestämmande och integritet,bygga respekt förpå patientens
sjukvårds-och hälso- ochfrämja goda kontakter mellan patienten4.

personalen.
det möjligt utformas ochVården och behandlingen skall så långt är

Patienten skall upplysningargenomföras i samråd med patienten. ges
till buds.behandlingsmetoder stårsitt hälsotillstånd och deom somom

för hälso- och sjukvårdenlandstingen harDet är som ansvar
landstinget. det gällerNärdem bosatta inomärgentemot som

landstinget skall organiseratillgången till läkarvård, stadgas i 5 § att
landstinget f°ar tillgång tillinomprimärvården så alla bosattaäratt som

Landstinget respektiveläkarkontakt.och kan välja fritt fasten

8 19-0388Sarnema
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sjukvård medplanera ochoch 20 sin hälso-enligtkommunen skall 7
planeringenbehov sådan vård. Ibefolkningensutgångspunkt i avav

med samhällsorgan,skall landstinget samverkahälso- och sjukvården
finns emellertidoch §§.rådgivare, 8 21 Detorganisationer och privata

eller anställning. Vidutbildningkvotering vidföringa regler
kunskap inaturligtvis möjlighetarbetsgivarenanställning har att ange

merit.särskildspråketdet samiska som en
1997:192betänkande SOUi sittMinoritetsspråkskommittén har

förvalt-språket hossamiskaanvändaförslagit lag rätt attny omen
förvaltningsområde.specielltdomstolar inomningsmyndigheter och ett

förvaltningsområdet förinomkommuninnebär bl.a.Lagförslaget att
få heladet möjlighetbegärerbjuda denskallsamiska språket attsom

forerbjuds inomomvårdnadochserviceeller delar den ramensomav
föreslås ocksåsamiska. Detbehärskarpersonaläldreomsorgen somav
skallsamiska-svenskatvåspråkighet ibestämmelse att ses somomen

anställning.merit viden

bedömningMin12.2.3

lagstiftningen i huvudsaksvenskadenbedömningenJag attgör
allasjukvårdslagen utgår frånochHälso-krav.konventionensuppfyller

och sjukvårdtill hälso-rättighetochtillgångmänniskors lika samt att
Artikel kräverenskilde. 25med densamrådiskall utformasvården

enskildaräcker inte meddetgrupphänsyn,skall attockså det tasatt
vård och behandling. Sominflytandetillindivider överrättenges

respektive kommunenlandstingetutformad liggerlagen ansvaretär
sjukvård harbehov. Svenskbefolkningensutifrånvårdenorganiseraatt

utforma vårdenlättaredetvilketprimärvårdinriktning attgörmoten
detfinnslokalbefolkningen. Däremotfinns hosefter de behov som

skall planerassjukvårdenochhälso-bestämmelseingen säger attsom
vilket ietniskvissi samarbete medadministrerasoch angesgrupp,en

uppfyller dennaSverigetveksamtdet därförpunkt Jag omanser
bör planerassjukvårdenochhälso-den lokalapunkt. Jag attanser

samiskadenhosfinnaskanspeciella behovdeutifrån som
andelbordär detkommunerspeciellt inom de storbefolkningen en

samer.
socialtjänster till denhälso- ochförutredningen PlannorskadenAv

harframgår1995:6,i NOUbefolkningen Norge, attsamiska samerna
norskaövrigadensjukdomarochprocentandel skador änhögreen

bristanderesultatinträffarfeldiagnostikochbefolkningen ettatt avsom
språket.samiska Dedetikunskaperochkulturell kompetens

kommunerfrämst deSverigeibli aktuellakan ärkommuner somsom
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föreslås Minoritetsspråkskommitténsingå i förvaltningsområde för
samiska erhålla det underlagspråket. behövs förFör att som en
planering hälso- och sjukvårdens eventuella inriktning för iav samerna

Sametingetrespektive kommun bör höras.
det tveksamt vi i dag uppfyller kravet iJag punktenävenanser om

företräde utbildning och anställning hälsovårdspersonalåtatt avge
från den lokala gemenskapen. Med uttrycket lokala gemenskapen kan

folken,emellertid inte enbart förstås de berörda vidare kretsutan en
omfattar icke-ursprungsfolk bosatta i kommunen. Blirävensom

Minoritetsspråkskommittén förslag genomfört jag emellertid attanser
föreligger avvikelse mellan svensk och kravendet inte någon direkt rätt

Tvåspråkighet i samiska-svenska skall dåi punkten artikel3 25.
betraktas merit vid sidan de övriga krav ställs påsomsom en av

anställning.sökande till viss

Åtgärder krävs12.2.4 som

målsättning kunskaperregeringen skall ha i detJag attattanser som
språket kulturen blir centrala element i densamiska och den samiska

socialsystemetutvecklingen hälsovårds- ochvidare den del somav av
utbildas flersamiska befolkningen och detriktas till den att

omsorgsarbetare. Vad gäller utfonn-samisktalande hälsovårds- och
ske i samarbete medsjukvården skall dennaningen hälso- ochav

kan erhålla ochspeciellt viktigt äldreDet är att samer omsorgsamerna.
angelägetefter den enskildes behov. densjukvård Det är attanpassat

verksamhet utifrån de behovsjukvården sinlokala hälso- och planerar
dessa målbefolkningen. För uppnåfinns hos den samiska att ansersom

överläggningar medförsta hand börjag regeringen i upptaatt
syfte försäkra denkommunförbundet ilandstings- respektive att att

flest bor planerarområden därlokala hälso- och sjukvården i de samer
utifrån de särskilda behovSametingetsin verksamhet i samråd med

befolkningen har.den samiskasom
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Utbildning kommunikation,13 och
artikel 26-3 1

bedömer Sverige uppfyller kraven i artiklarnaMin bedömning: Jag att
bestämmelser.med gällande svenska26-31

Artikel Utbildning26.13.1

Artikel 26

Åtgärder säkerställa medlemmar berörda folkskall vidtas för attatt av
villkorfå utbildning alla nivåer påhar möjlighet på minstatt samma

befolkninglandets i övrigt.som

artikelnInnebörden13.1 av

problemställningar förframför allt tvåVad gäller utbildning finns det
till utbildning och den andratillgångenursprungsfolken. gällerDen ena

kultur ochförbiseendet deras traditioner,problemställningen avavser
föreskriver tillArtikel 26språk utformningen utbildning.vid rättenav

villkor övrigapåutbildning alla nivåer, åtminstonepå samma som
bosatta i landet.

och min bedömningSvenska bestämmelser13.1.2

uppfyller artikelnSverigebedömningenJag attgör att samergenom
och möjligheterutbildningsväsendet harenligt det svenska rättsamma

i landet.övriga bosattatill utbildning alla nivåer som
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ochUtbildningsprogramArtikel 27.13.2

undervisning

Artikel 27

utvecklasberörda folk skallförundervisningochUtbildningsprogram
särskilda behovderasförmed dessasamarbete mötaoch genomföras atti

ochteknik, värdesystemochkunskaperhistoria,derasomfattaoch skall
strävanden.kulturellaekonomiska ochsociala,övriga

medlemmarförsäkerställa utbildningskallmyndighetenbehörigaDen
genomförandetochutformningenvidmedverkanderasfolk ochdessaav

föröverföragradvissyfie ansvaretutbildningsprogram i attav
lämpligt.folk såtill dessasådana ärhandläggningen omprogramav

folksdessa sinaerkänna upprättaskall dessutom rätt attRegeringarna
under förutsättninganordningar,och attutbildningsinstitutioneregna -

fastställtsminimistandardkravdesådana institutioner motsvarar som av
folk. Lämpligadessasamråd medmyndighetenbehöriga iden resurser

ändamål.dettatillhandahållas förskall

artikelnInnebörden13.2.1 av

undervisningenochutbildningsprogrammenskallartikeln 27Enligt
särskildaursprungsfolkenstillgodoseförutvecklasoch attanpassas

teknik ochkunskap,historia,derasomfattaskallochbehov
tillöverförasskallsådanaHandläggningenvärdesystem. programav

haskall upprättalämpligt. rättDe även attsåursprungsfolken ärom
lämpligaerhållaskallvilka deförutbildningsinstitutioner,sina egna

resurser.

bestämmelserSvenska13.2.2

genomförandeochutvecklandeartikeli 27punkten lgällerVad avom
folksberördaforundervisningoch mötaattutbildningsprogram
skolasameskolan. Dennadettarealiserasbehovsärskilda genom
SFSsameskolförordningenioch reglerasl-6årskursernaomfattar

tillbedrivsochinriktningsamiskharUndervisningen1995:205. en
finansierasVerksamheten statensamiska.också påviss del menav
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utformas Ledamöterna iSameskolstyrelsen. Sameskolstyrelsen utsesav
har vidare mål i läroplanenSametinget. Sameskolan för detav egna

obligatoriska kursplanskolväsendet för samiskadetsamt en egen
språket. Referensmaterial finns dessutom utarbetat för varje ämnes
kursplan visar hur det samiska perspektivet kan tilltassom vara.

samiskSamiska barn kan erbjudas integrerad undervisnings.k. iäven
kommunala integrerade undervisningengrundskolor. omfattarDen

kunna rekryteraårskurserna och viktig för elever till1-9 är att
detgymnasieskolor med samiska dag möjligt läsaIämnen. är att ca

gymnasiekompetensen inom de samiska ämnena.av
säkerställandePunkten i artikel utbildning och de2 27 avom

ochberörda folkens medverkan vid utformningen genomförandet av
utbildningsprogram del skollagen. Enligtregleras till kap.1stor genom

skollagen skall alla barn och ungdomar oberoende2 § kön,av
ekonomiska förhållanden,geografisk hemvist sociala och ha likasamt

offentliga skolväsendet förtillgång till utbildning i det barn och
ungdom. det gäller medverkan så möjlighetNär gesSamernas samerna
till inflytande Sameskolstyrelsen för sameskolangenom som ansvarar

tillsammans med berörd kommun.och den integrerade undervisningen
förutom de särskilda mål finnsSamisk utbildning omfattas av, som

för nationella regleringen i formsådan utbildning, denuppsatta av
kurs- läroplan. Mål och resultatstymingen lämnarskollag ochsamt

eftertill utforma undervisningen lokala behov ochstort attutrymme
förutsättningar.

folkhögskola Samiskt utbildningscentrum i Jokkmokk,Samernas
tidigareverksamhet jag redogjort för i kapitel, bestämmer självvars

undervisningen.såväl organisation innehåll i Inom förramensom
också utforma och genomförafolkhögskolans verksamhet kan samerna

utbildningsprogram i enlighet med kravet i punkten
fullgöras friståendeEnligt kap. skollagen skolplikten i9 får även en

huvudman skolan godkändskola skola med enskild Statensärom av
den iskolverk. Undervisningen skall väsentligen motsvara som ges

möjlighet för friståendegrund- eller gymnasieskolan. finnsDet en
språklig och etnisk. Dock skall i alltskola ha särskild profil,att t.ex.en

bl.a. i svenska.väsentligt grundskolans kunskapsmål nås, ämnet
erkänna de berörda folkensVad gäller punkten i artikel3 27 attom

institutioner och tillhandahålla lämpligarätt upprättaatt resurseregna
ändamål hänvisas till jag tidigare har Sameskol-för detta vad sagt om

stiftelsen för den samiska högskolan.styrelsen och
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Min bedömning13.2.3

i artikelkraven 27uppfyllerSverigebedömningenJag gör att genom
integreraderegi, denSameskolstyrelsensdrivsde sameskolor isom
självständi-grundskolor och denkommunalaundervisningen isamiska

folkhög-stiftelsen Samernasbedrivsutbildningsverksamhet avsomga
skolor.friståendeocksåMöjligheter finnsskola. startaatt

språkFrämjandeArtikel 28.13.3 egetav

Artikel 28

läsamöjligt, få läradär såfolk skall, sigberördatillhör ärBarn som
används denspråk oftastdetspråk eller påskriva påoch sitt eget avsom

möjligt, skall de behörigapraktisktdettatillhör. Närde inte ärsomgrupp
vidta åtgärder förfolk syftesamråd med dessa iföretamyndigheterna att

mål.uppnå dettaatt

dessa folk harsäkerställaskall vidtas föråtgärderLämpliga attatt
språket eller någotnationelladet ikunskapergoda imöjlighet uppnåatt

språkofiiciellalandetsav

ochÅtgärder och främja utvecklingenvidtas för bevaraskall att
språkfolkensberördadeanvändningen egnaav

artikelnInnebörden13.3.1 av

möjligt få lära sigdär såfolk,berördaskall till ärEnligt artikel 28 barn
användsoftastspråkdeteller påspråksittläsa och skriva eget som

skallmöjligtpraktisktintedettade tillhör. När ärden somgruppav
acceptabeluppnåförfolkdessasamråd medvidtas i attåtgärder en

dessa folk kanÅtgärder säkerställaförskall vidtasockså attlösning. att
guiden skallILOEnligtspråket.nationellakunskaper i detgodauppnå

mångkulturell.ochtvåspråkigbådeursprungsfolkenförutbildning vara
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Svenska bestämmelser13.3.2

enligt kap.modersmålsundervisning 2 9-har tillSamiska barn rätt
regler har1994:1194. Enligt dessagrundskoleförordningen14

modersmålundervisning igrundskolan till ämneelever i etträtt som
undervisning.få sådaneleven önskarom

det inteundervisningtill sådanhar ärSamiska elever ävenrätt om
Modersmålsundervisningumgängesspråk i hemmet.dagligaelevens

Enligt kap.grundskoletiden. 5under helasamiska barnerbjudasskall
till studie-elever ocksåsamiskagrundskoleförordningen har rätt§2

V behöver det.i modersmål desitthandledning på om
i de förstabarn fullgörafårskollagenkap.Enligt 8 sexsamers
l sameskolan.skolformenstatligadengrundskolan inomårskurserna i

skall påundervisningensameskolan gälleriutbildningenFör att ges
skall förekomma isamiskasamiska ochochsvenskabåde ämnetatt

kursplan.särskildsamiska finnssamtliga årskurser. För ämnet en
anordna samiskkommunfårsameskolförordningenEnligt kap.8 en

samiska elever vidundervisning, förintegreradsamiskundervisning,
ochmellan kommunenträffasavtal häromgrundskolasin om

årskurserförekomma i allakanundervisningSådanSameskolstyrelsen.
sammanhangi dettaundervisningsamiskgrundskolan. Medi avses

undervisningdensamiskaiundervisning utöverbl.a. ämnet som
Även finnsgymnasieskolanimodersmål.samiskaanordnas i som

modersmålsundervisning.tillrätten
möjligheter uppnåursprungsfolkensartikel 28 attiPunkten 2 om

deltillrealiserasspråketnationellai det storkunskapergoda genom
Grund-samiska bam.förgällerskolpliktenden allmänna ävensom

sameskolan och denockså förgälleroch timplanerkursplanerskolans
obligatorisksåledeseleverSamiskaundervisningen.integrerade ges

svenska obligato-gymnasieskolansvenska. I är ämnetundervisning i
specialutforrnadenationella ochiallariskt program.

främja språk-ochbevaraföråtgärderpunkten 3i attKravet om
Sametinget. Ettinrättandetdeluppfylls tillutvecklingen stor avgenom

samiskastärka detytterligareVerksamhetsmålSametingets är attav
utbreddverka församhället, bl.a.ställning i attspråkets engenom

stödjaorganisationer,ochinstitutioneri samiskaspråketanvändning av
och delta ispråketsamiskadetispråkutbildningenoch förbättra

Finland.och FörSverige, Norgesameområdet ispråkvårdsarbetet i
bidraraktivtbl.a.språkrådtillsattSametingetändamål hardetta ett som

samiska förigrundkursertill vuxna.
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bedömningMin13.3.3

skolväsendet,obligatoriska Lpo 94,Enligt läroplanen för det ansvarar
efter genomgången sameskola kan tala,för varje elevsameskolan att

också välfinns utveckladläsa och skriva på samiska. Det en
för samiska detreglermodersmålsundervisning med görgenerösa som

under hela grundskoletidensamiskabarn läsamöjligt för samiska att
har särskilt åtagandeuniversitetoch gymnasiet. Umeåpå ett attäven

tekniskasamiska. Vidare har Luleåutbildning ivarje läsår anordna
grundskolärar-varje läsår erbjudaåtagandeuniversitet särskiltett att

folkhögskola i Jokkmokk anordnarbl.a. samiska. Samernasutbildning i
undervisning i samiska.också

Sverige uppfyllerjag bedömningenbakgrunddennaMot gör att
i artikelkraven 28.

kunskaper ochArtikel Allmänna29.13.4

färdigheter

Artikel 29

färdigheter kommerochkunskapermeddela allmännaAtt attsom
fullo och lika villkortill påtillhörande berörda folkhjälpa barn att

gemenskapen skallnationelladen dendelta såväli ettvarasomegna
dessa folkundervisningsmål för

och min bedömningbestämmelserSvenska13.4.1

i denna artikel. Skolansuppfyller kravetSverigebedömerJag att
generella skollagen, elevernakap. l §mål vilka framgår l är att geav

främja derasmed hemmensamarbeteioch färdigheterkunskaper samt
och samhälls-ansvarskännande människortillharmoniska utveckling

medlemmar.
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Åtgärder för upplysaArtikel 30.13.5 att

deras rättigheterursprungsfolken om

skyldigheteroch

Artikel 30

berörda folkensanpassade till deåtgärdervidtaskallRegeringarna
rättigheter ochdem derasupplysaförtraditioner och kulturer att om

möjligheter,ekonomiskaarbete,frågasärskiltskyldigheter, i om
rättigheterderas enligtvälfärdsocialoch hälsofrågor,utbildnings- samt

denna konvention.

skriftligamed hjälp översättningarskall detta skenödvändigtOm av
folks språk.masskommunikationsmedel på dessautnyttjandeoch avgenom

artikelnInnebörden13.5.1 av

konventionenmedsambandfördes idiskussionden antogsAv attsom
redanbestämmelsensyftena medframgick är attatt ett genomav

ursprungsfolkenmedlemmargrundskolenivåutbildning på avge
fullt kanskyldigheter deochrättighetersinakunskaper att utsådana om

de lever.därsamhället i depåverkadelta i och stater
medlemmarartikelnsyfte med uppmuntraattEtt annat varaangavs

organisationer.sinainomdelta i arbetetursprungsfolken att egnaav
tillämpningangående artikelnstill ILOrapporteringenden norskaI

rörandefinns i Norgereglerdehar framför allt rapporterats somom
och försjälvabåde förspråket,samiskautbildning i dettillrätt samerna

området för detadministrativadetmyndigheter inomvidtjänstemän
har vidareNordnorge. Manikommunerspråket sexsamiska

bedömslagstiftningskall denenligt norsk lagrapporterat att somsom
samiska.tillförsärskilt viktig översättassamerna

norskadenkommenterathar inte rapporte-expertkommittéILO:s
ringen.

bestämmelserSvenska13.5.2

grundskolanintegreringen isamiskas.k.och densameskolanI genom
skallsamiska barnutbildningdenförmöjligheter inomfinns att ramen
barnsamiskautbildasamhällsfrågorsamiskahistoria ochkultur,få i
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innefattande rättigheter enligtskyldighetersamiska rättigheter ochom
konventionen.

myndighet och huvudman förSameskolstyrelsen har same-som
grundskolan infonnations-isamiska integreringenskoloma och den ett

sameskolförordningen bör Sameskol-Enligtgentemot samerna.ansvar
och samiska undervisnings-Sameskolanstyrelsen informera omom

inslag det offentliga skolväsendet.i
medverka i samhällsplaneringenSametingets uppgifterEn är attav

uppgiftför dennabeaktas.bevaka samiska behov Inomoch att ramen
ochderas rättigheterinformation tillkan Sametinget sprida samer om

stöd denna verksamhetfå ibör också kunnaskyldigheter. Sametinget
ansvarig för samefrågor.inom Regeringskanslietfrån den enhet ärsom
i det avsnitt behand-framgåri enlighet med vadJag somsomanser

förstärkas så den kanenhet skallartikel dennalar 33, attatt vara en
genomförandet bestämmel-medsammanhållande länk för arbetet av

får denna organisation ochenhetenILO-konventionen. Omiserna
stödja Sametinget i dess uppgiftbättreuppgifter kan dendessa ännu att

rättigheter och skyldigheterderasblandsprida kunskap samerna om
svenska bestämmelser.enligt gällandeochenligt konventionen

till samiska förekommerinformationöversättningdet gällerNär av
alla behärskar ibegränsad omfattning. Nästanredan idetta samernu

de tilldet har tolk i sinde intespråket. den måndag svenska I rättgör
domstolar.myndigheter ochkontakt med

Minoritetsspråkskommittén skall det samiskafrånEnligt förslag
för viktigaste lagarnadestärkasspråkets ställning att samergenom

information från myndigheter itill samiska attöversätts samt genom
Jokkmokk och ArjeplogsGällivare,i Kiruna,län ochNorrbottens

till samiska, antingenbordär mångakommun översättssamer
genomförsockså detinnebärskriftligen.muntligen eller Förslaget om
skallområdei dettabelägnamyndigheter och domstolaratt vara
skall gällaspråk. Detsammaskyldiga bemöta deras egetatt samer

äldreomsorgenochförskoleverksamhetenkommunalaför delar denav

Min bedömning13.5.3

åliggerde uppgifterSverige i dag,bedömer redanJag att somgenom
kravuppfyller konventionensoch Sameskolstyrelsen,bl.a. Sametinget

enligt artikel 30.
genomförsMinoritetsspråkskommittén lämnatförslagdeOm som
och kravetbli bättrespråketpå det samiskakommer information att

uppfyllas bättre.enligt artikeln än
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uppfylla kravet iförnödvändigajagåtgärder attDe ansersom
enlighet mediuppföljninggenomförande ochartikel 33 av programom

artikel 30också leda tillbörföreskriver,ILO-konvention 169vad attnr
uppfylls bättre.än

UtbildningArtikel 31.13.6 om

samhällen ochursprungsfolkens
kulturer

Artikel 31

denÅtgärder områdenallavidtasskallutbildande syfte inomi av
denstårbland demsärskilt iochnationella gemenskapen, mestsom

undanröjasyftefolk,berördamed ikontaktenomedelbara att
skall därförfolk. Ansträngningardessaeventuella fördomar gentemot
ochhistorialäroböckersäkerställa iför annatattgöras att
beskrivninginformativexakt ochundervisningsmaterial rättvis,ger en

och kulturer.samhällenfolksdessaav

artikelnInnebörden13.6.1 av

regeringarnapåställer kravartikeln attILO-guiden 24s.I attanges
tillhörintemedborgareutbildaförvidta åtgärder ursprungs-att som

ursprungsfolketrespekt förochförståelsetolerans,folket i genom
förhållandena ochhistoriskadebildriktigutbildning avsom ger en

värderingar.ursprungsfolkets
särskiltinteexpertkommittérapportering till ILO:shar i sinNorge

har begärtexpertkommittéILO:stillämpning. attartikelnskommenterat
vidtanödvändigtfunnit dethari Norge attfå upplysningar manom

förkontakt meddirektistår attutbilda demåtgärder för att samersom
samiskochsamhällesamisktförrespektochmedvetenhetderasöka

kultur.

bestämmelserSvenska13.6.2

grundskolanförkursplanerochläroplanerifinnsanvisningardeI som
Lpf och94Lpo 94vuxenutbildningen samtgymnasietoch samt

skolansvenskaochhistoria attförkursplanertillhörande anges
förtrogenhetskolgång hargenomgångeneftervarje elevför attansvarar
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nordiska, inklusivecentrala delar ochmed svenska samiskavårtav
följervästerländska kulturarv. bestämmelser det skalldessaAv attsamt

finnas läromedel eleverna få utbildningdet för i detmöjligtgör attsom
dessutomsamiska kulturarvet. uttrycks skolan skallI läroplanen att

främja Skolan skallförståelse för andra människor. kulturellvara en
deteleverna medvetenhet och delaktighetmötesplats iom egnasom ger

det kulturarvet.gemensamma
samiskautbildning det samhället och denNågon särskild om

direkt kontakt finnssamiska för står i medkulturen dem samersom
sådan utbildning lokalt.såvitt dock förekommakänt inte. Det kan

förslag innebärMinoritetsspråkskommittén har lämnat attsom
län och i Kiruna, Gällivare,myndigheter och domstolar i Norrbottens

skall skyldiga bemötaJokkmokks och Arjeplogs kommuner attvara
detta skall möjligt harderas språk.på För atteget varasamer
hos dessa myndigheter ochkommittén föreslagit personalenatt

språket också i samiskdomstolar skall fortbildas i det samiska men
kultur historia.och

förslagockså lämnat utökadMinoritetsspråkskommittén har om
samtligaoch för elever i grundskolanutbildning i samisk kultur historia

öka förståelsen,och Förslaget syftar till toleransengymnasieskolan. att
och kulturen.och respekten för det samiska språket

Min bedömning13.6.3

alla elever i grundskolan ochfinns bestämmelserRedan i dag attom
kulturarvet. bedömerdet samiskagymnasieskolan skall utbildas i Jag

konventionen uppfyllt.artikel idärför kravet enligt denna äratt
till visati sina kommentarer Norgeexpertkommitté harILO:s att

dem står i direkt kontaktutbildningfäster särskild vikt vid somavman
för samisktmedvetenhet och respektöka derasmed för attsamer

samhälle och samisk kultur.
genomföra Minoritets-angelägetdärförbedömer detJag attsom

samisk historia ochfortbildning ispråkskommitténs förslag rörande
till del bosatta.därkultur anställda inom de regionerför ärstorsamer

samisk kultur och historiautbildning iLikaså förslaget utökadär om
gymnasieskolan angelägetochför samtliga elever i grundskolan att

genomföra.
artikel i högre gradi 31förslagen uppfylls kravetGenomförs ännu

bestämmelser.gällandevad sker medän som
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Kontakter gränserna,14 över

artikel 32

artikeluppfyller kraven i 32,SverigebedömerJagbedömning:Min att
samarbetet inordiskaomfattandedetbakgrundalltframför mot av

frågor rör samer.som

Artikel 14

åtgärder, bl.a. internatio-lämpligavidtaskallRegeringarna genom
samarbetekontakter ochunderlättaöverenskommelser, förnella att

innefattandestamfolk,ochursprungsfolkmellangränsernaöver
områdetandligakulturella ochsociala,ekonomiska,detåtgärder på

miljöområdet.påsamt

artikelnInnebörden1.114. av

har blivitursprungsfolkfall därdet mångaILO-guiden finnsEnligt
föreskriverArtikelländer. 32mellangränsdragningåtskilda genom

kontakterför underlättaåtgärderskall vidtaregeringarna attdärför att
innebärakanursprungsfolk. Dettamellansamarbeteoch gränsernaöver

Enligt ILO-överenskommelser.internationellaträffamåsteatt man
stamfolk frånochursprungsfolkbegränsad tillinteartikelnguiden är

skall ocksåkulturella Deneller som ensesstam grupp.samma
internationellförarbetastamfolkochursprungsfolkför attmöjlighet

länder.andraimänniskormedsolidaritet tillsammans

bestämmelserSvenska14.1

i Nordenspråk kännerochsittGenom samernaursprunggemensamma
påtvingat. Trotsnågotupplevs attfolk. Riksgränsemasig ett somsom

sig tillochländerfyra anpassatspridda överärnumerasamerna
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finns det objektivtförhållandena länderna, anledningi de olika sett att
betrakta folk.dem ettsom

samarbete med övriga nordiska länderSverige har sedan länge ett
för kontakten mellandet gäller samefrågor. Huvudorganetnär samer

Samerådet förSamerådet. äröver ettgränserna är gemensamt organ
med uppgiftoch Ryssland tillvaratai Sverige, FinlandNorge, attsamer

kulturella intressen.sociala och Sverige bidrarekonomiska,samemas
direkt bidrag och tillsammanstill verksamhet bådeSamerådets genom

ministerrådet.via Nordiskamed och FinlandNorge
också Nordisktministerrådet finansieras SamisktVia Nordiska

forskning informationochInstitut har till uppgift att genomsom
ställning socialt, rättsligt ochförbättra den samiska befolkningens

ekonomiskt.
avtalingått samsändingnordiska länderna har ocksåDe ett om av

samiska.produktion påradioprogram och TV-programav
rennäringsfrågorför och inrätta-Nordiska samarbetsorganet same-

Nordiska rådet.rekommendation Organet skalldes efterår 1962 av
i samefrågor. Regering-mellan regeringamainforrnationsorganettvara

samarbetsorganet tillhar avsikt vidareutvecklaför ettattarna
ländernas regeringar ochfunktionellt kontaktorgan mellan de tre
parlamentariska samarbeteoch till det samiskarespektive Sameting

parlamentariskt råd.utvecklas Samiskthåller på att genomsom
behov ochtillsatt arbetsgruppSamarbetsorganet har utrettsomen

samekonvention. Arbetsgruppenför nordiskförutsättningar presen-en
konstaterar behovetjuni därterade sin i 1998 attrapport av enman

rekommenderar detta arbetekonvention föreligger och attatt man
för samefrågor.samarbetsorganetpåbörjas efter bildandet det nyaav

år undertecknadesametingen 1997Vid mellan demöte treett
samarbete mellan sametingensametingspresidentema avtalett om

till detta parlamenta-råd. LedamöternaSamiskt parlamentarisktgenom
sameting. Rådet skall bidrarespektiveriska samarbete skall väljas av

ellerberör kansamepolitiska frågortill samordning samernasomav
folk. nordiskaDeflera länder ellerberöra i ettsamerna somsamerna

samarbete.finansiellt bidra till dettaolikaländerna kommer på sätt,att,
Nordiska rådet ochnordiska länder imed övrigaSverige samarbetar

kultur. det s.k.vad gäller GenomNordiska ministerrådet bl.a
SÖ medSverige samarbete övrigaHelsingsforsavtalet 14 har1962: ett

bl.a. skolunder-kultur.nordiska länder berör bl.a. Där attangessom
omfatta undervisning i de andranordiska länderna skallvisningen i de

samhällsförhållanden. Vidare har Sverigekultur ochnordiska ländernas
nordiskamed de övriga ländernaavtalet åtagit sig samarbetaattgenom

och film.det gäller litteratur, konst,när teater
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Danmark, Finland,mellanöverenskommelserocksåfinnsDet
SÖ kommunalt samarbete överSverigeoch 1978:1Norge om

samarbete påkulturelltbl.a.möjliggörriksgränsernordiska som
riksgränsema.regional nivåellerkommunal över

Europarådets ramkonventionratificeratocksåharSverige om
samhällsorganoch regionalalokalamellanriksgränsersamarbete över

SÖ 1981:23.
utrikesministramabestårBarentssamarbetetdeltar iSverige avsom

IslandDanmark,Finland,Sverige,från Norge,fackministramaeller
EG-kommissionen. Barents-frånRysslandoch representantsamt en

regionerfrån åttaföreträdaredärRegionrådocksårådet består ettav
Sverige,län iNorrbottensFinnmark i Norge,ochNordland, Troms

Karelen irepublikenMurmansk ochArkangelsk,Finland,Lappland i
forskning,ekonomi, handel,frågorsamarbetar iRyssland rörsom

utbildningsutbyteochkultur-infrastruktur, samtteknologi, turism,
ursprungsfolken iförsituationenförbättraförprojektspeciella att

ochBarentsrådetsbåde viddeltari SverigeSametingetområdet.
Regionrådets möten.

Finland,Danmark,Sverige, Norge,bestårrådetArktiska avsom
miljö-koordinerasyftetillharCanada och USARyssland, attIsland,

Polcirkeln.territoriumharländermellansamarbetet norr omsom
deltarsamarbete. Samemai dettarollcentralharUrbefolkningama en

inuitemaocksåSamerådet därobservatörerpermanenta genomsom
observa-Ryssland ingåri permanentaursprungsfolkenoch somnorra

törer.
inträde iSverigesinförmedlemsskapsförhandlingarmedsambandI

protokollRomfördragetfrånundantag ettinfördesEU ett omgenom
inom detrenskötseltillfolket ensamrättsamiskadet samernasom ger

området.samiskatraditionella
urbefolkningsdeklarationutarbetandetbl.a. ideltarSverige enav

möjlighetharochdelegationeni attingårinom FN. Samema ge
förhandlingsinstruktionen.svenskapå densynpunkter

reglerarfrån 1972renbeteskonventionen årsvensk-norskaDen
tilloch norska rättrenbete i Norgetillsvenska rätt samerssamers

hållerår 2002giltighetstid gårKonventionen utSverige.renbete i vars
Sverige finnsochFinlandMellanomförhandlas.pånärvarandeför att

år 1925.renbeteskonvention frånen
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14.1 Min bedömning

Jag bedömningen kraven i artikelSverige uppfyller bl.a.32gör att mot
bakgrund det omfattande samarbetet inordiska samefrågor. Detav
finns också Nordenöverenskommelser inom underlättar samarbe-som

mellan regionala myndigheter.och lokala Barentssamabetet ochtet
Arktiska rådet möjligt för påverkadet den regionalagör attsamerna
utvecklingen i ekonomiskt, socialt och kulturellt hänseende påsamt
miljöområdet. möjlighetockså vidareutvecklaDet attsamerna enger
kontakter med ursprungsfolk inuitema ochandra såsom Nordamerikas
indianer. gränsöverskridande samarbete i samefrågorDet utvecklas

samarbetsorganet för samefrågor, förhandlingarnadetgenom nya om
parlamentarisktnordisk samekonvention Samiskt råd.samten
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artikel 33Administration,15

täckerkonventionende frågorsamtligabedömning: FörMin att som
detförutsätterkonventionen närpå detsamordnasskall kunna sätt som

medsamarbeteiutvärderingochverkställandeplanering,gäller
samiskasamordnamedsärskild enhet attkrävs att ansvarensamerna,

Regeringskansliet.inomfrågor inrättas
liksom iflerabör beståsameenhetsådanEn enpersoner varavav
samiskaoch andraSametingetmedkontaktenförhadag bör ansvar

organisationer.
iuppgifterdeskötakanenhetsådanFörutom angesatt somen

ledasamefrågorforsamordningsenhetinrättandetartikel kan33 enav
tydligarepåvikt betonas sätt.samefrågornastill ettatt

Artikel 33

behandlasde frågor iförmyndighetstatligaDen somansvararsom
lämpligaeller andrafinnsdetsäkerställaskalldenna konvention att organ

folkberördapåverkardeadministreraförmekanismer att somprogram,
kunnaförmedelnödvändigaförfogarde atttillskalloch överattse

dem.pålagtsuppgifterfullgöra de som

innefattaskallDessa program
utvärdering,och iverkställandesamordning,planering,a

dennaföreskrivs iåtgärderdefolk,berördamedsamarbete somav
konvention.

åtgärderandraochlagstijtnings-förslagframläggandeb omav
tillämpningenövervakningochmyndigheternabehörigainför de avav

folk.berördamedisamarbetevidtas,åtgärderde som
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15.1 artikelnInnebörden av

För konventionens skall leda tillbestämmelser ursprungsfolkenatt att
får det inflytande konventionenoch de rättigheter föreskriversom
krävs enligt artikel finnstill det eller33 andraatt staten att organser
lämpliga mekanismer medi samarbete ursprungsfolken kansom
planera, åtgärderverkställa och utvärdera de konventionensom
föreskriver. samarbete medskall också i ursprungsfolkenDessa organ
utforma förslag till lagstiftning eller andra åtgärder for omsättaattny
konventionens åtgärder.bestämmelser i nationella

analysA/fin

viktigtBestämmelsen i artikel 33 pekar på det är attatt staten tar ansvar
för ikonventionens bestämmelser konkreta åtgärder i deomsättsatt

dessa åtgärderländer ratificerar konventionen och utvärderas.attsom
verkställaBåde arbetet med utforma åtgärderna, dem och utvärderaatt

resultatet ursprungsbefolkningen.skall ske i samråd med

Svenska bestämmelser15.2

Regeringskansliet handläggs frågor med samisk anknytningInom på
handläggsflera departement. Jordbruksdepartementet frågor rörandePå

handläggsrennäringen och Sametinget, Kulturdepartementet frågor
kultur Utbildningsdepartementet frågorsamiskt språk och påsamtom

rörande Sameskolan m.m.
det också statligSametinget folkvalt ärär ett men enav samer organ

förvaltningsmyndighet. §sametingslagen består Same-Enligt kap.2 l
tingets för levande samisk kultur ochuppgifter bl.a. i verka attatt en

beaktas,medverka samhällsplaneringen bevaka samiska behovi och att
mark ochdäribland vid utnyttjanderennäringens intressen vattenav

informera förhållanden.samiskasamt att om

Min bedömning15.3

antalBestämmelserna i ILO-konvention 169 spänner över ett stortnr
sakområden handläggs i dag inomsakområden. rörande dessaFrågor

flera olika departement.
skall få det genomslag krävsOm konventionens bestämmelser som

särskild enhet inomför uppfylla kravet i artikel måste33att en
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samordnaförövergripandedetRegeringskansliet ha attansvaret
krävsåtgärderutvärderingen deochverkställandetplaneringen, somav

sakområden.olikabestämmelser inomkonventionensuppfyllaför att
i artikel 33vadenlighet mediocksåenhet måstesådanEn angessom

Sametinget.medfrågorsamråd i dessafortlöpandeha
vidhar enheti Norgejämförelse kan nämnas attSom enmanen

för samordningenmedarbeidsdepartementetochkommunal- avansvar
kontakterna medförocholika departementvid ansvaretsamiska frågor

ocksåEnheten harorganisationer.samiskaoch andraSametinget
till ILO:ssammanställa Norgesför rapporterhuvudansvaret att

169. PâILO-konventiontillämpningNorgesexpertkommitté nravom
åttaarbetarenheten personer.

Åtgärder krävs15.4 som

skall kunnatäckerkonventionenfrågorsamtliga deFör att som
utvärdering, iochverkställandeplanering,gällerdetsamordnas när

särskilduppfattningminenligtkrävs attmedsamarbete ensamerna
Regeringskansliet.inominrättasfrågorsamiskaförmedenhet ansvar

i dag börliksomflerabeståenhet börDenna varav enpersonerav
organisa-samiskaandraochSametingetmedkontaktenförha ansvar

tioner.
iuppgifterdeskötakanenhetsådanFörutom angessomatt en

ledasamefrågorsamordningsenhet förinrättandetartikel kan33 enav
Redan Same-tydligarepå sätt.vikt betonassamefrågomas etttill att

skulledetff. föreslog305:41 att1989SOUrättsutredningen s.
Regeringskanslietsamefrågor inomförsamordningskansliinrättas ett

med intressefrågorbevakningenochsamordningenförbättraför avatt
ochSametingetkontakt medhållafortlöpandeoch förför attsamerna

organisationer.samiska

|
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Kostnadsaspekter16

medförILO-konvention 169ratificering attharJag attansett nraven
uppfyllaskall kunnaSverigeförvidtasåtgärder måsteytterligare att

detaljuppdrag imittinominteligger attkrav. Detkonventionens ange
möjligtdet inte hellerDärmedutformas. attskall äråtgärderdessahur

lämnaråtgärderna. Jagkostnadsberäkningnågon närmaregöra av
dekostnadsaspektemasynpunkteröversiktligabaradärför av

konventionen.ratiñceringförkrävsåtgärder som aven
skyddetökaförkrävs motjag attåtgärderDe ansersom

kostnadertill ökadeledakommerrenskötselrätteni attinskränkningar
myndighetoch denmarkägareförbådeadministrationför somsamer,

inommarkanvändningsåtgärderplaneradeanmälningarskall hantera av
renskötselområdet.

ochrenskötselrätteniinskränkningarskyddstärktEtt mot en
kanoch fisketill jaktsin antasupplåta rättmöjlighet för attsamerna

mark-Förnäringama.samiskaför delönsamhetökadtillleda
derasiinskränkningartillledasidanandraåkan dettaanvändarna

detdem.intäkter för Närminskadetillledavilket kanmarkanvändning
reglergällandemedredan attdockgällerskogsbruketgäller

skogsvårdslagen.§se 31rennäringentillskalllångtgående hänsyn tas
renskötsel-skyddaförnödvändiga attjagåtgärderdeOm angett vara

gällandemed redanenlighetiutformasinskränkningarrätten mot
förkostnadernakommerrennäringentillhänsynbestämmelser om
tilluppkommakankostnadervid dedelskogsbrukets att stanna som

möjlighethaskallorsakasfördröjning attföljd den samernaavsomav
markInomi förväg.åtgärderplaneradesig samernasomöveratt yttra

den tidorsakadekostnadertillkommadetinnehar kantraditionellt enav
åtgärderplaneradeförprövning tar.av

möjlighetbereda att yttratid detdenKostnader för tar att samerna
markåtgärder inomsådanaförprövaochåtgärderplanerade attsig över

nedbringastroligendockinnehar kantraditionellt genomsamernasom
för iredogjortjagdatateknikdigitalamodernadenanvändning somav

i kapitell
fiskejakt ochtillsinupplåtasjälva rättförmöjlighetEn atti samerna

sådanaföravgifternaeftersomkostnaderökadetillledaintebörz
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upplåtelser redan dag tillfalleri kommerDäremot densamerna.
utredning jag måste för klargöra omfattningengörasangett attsom av

fisketill jakt och medföra kostnader.rätt attsamemas
Arbetet för den gränsdragningskommission jag skallsom anser

tillsättas för fastställa för mark traditionelltgränsernaatt som samerna
har rättigheter till tidkommer relativt lång och måste utförasatt ta av

med gedigen sakkunskap. kommer därför ledaDetta tillattpersoner
relativt kostnader.stora

Kostnaderna för gränsdragningskommission skall dock ställas ien
relation till de kostnader de tvister redan i dag instämda tillärsom som
domstol omfattningen vinterbetesmarkemarörande medför. Dessaav

ellerkan komma dras tillbaka minska i antal ochattprocesser
omfattning till följd kommissionens arbete eftersom detta arbeteav
bl.a. syftar till på övergripande klarlägga desätt gränsernaatt ett yttre
för renskötselområdet.

har jag det bör införas möjlighetJag förangett att attanser en
för rättegångskostnader frånfå ersättning sina i målparterna att staten

principiellt intresse för rättigheter till mark. Hurärsom samemasav
kostnader för detta blir påverkas både vilka målstora statens av som

kommer principiellt intresse för rättigheteratt anses vara av samemas
till mark och hur många sådana mål kommer prövasattsom av

resultatetdomstol. kan påverkas gränsdragnings-Det avsenare av
kommissionens arbete.

skall klarlägga deGränsdragningskommissionen förgränsernayttre
klarläggande kan ledarenskötselområdet. sådant till färreEtt antas

dag de flesta detvister rörande I tvistergränserna. rör ärav som
renskötselrätteninstämda domstol rörande just de geografiskatill

för renskötselområdet.gränserna
har bedömt i artikel ställer krav påJag bestämmelsen 19att

till tillräckligt med markregeringen till har tillgångatt attse samerna
för rennäring. innebär kankunna fortsätta bedriva Dettaatt att statenatt
få kostnader eller för expropriationför arrendeavtal rörande renbete av
mark för ställa mark till förfogande förrenbete krävs för attsom

renskötsel.samemas
i dag och i vilken utsträckningDet går inte bedömaatt om

regeringen behöva ställa ytterligare mark till förfogande.kan Detta är
bl.a. rörande vinter-beroende utgången domstolsprocesserav av

de för renskötsel-betesmarkens geografiska utsträckning och gränser
fram till.området gränsdragningskommissionen kommersom

storleken för kostnaderna förändå få uppfattningFör att en om
kan det för arrendera vinterbetesmarkkostnadernanämnasstaten attatt

förhandlingari mellan markägare och i Härjedalen år 1973samer
bedömdes till hektar. dagens penningvärde har i30 Iöre per man
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förhektarkr1,50-2detuppskattatförhandlingar motsvararatt per
året-runt-mark.förhektar5-6 krochvinterbetesmark per

sigSametingetför rätt yttrabehövs attåtgärder jag attDe geanser
naturtillgångarbevarandetochförvaltningenanvändningen,över av

arbetsbelastningökadtillledarenskötselområdet kommerinom att en
ansluter sigSverigekostnader. Omdärmed ökadeochSametingetför
samefrågorsamordningmedarbetetkommerkonventionentill även av

särskildbedömtharöka. Jag attregeringskanslietinom att en
någotbör inrättas,samefrågorförmedsamordningsenhet somansvar

kostnader.ökademedförakommerockså att
åtgärderdedet konstateraskanSammanfattningsvis att somnya

ILO-konventionentillsiganslutaskall kunnaSverigeförkrävs att
täcka dessalämpligtintekostnader. Det attärmedförakommer att nya

ochföranvändsi dagredanmedelmedkostnader same-som
Sverige i dagåtgärderderiskerarfallsårennäringspolitiken. I som

kravkonventionensuppfylla attförnödvändigoch attvidtar ärsom
kostnaderna förtäckaförtillförasställetimedel bör atturholkas. Nya

konventionen.ratificeraförkrävsåtgärderytterligare attde som
ochrennäringspolitikentillmedelytterligaretillförandeEtt sarne-av

åtgärderdevidtakommerSverige attmarkering somattär aven
sinbevaramöjlighetstärka attförkräverkonventionen att samemas

försörjamöjlighet attförochidentitetochkultur att trygga Samernas
grund.ochmarktillbruksrätttraditionella vattensig med sin som
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svenskvidTillvägagångssättet17 en

anslutning

Bakgrunden1 1

tillsvensk anslutningfråganredogjort för hartidigarejagSom om en
tillfällentillfällen. Vid dessavid flera169konventionILO:s prövatsnr
ratificerabörSverige inteslutsatsenkommit tillhar attman

anslutning harförhindret ansetts attkonventionen. Det största varaen
artikel 14konventionensiforpliktelsernauppfyllerSverige inte som

markrättigheter.avser
ursprungsfolkenserkännaskallartikeldennaEnligt staterna

kantraditionfolkdessamarktillbesittningsrättochäganderätt avsom
Åtgärder skydda derasfor rättvidtas attskall ocksåinneha. attanses

med andra.tillsammansnyttjathartraditionelltdenyttja mark som
ursprungsfolkenvilkaområden inomtill devidareskallStaterna attse

avgränsade.identifierade ochblir tydligtmarkrättigheterhar
inteursprungsfolk. Det ärställningharSverigeI somsamerna

marktilläganderättharutsträckningoch i vilkenklarlagt samernaom
renskötselområdetförhellerrenskötselområdet. Inte är gränsernainom

fastlagda.klart

Konflikter17.2

blivit tvisterharägarförhållandenaoklaradeFöljden somom vemav
renskötselområdet går. Jag ärförmarken ochtillhar gränsernarätt var

ochladdadområdetdelarvissa ärinomsituationenmedveten att avom
omfattande.markägareoch ärmellankonflikternaatt samer

följdenintressekollisionerdessa ärviktigtDet poängtera att avär att
för.kan lastasingenomständigheter parternarad avsomen

Undertiden.tillbaka ilångtliggerförhållandenatillUpprinnelsen
1900-taletoch långt1700-taletmittenfrånförlopphistoriens av-
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och andra till uppodlinghar aktivt nybyggarestaten uppmuntrat av-
områden där tid brukat marken förunder lång ensammasamerna
renskötsel, till konkurrens marken ochjakt och fiske. har lettDetta om
därav följande konflikter.

jakten och fisketRegelsystemen för såväl rennäringen har växtsom
delar blivit oklart utformade,fram successivt. i vissaDessa regler har

konflikter finns i dag.vilket enligt min åsikt bidragit till de Somsom
till fiskejakt och ochexempel kan regler rättnämnas samemasom

för vinterbetesmarkema.regler gränsernaom

svensk anslutningVad krävs för17.3 en

i daguppfyller redan konventionens krav.de flesta avseenden SverigeI
ratificering skallmarkrättighetema. FörDen stötestenen är attstora en

nödvändigt reda antalenligt min meningmöjliggöras detär att ut ett
rättigheter.till dessafrågor har anknytningsom

ursprungsfolkens markrättigheter ställerskyddet fördet gällerNär
skall erkänna dessa folks äganderättkonventionen krav på att staterna

"äganderätt och besittningsrätt"till mark. Uttrycketoch besittningsrätt
föregick konventionen och enligtenligt diskussionerskall dock de som

flera rättighetertolkas på såden s.k. ILO-guiden kunna sätt att typer av
formell äganderätt inte alltidkan komma i fråga. Klart ärär att

kapitel dock konventionenutvecklat i förutsätternödvändig. jag 7Som
till miniminivå. Enligt minmarkrättigheter nårdessaatt enupp

ursprungsfolken skall haminiminivåinnebär dennabedömning att en
nyttja den mark de traditionbesitta ochstarkt skyddad rätt att som av

inneha.kan anses
krav måsteuppfylla konventionensSverige skall kunnaFör att

rättigheter tillgällerföljaktligen miniminivån detuppnås när samemas
mark." nödvändiga föråtgärderförsökt vilkaJag har precisera ärsom

bruksrättfram tillsvenskt vidkommande. kommitharJag att samemas
andrainskränkningarlika skyddmåste starkt motett somges

äockså få vissmåstebruksrätter har enligt svensk lag. Samema en
förfogaför andra, självagällermöjlighet i likhet med vad överatt, som

renskötselområdetnödvändigt inomsina rättigheter. ocksåDet är att
traditionellt inneharförfastställa markgränserna samt attsamernasom

renskötselområdet.fastställa de förgränsernayttre
jag nödvän-de åtgärderhar inte angivit hurJag närmare som anser

ligger jag detutformas praktiskt. Dettadiga vidta skall rentatt sersom
inte inom för mitt uppdrag.ramen
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svensk anslutningforVad talar17.4 en

syftet medsåvältalar169konventionratificeringFör nraven
gällerdetutvecklingensamhälleligaden närkonventionen som

förhållanden i Sverige.särskiltställning ochursprungsfolkens samemas

viljeförklaringRegeringensv

önskvärt kunnadetuttrycktregeringen klart ärhar attdirektiven attI
utarbeta ochvarit medSverigekonvention attratificera somomsomen

ursprungsfolken.betydelse förär storavI
I

starkareställningUrsprungsfolkens0

ochstärktsårtiondenadeunderställning harUrsprungsfolkens senaste
skalllevnadssätttraditionellaochkulturderassjälva kräverfolken att

sinautvecklas utifrånmöjlighetde fårochrespekteras attatt egna
självbestämmande i frågorfåocksåkräverförutsättningar. De att som

angår dem.

traditionensvenskaDen0

eftersattaochsig fortraditionlångSverige har att svagaengageraaven
internationellacentrala,till samtligasiganslutitSverige hargrupper.

förbundit sigm.fl. ochminoritetsgrupper attförskyddtillkonventioner
rättigheterpolitiskamänskliga ochdeklarationertill FN:sleva omupp

svenskatidigaremedlinjeiliggaskulle därförratificeringEnm.m.
område.folkrättenspåställningstaganden

förrättigheterLikvärdiga samerna0

konventionensyftet med är garanterabakomliggande attDet ursprungs-
övrigadenrättigheterdemedlikvärdigarättigheter,folken är somsom
skapamål ocksåkonventionens attärhar. Ettbefolkningen av

tilloch fåhördasinaursprungsfolken rösterför göraprocedurer att
berördaövrigafolken ochmellandialog parter.stånd en

innebäradetkommerkonventionen attl ratificerar attSverigeOm
flestal i dedetstärks,avseenden äri vissarättigheter mensamemas

rättigheterlångtgående ändemfrågaavseenden inte att mergeom
diskriminerade.blirde intetillSyftetandra. attär att se
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rennäringslagen,erinra idetta sammanhang vill jagI attom som
traditionella verksamhet medutsträckning reglerarstor Samernas

särreglering visserligen delvisrenskötsel, har karaktären somav en
till renskötselfrämst deras ensamrätt mengynnar samerna genom --

nackdel. sådan nackdelsamtidigt i avseenden till deras Enmånga ärär
i sina rättigheterintrång andramåste tåla änstörreatt samerna

möjligheter förfogahar hellerrättighetsinnehavare. inteDe attsamma
diskutabla båderättigheter. Reglerna framstårsinaöver motsomegna

jämförelse med vad gällerhistorisk bakgrund och vid som annarsen en
jämförelse med vadoch vidvid innehav markrättigheter en somav

grundlagen RF 18.egendomsskyddet ianges om

med kulturenlighet ochMöjlighet utvecklasför siniattsamerna0
traditionersina

ratificering konventionen harförtalarEtt är attannat argument ensom
ursprungsfolken bevara sina traditionerförsyfte möjliggöra attattsom

enlighet med detta. Rennäringenutvecklas ioch sin kultur och äratt
alternativasamiska kulturen,i denvisserligen ävennavet men

viktigt för den samiska kulturensfram.försörjningssätt kan Detväxa är
Sverige tillträderfjällturism Omhärfortlevnad. tänkerJag m.m.

för skall utvecklaförutsättningarna bättrekonventionen attär samerna
kulturell verksamhet ochsocial ochför ekonomisk,stabil basen

utkomstmöj ligheter.därmed nya

anslutningsvenskVad talar17.5 mot en

allt konfliktfylldaframför i denliggerratificeringArgumenten mot en
renskötselområdet.delarråder inomsituation stora avsom

arbetets haft kontakterunder gångjagmed direktiven harenlighetI
liksom med statligamarkägamaför såvälmed företrädare somsamerna

har visat det finnskontakterkommunala myndigheter.och Dessa att
innebördenochomfattningenvad gällerolika uppfattningar av samer-

mycketdet på sina hållråderföljd dettamarkrättigheter. Till ettavnas
ochden sidanoch jägare åförhållande mellan markägarespänt ena

svenskför vadfinnsmarkägarhållandra. Frånå den stor oro ensamer
till denrättigheternaförinnebäraratificering kan komma att egna

renskötselområdet.inommarken
Ägare haftrenskötselområdet, jaginommindre fastighetertill som

med ochkonflikterradredovisatkontakt med, har samernaen
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förstärkningkan godta någonintedeförklaratsamstämmigt att av
nuläget.tillförhållanderättigheter isamemas

intagit någotskogsbolag harfastigheterförFöreträdare större en
medsamarbetetoch förklarathållning attpositiv gentemot samernamer

samtidigt deklareratharbra. attfungerar Dei stort omsamerna
intesåtill markägamaförhållandestärks i vetställning mansamemas

förstärkning.sådandärföravstyrkerhända. Dekanvad ensom
markägarhållfrånframförts ärratificering attEtt argument mot som

ratificering.kan uppnåskonventionen utande mål strävar motsom
nuvarandeförinomtill fallfallfrånkan nåsPraktiska lösningar ramen

frågahävdats,har detsamrådsförfarande. Det är, process somenom
i regelsystemändringarbörtid och inte störrefåmåste störas‘ ta av

avseendenvissaoch iformuleradkonventionenAtt är vagtm.m.
ratificering.framhållitsdet argument motsvårtolkad har ettäven som

tagitmarkägama ärratiñceringEtt motargument uppannat somen
renskötsel-markanvändningen inomsig överrätt att yttraatt samemas

denbl.a.kostnaderökadesigmedskulle föraområdet också genom
planerade skogs-skulleExempelvisinnebär.dettatidsutdräkt som

moratorium undermedbelagdablikunnaawerkningar ett processen
tillåtlighet.åtgärdsvissom en

renskötselområdet harinom poängteratför kommunernaFöreträdare
bereddaintedockbra. Defungerar attsamebyama ärmedsamrådetatt
markägarevissaLiksomförmarkrättigheterutökadetillstyrka samerna.
nuvarandeförinomfinnalösningar gårpraktiskade attatt ramenanser

regelsystem.
svenskinvändningarnågrahaftinte motsida harå sinSamema en

framhållitemellertid med skärpaharkonventionen. Detillanslutning
och fiske-jakt-sinaförfogainte kani de överorättfärdigadet att egna

till andrafiskeochjaktupplåtelserhävdarrättigheter. De statensatt av
möjligheter jagaderaskraftigt begränsar attochrenskötselskadar deras

renskötselområdet.fiska inomoch

övervägandenMina17.6

uttalandendeochkonventionenanalyseratstuderat ochharJag noga
del detagitharoch jagdentolkningenangåendegjorts avavsom

konventionen.tillämpningenerfarenheterna frånnorska av
möjligtdetlångtvisar sågjorts ärgrundliga genomgångDen som

del isvenskinnebära förskullekonventionentillanslutningvad en
knappastskulleutredningYtterligareregeländringarfråga gem.m.om

vägledning.mer
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internationellaflertalet konventionerILO-konventionen liksomär -
tidigarejag påpekat finnsi vissa formulerad. Somavseenden vagt-

konventionens bestämmelser.inte auktoritativ tolkningnågonännu av
hur konventionens bestämmelsersåledes med säkerhetinteMan vet

hinder ratiñcering.dock dettaskall tolkas. Jag inte ett motsom enser
flexibilitet det centrala i dettai stället möjligheterna tillDet ärär som

utifrån de speciella förhållandensammanhang. Reglerna skall tolkas
varje enskilt land artikel 34.råder isom

bestämmelserna igjorttolkning jag harhar i denJag av
miniminivånefter finnamed något undantag,konventionen, strävat att

uppfylla konventionensvidta forSverige måstepå de åtgärder attsom
besittningsrätt" i"äganderätt ochbegreppetkrav. Min tolkning av

de åtgärdermin tolkningdetta liksomartikel exempel pål4 är ett av
sig tillSverige ansluterartikel Omför uppfylla 15.krävs attsom

underskridainte denuppfattningenligt minkonventionen går det att
dessa åtgärderjag har Omnivå åtgärderpå attangett. man ansersom

konventionen.ratificerafrånför får avstågår långt attman
organisationer ochkontakter medhar haftredogjort för jagSom jag

konventionens tillämp-komma berörasmyndigheter skulle att avsom
ning.

ställning till vadoch tagitsynpunktemaharJag vägt somsamman
till konvention 169 ochansluta sigSverige skall kunnakrävs för att nr

därvidanslutning. harsådan Jagskulle bli vidvilka konsekvenserna en
svensk anslutning bör gå till.riktlinjer för hurfram till vissakommit en

tillanslutningsvenskskallHur17.7 en

svensk anslutningför hurhuvudlinjerdetdet finns tvåjagSom enser
kan tillväga.gå

handåtgärder efternödvändigavidtaRatificera och1 nu

ratificera redanmöjligtskulleoch för sigbedömer det i attJag att vara
fornödvändiga åtgärderhand vidtasedan efteroch attnu

haruppfyllda. principskall bli Idelarkrav till allakonventionens
modell.följt dennaNorge
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Avvakta2 med ratificeringen till dess hinder undanröjdastörre äratt

Min bestämda uppfattning dock det lämpligaste förfarandet förär att
svensk del avvakta med ratifrceringen till dessär hinder föratt störreatt

sådan anslutning undanröjda. nödvändigtDet otydligheterär är atten
först klaras och flera komplicerade frågor löses.ut att

Det innebär ratificering inte kan komma till stånd förränatt en om
antal år. bedömerJag det sig tidsperspektiv femett år.röratt ettom

Detta också möjlighet för berörda informeraparter att noggrantger en
sig vad ratificering kommer innebära. Det kan i sig bidra tillattom en

motsättningarna minskas. ligger värde iDet denatt anpassnings-ett att
det fråga inte fram.hastasärprocess som om

Åtgärder bör vidtassom

För Sverige skall uppfylla konventionens krav måste antalatt ett
åtgärder vidtas.

Först måste den mark har rättigheter till identifieras.som samerna
Det konventionens grundläggande krav. gränsdragnings-är Enett av
kommission bör därför tillsättas. kommissionenDet skall göra ärsom

klarlägga vilken mark tradition kan innehaatt som samerna av anses
och vilken mark de traditionellt har nyttjat tillsammans med andra.som

identifieraAtt den mark har nyttjanderätt till principärsom samerna
detsamma bestämma de för renskötselområdet.gränsernaatt yttresom

sådant klarläggandeEtt kommer enligt min bedömning också att
minska risken för ytterligare tvister rörande för vinterbetes-gränserna
markerna och bidra till lösa redan pågående tvister.att

Vidare krävs det utredning klarlägger omfattningenen som av
till jakt och fiske. nuvarande rättsläget oklartDet ochrätt ärsamemas

skapar ständiga konflikter framför allt mellan och andra jägare.samer
Har till all jakt och fiske på sådan mark derättsamerna som av
tradition innehar eller delar de denna med statenrätt

När det blivit klarlagt vilka markområden traditionsom samerna av
innehar och vilka områden de har nyttjanderätt till hursamtsom
omfattande deras jakt- och finnsfrskerätt förutsättningarna förär att
vidta andra åtgärder krävs för Sverige skall kunna uppfyllaattsom
konventionen. vissaI avseenden måste rättigheter stärkas församemas

de skall nå till den miniminivå konventionen förutsätter.att upp som
Samema bör få stärkt skydd inskränkningar i renskötsel-ett mot

markInom traditionellt inneharrätten. bör de få rätt attsom samerna
upplåta sin jakt- och fiskerätt till andra betalning. börDet ocksåmot
finnas tydligt skydd exploatering sådan mark i miljöbalkensett mot av

9 19-0388Samema
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innansigSametingetförochhushållningsbestämmelser att yttrarätten
sker.exploatering

andramedtillsammansnyttjartraditionmarkInom samerna avsom
bör fåinskränkningar. Samerna rätt attskyddstärktocksåkrävs motett

ochbestämsrennäringenförriksintresseområdensig innanyttra av
tillåts.marksådanexploateringinnan av

medtillräckligtharÅtgärder tillförvidtasbör attatt samernase
möjligtinterennäring. Det attbedriva ärfortsättakunnamark för nuatt

behovirennäringenutsträckning ärvilkenfall ioch i så avbedöma om
domstolsprocesserdeiutgångenberoendebl.a.mark. Det är avmer

utbredninggeografiskavinterbetesmarkemasframför alltrörande som
denrenskötselområdetföroch denärvarande pågår gränser avför som

framkommakommergränsdragningskommissionen attföreslagnamig
till.

ersättningtillmöjligheterutökadebestämmelserbehövsDet omnya
rättegångs-förderasoch motparterbådetillfrån staten samerna

detmarkrättigheter. Som ärmålvissakostnader i rör nusamemassom
möjlighetersmåmycketkostnadsskälsamebyamaframför allthar av

prövade.rättsligtmarkpåanspråkfå sinaatt
angelägen ärbedömerjagåtgärdYtterligare ensomsomen

ursprungsfolk iinformationskampanjnationell samerna somom
traditionerna. Ensamiskaoch dekulturensamiskadenochSverige om

artikelsyfte. Ikonventionensmedlinjehelt iocksåkampanjsådan är
jagbeskrivet. Sominformationsinsatser närmarebehovetfinns31 av

svenskvadklargörinformationocksåbehövsredan ensomantytt
berördaförinnebäraskulle parter.konventionentillanslutning

förnödvändigajag attbedömeråtgärderdessaSamtliga vara
anslutadärmed kunnaochkravkonventionensuppfyllaskallSverige

konventionen.tillsig
tvekanbedömningminenligt utankommeråtgärdernanämndaDe

ochmellanmotsättningarnaminskatillmedverka samernaockså attatt
defastställabehov yttreuppenbart attfinnsmarkägama. Det ettt.ex. av

ytterligareundvika rätts-förrenskötselområdet attförgränserna
ochreglerklararemedutvecklingsådanfrågor. Ensådanaiprocesser

skäletdetvinst. Avsigiskulle stormotsättningarminskade vara en
åtgärdernainteövervägandeallvarligtunderdet börjag omtasattanser

genomförasde bör ävenangelägnaså enbetrakta att omär att som
stånd.tillkommaskulleinteratiñcering

konventio-iliggerdetpåminnasammanhang attdettavill iJag om
ursprungsfolken.medsamförståndslösningarsökaanda attnens

konflikterhurbestämmelseringakonventioneninnehåller omDäremot
ochursprungsfolkenlösasskall närandraochursprungsfolkenmellan
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andra har Sådana konfliktermotstående intressen. finns inom ren-
skötselområdet brukaremellan och andra mark.avsamer

Det naturligtvis måsteså bereddaär ävenatt att tasamerna vara
hänsyn till andra driver näring inom renskötselområdet. Liksomsom
andra näringsgrenar har renskötseln förändringargenomgått och i dag
förekommer lastbilstransporter åtgärderDet påärt.ex. ettav renar. som

påtagligt kan påverka omgivningen traditionellasätt änmer mer
arbetsmetoder.

emellertid inte förDet har legat inom mitt uppdrag vägaattramen
intressen andra intressen och komma med förslagmotsamemas som

underlättar samförståndslösningar mellan berörda Mitt uppdragparter.
har varit inriktat undersöka vad krävs för Sverige skallatt attsom
kunna ansluta sig till ILO-konventionen och konventionens syfte är att
tillvarata ursprungsfolkens intressen.

Rennäringspolitiska kommittén

sittande Rennäringspolitiska kommittén har bl.a. uppdragDen i attnu
granska förhållandet mellan rennäringen och andra areella näringar. I

bestämmelser frågauppdraget ingår utforma i rennäringensatt om
rättigheter och skyldigheter för minimera konflikterna mellanatt

renskötselområdet.rennäringen och andra markanvändare i finnsDet
därför förutsättningar föreslå reglerför kommittén och andraatt
åtgärder minskar spänningen mellan och markägare ochsamersom

underlättar lösningar i samförstånd.som
således föreslåRennäringspolitiska kommittén kan komma att

de frågor konvention behandlar. Sverigeåtgärder 169 Omrörsom nr
skall det nödvändigtkunna ansluta sig till konventionen deär att
förslag kommittén utformar står i samklang med konventionenssom
krav för i betänkandet.på de jag har redogjortsätt som
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Särskilda yttranden

och Sandströmyttrande SolveigSärskilt Larsson Janav

Kan Sverige ratiñcera

konvention Våraskall ratificera ILO:s 169.Vi Sverige inteatt nranser
följande.skäl är

Avvägningen saknas

Sverige kanuppgift utredautredaren haft tillEnligt direktiv har att om
sådant fallvilka åtgärder ikonvention ochratificera ILO:s ärsom

ratificera måstenödvändiga. Frågan Sverige kan ytterst anses varaom
omfattandegenomförtVad harlämplighetsfråga. utredaren är enen

stadgar. drarvad konventionen Hanoch uttolkningjuridisk analys av
ändringarjuridisk karaktär och föreslårfinns hinderslutsatsen detatt av
eventuellgenomföras föreböri svenska regelsystemet,det ensom

ställning till dehör ocksåtill frågeställningenratificering. Men att ta
andra och förfå förratificering kankonsekvenser parteren

landet skulle omfattas. Omdelmarkanvändningen inom den somav
ofrånkomligmeningenligt vårskulle ratificera detSverige är en

avvägning mellan olikaföregåttsförutsättning sådant beslutatt ett av en
ekonomiskt och socialtuppfattasresultat dessaintressen, somvars av

ställningunderlag för kunnaallsidigtrimligt. behövsDet att taett mer
allvarlig bristratiñcera och detkantill frågan om Sverige är atten

avvägningsfrågan.knapphändigt kommenterarutredaren endast
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Konfliktskapande
skogsbruket och rennäringen ärjordbruket,areella näringamaDe --

sinahar försvaratmarknader ochrespektivepressade på sinahårt
förändraochmoderniserarationalisera,ekonomier attgenom

svårtdetkanpå sättnäringamaNärverksamheterna. utövas varanya
de andraochrennäringenmellanmissämjauppstårdetundvika attatt
detrenskötseln ochiförflyttningssätt storanäringama. Nyaareella

markägarleden.iirritationochskapatexempeltillrenantalet har oro
lokalahårda,håll uppståttsinapåhur detviharårUnder settsenare

råder allmäni dagdetinte tolkasskall attkonflikter. Detta ensom
renskötandedeochskogsbrukareochjord-bygdemasmellankonflikt

ILO-konventionen,ratiñceringförvill ändåVi att avenvarnasamerna.
undernäringsintressen,specifikatillvaratasyftar till att samemassom

konflikterallvarligareochframdrivaförhållanden kanrådande nya
skogsbrukare.ochjord-småskaligaochmellan samer

i NorgeHanteringen

ILO:sratiñceratvärldeniländer14grannland NorgeVårt är ett somav
följautredningsuppdragetiingåttdärför atthar169. Detkonvention nr

dennaStortingetdel.för Norges antoginneburitkonventionenvadupp
förbruksrättenstarkagällande,denförespeglingenunder att samerna

detsamerättsutredning iomfattandepågickSamtidigttillräcklig. envar
avrapporteringförstapå NorgessittSamerettsutvalget. Is.k. svar

utredningensinfonneradhållasexpertkommittéILO:sbegärde att om
inteiSametinget NorgesamtidigtnoteradeKommittén attarbete. anser

Samerettsutvalgetskonventionskraven.uppfyllerbruksrättatt samemas
avvikanderegeringenocksåhar motrapporteratfolkerettsgruppe en

starkbetydligt änkräverkonventionendvs.uppfattning, enatt mer
Menhändelseutvecklingen i Norge.välbeskriverUtredarenbruksrätt.

ochtalar förvaddiskutera mottillövergårutredaren att ennär som
från Norge.erfarenheternahanutelämnarratiñceringsvensk

naturtillgångarmark ochtillrättigheterhurVi kan samemassenu
Geneve.Oslo ochmellanväxelspellångsamtidelvis stöps ett

denioch tonlägeti NorgeblandMeningsskiljaktighetema experter
fungerabordetid,underblossatdebatt, ensomsenareuppsom

Sverige.ibeslutsfattareförvamingsklocka
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Process med osäkerhet

skulle bli inledningenVi befarar ratificering tillsvenskatt en en
naturtillgångaroch i Norrland därlångvarig markrättigheterprocess om

riksdag skullehuvudroll. regering och kommafår SverigesILO atten
mark och naturtillgångar tillviktiga beslut nyttjandetöverlåta avom

kunskap och ingen erfarenhetorganisation med litenILO, aven
skulle skapa osäkerhetSverige. sådanförhållandena i En processnorra

och lätt bli grogrund förframtida spelregler för näringarnaom
andra markanvändare. finnsmissämja mellan rennäringen och Det

samförståndslösningar försvåras,också uppenbar risk för lokalaatten
samtidigt driva sina intressenifall sig vinna på påattparterna troren av

den internationella scenen.
främjaövergripande syfte fredförefaller uppenbart ILO:sDet attatt

kan komma på skam.samverkan mellan och inomoch stater

Konventionens krav

konventionens krav tagit sinvid sin uttolkningUtredaren har somav
de åtgärder Sverige måste vidta.miniminivån påutgångspunkt att ange

viktigt observandum.Detta är ett

Markrättigheter Artikel 14

de traditionellttill markenligt konventionenrättigheterSamernas som
långtgående. dragVi kan itolkas mycketinnehar måste grovasom

gäller markkravnivån. Vad däremotbedömningarutredarensdela om
med andra vill vitillsammanstraditionellt nyttjarsamernasom
utredaren följaminiminivåanalys; denifrågasätta utredarens som anser

konventionen objektivuppfattning längre vadgår enligt vår än enav
handen.vidanalys ger

juridiska söka uttryckaiutredarens uppgift hörTill termeratt
konventionens kravnivåer. Denochskillnaden mellan gällande rätt

enligtsålunda åtminstone krävsförskjutning rättigheter, somav
rennäringslagen ochtill uttryck iföreslås framför allt kommautredaren,

alla markan-innebär dettadelrennäringslagensmiljöbalken. För att
olägen-medför ringaoch upplåtelservändningsåtgärder änmersom

jakt fiske blir otillåtna.till och Iellerheter för renskötseln rättsamemas
denrenskötselområdet, dvs.helaskulle detta gälla förgrunden även

andra.tillsammans med Omtraditionellt nyttjarmark samernasom
för renskötseln,ringa intrångåtgärder, medfördet vidtas änmersom

riktasde kravVi konstaterartill ersättning.har samebyn atträtt som
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långtgående ILO-mycketmarkanvändamaandrade är ommot
bedömerOch viuppnås.skall attminiminivåkonventionens
ändrar dennainteskogsvårdslagenochskogsbruketkommentarerna om

slutsats.
lagregler hantänkt deutredningsmannenutformningVilken ge

framgårrenskötselrättenskyddet förökanödvändiga för attangett som
inte närmare.

anförvad utredningsmannenövertygadedock inteVi känner omoss
grundlagsskyddetmedförenlighetlagstiftningsdennasidan 167å om

finns inte iIdagregeringsformen.kap. 18 §i 2äganderättenför
myndighetregelgenerell rättnågonrennäringslagstiftningen gersom

ifall denna kanmarkanvändningpågåendemarkägaresatt stoppa en
ringa. Detrenskötseln änolägenhet för ärskada ellerleda till mersom

tycksutredningsmannensåsombelägg förhellerfinns inte att, mena, en
ihävd. Viurminnesgrundvalgällaskulleregelsådan menarav

dennelagändringarde angettutredningsmannentill attmotsats som
innebärrenskötselrättskyddaförnödvändiga att ensamemassom

markäganderätten.minskningochrenskötselrättenutvidgning avenav
långthurnågonintefinnsförslag spärr motutredningsmarmensI en

föreslagnadepågå. Omäganderätten kaniinskränkning ett
leder tillmyndighetsbeslutgrundat attrennäringslageniändringarna

berörd delinomförsvårasmarkanvändningpågående avsevärt av
tilltillförsäkradgrundlagen rättenligtmarkägarenfastigheten är

därförbordelagändringartillförslagUtredningsmannensersättning.
innehåll.dettamedregelförslag tillinnehållitjämväl ha ett

identifiera denställer påkonventionende krav attBeträffande som
förmöjlighetenrespektivetill,rättigheterharmark samernasom

delarprövade,rättigheterfå sinakonventionenstödmedatt avsamerna
bedömningar.utredarensvi

Artikel 15Naturtillgångar

vaduttolkningutredarenspåuppmärksamheten snävafästavillVi av
tillrättigheterursprungsfolkens natur-stadgarkonventionen om

detmissbedömtsåvälutredarenriskfinnstillgångar. Det atten
miniminivån.rättigheternainnehålletkvalitativa somav
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fördelingenVaghet

ochexempellöstbetraktasKonventionen 169 måste vagsomnr
vill stället dettaiförhållandetbekräftarsvårtolkad. Utredaren semen

formuleramöjligtdetflexibilitet,positiv gör attsomsom en
tordehan Detden nivådel påför Sveriges gör.konventionskrav nu

anledningen finns befogaddetViförhoppning.from attattmenarvara
för andraden ocksåeftersomvaghet,uppmärksamma denna öppnar

den norska ILO-vittnarrättigheter. Detuttolkningar t.ex.samemasav
om.processen

Kostnadsaspekter

de kostnadersynpunkteröversiktligalämnar baraUtredaren som
skattaför svårighetenrespektVi harratificering.till attkan knytas en

utgifterna föroch de ökadeorganisationskostnaderdessa. Förutom nya
mycketsannoliktfinnsärendehanteringenbyråkratiska storden en

markanvändningdåsamhälletför änochför företagkostnad annan
arealer. Viinskränkaskomma attrenskötsel kan över storaatt menar

i beräkningenmedmåstesamhällskostnaderdessa tas om en
ratificering övervägs.

ratiñceringförställetI

tycks utgå frånratificeringförantalanförUtredaren argumentett som
utrikespolitiska planet.till detlevatraditionerharSverige attatt upp

ställnings-svenskatidigaremedskulle ligga i linjeratiñceringEn
åsyftade,har deveterligenområde. Menfolkrättenstaganden på oss

rättighets-interatificeratSverigekonventionema rymttidigare som
bekostnadpåbefolkningsgruppdärförskjutningar gynnats av enen

ILO-konventionen,tillanslutningsåDet är att ennog snarareannan.
ställsSverigei motföljd relativttillfår att norragruppersvagasom

hellerVi kananseende.internationellaförsvaga landetskanvarandra,
konventionuppbackadutredarensförstå svagtinte attargument en

klok ochmöjligheterbättrebefolkningen änsamiskadenskulle enge
förhållanden.verkligalokala ochbaserad påavvägd politik

rättigheterreglerarpolitikövertygadeVi är att samemassomom en
Norrland.hemmaplan iförankrasmåstenaturtillgångarmark ochtill

allainsatserpolitiskaandramedkombinerasmåsteDen gynnarsom
harlandsändan. Kommunernaiutvecklingenoch främjargrupper
förvissabliruppgift förnyckelroll. attdärvid En staten ramarangeen
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förökatdärmedlokala samförståndslösningar och parterna ansvarge
markanvändning måstesin bygds utveckling. Lagstiftningen om vara

den denkongruent. lagstiftningen andresskyddDet parten motenager
och likvärdigt. positivlagöverträdelser skall gälla ömsesidigt Envara

kan uppnåssärbehandling den samiska befokningen andrautan attav
konvention erbjuderdiskrimineras, 169 inteILO:s nrgrupper men

dessa lösningar.
samebyama och skogsbruketsamrådsförfarande mellan kanDagens

för markanvändningen,modell för lokala lösningar menvara en
idé till lokal lösning,vidare.modellen kan säkert utvecklas En annan

möjlighetenoch utgåendevuxit fram i både Sverige Norge, är att,som
fiske ochförvaltning jakt, turism,från mark, etablera lokalstatens av

lokalbefolkning tillsammans kan nyttiggöra sigdär och övrigsamerna
lokala lösningar i fjällregionenekonomin. bredare modell för kanEn

lokal mötesplats för flerafjäll-agendan,sökas i den s.k. är ensom
samarbete stärka de enskildadelsintressenter. Målet är att genom

del avkastningenbehålla inomföretagen, dels kunna större aven
uppgift olika stödja ochviktig påområdet. harKommunerna sättatten

lokala initiativ.sådanauppmuntra
värdefull diskussion vilkautredningen har förtsInom en om

rennäringen ochbehövs samlevnaden mellanförutsättningar försom
uppmaning tillVi i utredarensövriga areella näringar. instämmer

ratiñceringåtgärderbeslutsfattarna genomföra vissa ävenatt om en—-
lokala och rättssäkrakomma till ståndinte skulle gör attsom-

risken konflikter.minskar för Enfram ochlösningar kan växa som
kvalificerad gränskommissionsådan åtgärd tillsättaär att somen

renskötselområdet. behövsför Detidentifierar den gränszonenyttre
ekonomiskt möjligt för ochdetockså bestämmelser, gör samersomnya

markrättigheter.reda tvisterprincipmålenskilda markägare i utatt om
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ochLaskoNilaSärskilt yttrande Larsav
Anders BaerLars

Sverige, iförslagetvälkomnarkommitténi attsamiskaVi experter
skall ratificeraDanmark redan gjort,ochbl.a.med vad Norgelikhet

självstyrandestamfolk iochursprungsfolkkonvention 169ILO:s nr om
deSverige medsigförenarkonventionenratificeraländer. Genom att

urbefolkningsfrågor. Attpolitik iframåtsyftandeförstater ensom
enbart förbetydelse intedärmedfårkonventionenratificerarSverige

aktivtochpositivtpå sättfrämjarfolk ettutansomsamerna
urbefolkningar.andraförsituationenförbättramöjligheterna att

yttrandesärskildavill i dettaViunderskattas.kan inteBetydelsen härav
gå in iprincipiellaviktiga attdel utanpeka påbara resonemang,en

frågeställningarna.detalj i
ändradnödvändiggenomföraförslagetbakomVi ställer attoss
viktenmarkeravill dockViratificeras.konventioneninnanlagstiftning

följsförankring ochpolitiskförslag f°arutredningens enupp avatt enav
konsekvenser.innehåll ochkonventionensinformationaktiv om

syftarår 1957,konvention fråntidigareavlöserKonventionen, som
utveckla sinsträvandenursprungsfolkenserkännande atttill ett av

därförinnebärKonventionenidentitet. ettutifrån sinkultur egen
inriktningkonventionensden tidigare motfrånavståndstagande

faktisktinnebär vidareKonventionen ettassimilering.ochintegration
tidigarekompletteringtillrättigheterkollektivaerkännande avav

vidkommandesvenskträttigheter. Förmänskligaindividuellaerkända
enbartinteställer krav påförändratdetta synsätt,innebär ett som

erkännande iocksåförslaglämnadeenligt ettlagstiftningändrad utan
folk.svenska grundlagenden somsamernaav

stycketinnebörden i förstatolkningi deniVi instämmer settstort av
tolkningregeringensnorska attutredaren Denartikel 14i gör. ensom

enligtuppfylla kravenförtillräckligmåste attbruksrätt somanses
det norskabådeliggerslutsatser närmareUtredarensavvisas.artikel 14

norskaoch det1997:5NOUfolkerättsgruppsSamerettsutvalgets
Frånoch bruksrätt.äganderättbegreppentolkningSametingets av
landtillfrågani rättsedan längeocksåsamisk sida har samemasom
ochdomstolariäganderättsbegreppformellthävdats delsoch ettvatten

meddiskussionerpolitiskaiägaderättsbegreppfunktionelltdels ett
rättsförhållandena iviutredarenmedlikhet attstatsmakten. I menar

klarläggas.renskötselområdet måsteochsame-
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konventionenenligttillursprungsfolks naturresurserrättFrågan om
rättspraxisochlagstiftning är näranationelltillförhållandei169

ägande-funktionelltellerformellttillämpartill ettkopplad manom
begrepp.

rensköt-iinskränkningarskyddetkonklusion motUtredarens att
med.vi heltstärkas instämmerbörvinterbetesmarkemainomselrätten

detregelverket måstesammanhang attpoängteradetta varavill iVi
Sametingetgäller.renbetesmark detkategorivilkenoavsett avsamma
myndighetstatligspelarollviktigsammanhang atti dettahar somen

sakägare.samebynvid sidan somav
minimumlagstiftningändrad är ettförslagetlämnadeDet m.m.om

förnödvändiga attlagstiftning ärsvenskiförändringarde somav
finnsDessutomkonventionen.tillsiganslutakunnaskallSverige

skyddetutökadedet ärbl.a.begränsningar attpekaanledning att
varit idagari våramarkbetecknasmarktillbegränsat somsomsom

meddelsmark ochstatligtilli sigbegränsningendelsägo,statlig
försäljningar/ägobyten ägtbeaktande rum.somav

tillförakommer nyttpolitisk atträttsligsåvälfortsattEn processsom
pågåendeocksåkommerTill dettainfallsvinklar.material och nya
medrättighetermänskligaförkommittéFN:sarbete inom en

urbefolkningsdekaden.förinomurbefolkningardeklaration ramenom
utredningensdelarmedvetnaVi resonemang,attär avom

ochdiskussionföremål förbliförslag kommeroch attkonklusioner
förstadetbakgrund ärMotutgångspunkter. attolikafrånkritik av

samlat ibehandlasochland etttill vattengången rättsamemassom
för mångakan debattenutredningstatligperspektiv ifolkrättsligt en

tabubeläggningentidigareomvälvande. Dendirektblirkomma avatt
ochdebattlocklagt öppenhar längefrågeställningar ettdessa en

nödvändigförflutna ärmed vårtuppgörelsedialog. En gemensamma
saknatslängeförtroendeochgemenskapöppenhet, ettför skapa somen

sida.svensk Ettpåochsvenskamellan denförhållandei staten samerna
svenskaoch detsamhälletsamiskadetbådevilarstort nuansvar

konstruktivtpåsituationdenna ettkunna hanterastorsamhället att nya
sätt.

urbefolkningsfrågoriSveriges fortsattasåvälFör somengagemang
konventionenratifikationsvenskfolkför är enavensomsamerna

förutsättning.oundviklignödvändigsåväl som
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cealkámuäSierra

ahteevttohusamielainváldit buonlávdegottis,sápmelaä áååedovditMii, vuoste
ILO-dohkkehaDanmárku,seammálád dego NorgaRuotta, e.e.

máttaálbtñogiid ieåstivrejeaddjibirraeamiálbmogiidk0nven§uvnna 169nr
áiggiseammádedohkkeha konvenåuvnnariikkain. RuottaG0 searvason

mielddisbuktaeami2’11bmoté§§iin. Datovdanahttinpolitihkajodihitstáhtaide geat
positiivvala§ovddidamaiddáimearkka§umi, du§§e sámiide, muhto

dil21la§vuodaid earábuoriditvejo1a§vuodaidaktiivvala§ vuogi mielde
Mii háliidit dánvuolleárvostallat.sáhttedáseamiálbmogiidda. Mearkkaåupmi

ségastallamiiddaprinsihpala§deatalaémuhtincuigetsierra cealkámuäas du§§e
áåäiide.ilá öiekgalit sisajige dihtedan mannat

láhkaásaheamisrievdademiiddárbbaålasevttohussii öadahitmiedihit ahteMii
deata1a§deattuhitháliidit goitgeMiidohkkehuvvo.ovdal k0nven§uvdna mango

jotkojuvvopolitihkalaå vuoduguorahallama evttohuslea ahte oaååu
konsekveanssaid birra.sisdoaludiehtojuohkimiin konvenåuvnnaaktiivvalaä

jagis 1957, leaovdala§ konven§uvnnamii buhttekonvenåuvnnain,Ulbmil
kultuvrraseasetrahcamuåaide ahte ovddiditeamiálbmogiiddohkkeheamioaiiut

buoninahtekonvenäuvdna öájehadátDaninidentitehtain vuolginéuoggén.
assimileren.mii leai integrerenháltelinváldde ovddit konvenäuvnna

dohkkeheami oktasaåduodalaåmaiddáiKonvenåuvdna siskkilda
ovttaskasdohkkehuwonovdala§dievasmahttinvuoigatvuodain dego

mearkkaéa dát xievdaduvvonRuttiiMii guoskáolmmo§vuoigatvuhtii.
muhtoevttohuwonláhkaásahearni dego learievdaduvvonoaidninvuohki duåäe

álbmotjoavku.sierravuoddolégas ahte sámit leatdohkkeheami ruotela§maiddái

14:is maidartihkkaloasissisdoalu dulkomaguorrasit váldoösiinMii vuosttas
fexte doarvaigeavahanriekti leatguorahalli dahká. dulkon ahteNorgga ráddehusa

loahppaboadus leaGuorahallihilgujuwo.gáibádusaid artihkkala mieldedeavdit 14
bargojoavkkualbmolrievttiguorahallamaSámilagat sihke vuoigatvuodanorgga

oamastanriektidoahpagiindulkorniidSámedikkiNOU 1997:5 norgga
vuoigatvuoda birrasámiidá§§isgeavahanriekti. Sámi bealli maiddái guhkálea

oamastanrievttedoahpagaformálalaåeatnamiidda öáziide sihkeÖuoéöuhan
po1itihkala§oamastanrievttedoalgpagaduopmostuoluin doaimmala§

ahte lea bágguguorahalli,ségastallamjin stéhtavéldiin. Mii oaivvildit, nugo
dilálaåvuodaid.öielggadit vuoigatvuoda

1
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Åååi siskkildamii eamiélbmogiid vuoigatvuohta luonddoresurssaide konven§uvnna
naåuvunalaå169 mielde láhkaásaheami rievttepráksisa ektui lea lahka Öadnonnr

dasa jus formálalaågeavaha dehe doaimmalaå oamastanrievttedoahpaga.

Mii guorrasit ollasit guorahalli suodjalusloahppabohtosii ahte gériiidemiid vuoste
boazodoalorievttis délveguohtuneatnamiin ferte nannejuvvot. Mii dán

alteoktavuodas dealtuhit juolggadusat fextejit leat seammáláganat beroåkeahttan
makkár boazoguohtuneanan lea. Sámedikkis lea dán oktavuodas hirbmat deatalaå
rolla stáhtalaä eiseváldin Öearu mii lea é§§eoamasteaddji.guoras

Guddojuvvon evttohus fievdaduvvon láhkaásaheami bina lea unnimus mearri
rievdadusain ruotela.§ láhkaásaheamis dárbbaålaööatleat dahkat jus Ruottamat
galgá sáhixit konVen§uvdnii. Dasalassin gávdno siwa ráddjehusaid,cuigetsearvat

akte lassanan suodjalus lea ráddjejuwon eatnamiidda namahuwojitmate.e.
"stéhtalafi gina min beivviide" ráddjehus guoská duäåe stáhtalaäeanan
eatnamiidda bearráigeahéöu vuovdimusaide/oamastanlonohallamiidda leatmat
leama§.

Jotkojuwon rievttela§, politihkala§ mielddisbukta odda materiála och oddaproseassa
oaidninöiegaid. Dasalassin boahtá maiddái olmmo§vuoigatvuodaON:a lávdegoddi
deklaraåuvnnain eamiálbmogiid bina siskkobealde eamiálbmogiidjahkelogi ráma. -

Mii leat didolaööat das ahte oasit guorahallama ségastallamiin, loahppabohtosiin
oaååutevttohusain bohtet debatterejuvvot k11tihka sierrálágan vuolginéuoggéin.

Duogáåiin ahte lea geardde sámiid vuoigatvuohta eatnamiiddavuosttas Öáziide
giedahallojuwo olmmo§rievttela§ perspektiivvas stéhtala§ guorahallamis sáhttá
-debatta ollusiidda äaddat jur jorgalusdahkki. Ovdalaä tabu dain gaialdagain lea
mielddisbuktan ahte leat leama§ jolaå doallat rabas debatta ségastallamiidve-

birra.daid luohttevaåvuoda,áäåid Jus galgá ráhkadit rabasvuoda, oktavuoda mii
gaskalsémiid dárbbaälaslea guhká váilun, ruota stáhta bealde,. de learuota

sámisoabaçlit oktasaå gollan áiggiin. Lea ovddasvástádus dal sihkestuora
servodagas ruota stuorservodagas giedahallatahte dán odda dilálaåvuoda
konstrukt1ivvala§ vuogi mielde.

jotkkola§ eamizilbmogiidRuota bargui gaialdagaiguin sámiide dego álbmot lea
ruotelaä dohkkeheapmi konvenäuvnnas sihke dárbbaälas gaxvemeatntun eaktu.

NnlaLars Lasko Lars Anders Baer
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

l ursprungsfolk169konventionILO:s omnr
ländersjälvstyrande Dir.istamfolkoch

1031997:

1997.septemberden 11regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

fråganutredauppgiftmed att omtillkallassärskild utredareEn
169konvention ursprungs-ILO:sratificera omSverige kan nr

åtgärdervilkaochländer somsjälvstyrandestamfolk ifolk och
efterlevaskall kunnaSverigeförnödvändiga attfalli sådant är

bestämmelserna.

innehållKonventionens

istamfolkochursprungsfolk169konventionILO:s omnr
ILO-äldrerevisionländer enutgörsjälvstyrande aven

tillhöran-med107konventionårs1957ikonvention nrämnet,
integrationochförskydd av104rekommendationde omnr

folkgrupper.levandeiandraochinfödda stammar
denenligtförkriterierna att nyagrundläggandedeEtt av

ursprungsfolk är attellerstamfolkbetraktaskonventionen som
Uttrycketfolk isådant.sigidentifierar ettsjälvtfolket som

rättig-tillupphovtolkas detså attskall inte gerkonventionen
folk-ifolkbegreppetmedförknippadekanheter varasom

l rätten.J tillfolk,berördamedverkanunder seskall,Regeringama av
l integritetderasochskyddas re-atträttigheterfolksdessaatt

åtnjutafulltochhinder utskallUrsprungsfolk utanspekteras.
Särskiltfriheter.grundläggande po-ochrättighetermänskliga
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påkoriventionen diskriminering tillämpasskallängteras utanatt
folk.dessakvinnliga medlemmarsåväl manliga avsom
ursprungsfol-skyddaföråtgärder skall vidtasSärskilda att

Vidareoch miljö.kulturarbete,institutioner, egendom,kens
rättigheterochmöjligheterdelhaskall en-somsammasamma

befolk-övrigadentillkommerlagstiftningennationellaligt den
ningen.

beträffandei frågafolkenmedsamrådaskallRegeringarna
demmedel förskapaochdemdirekt kan beröraåtgärder som

andraochinstitutionervaldabeslutsfattandet idelta i organ.att
priorite-sinabeslutaskall haUrsprungsfolken rätt att egnaom

harRegeringarna ettutvecklingsprocessen.vad gällerringar
dessaområdendemiljön iskydda och. bevaraför somattansvar

folk bebor.
ochsedvänjorsinabehållaskall haUrsprungsfolken rätt att

nationelladetmed rätts-oförenligtintedettainstitutioner ärnär
mänskliga rättigheter.erkändainternationelltochsystemet

ochäganderättursprungsfolkensskallkonventionenEnligt
erkännas.bebortraditionelltdemarktill denbesittningsrätt som

marknyttjaderasskyddaÅtgärder rättfor attvidtasskall att
vidareskallRegeringamadem.bebosuteslutandeinte avsom

traditionellt be-identifiera markdenforåtgärdervidta att som
detförfaranden inomlämpligainrättafolkdessabos samtav

markanspråktillställningförnationella att tarättssystemet
folk.berördafrån

till derashörnaturtillgångartillUrsprungsfolkens rätt som
använd-ideltaskall haskyddas. De rätt attsärskiltskallmark

tillgångar.dessabevarandetoch,förvaltningenningen, av
för-intestamfolkursprungsfolk ellerhuvudregel fårSom en -

bebor.mark dedenfrånflyttas som
syssel-bl.a.konventioneni ärområden berörsAndra som

ochhantverkyrkesutbildning,anställningsvillkor,ochsättning
sjukvård,ochhälso-ochtrygghetsociallandsbygdsindustri,

samarbeteochkontakterkommunikationochutbildning samt
gränserna.över
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Konventionen trädde i kraft och harår 199 l hittills ratiftce-
tio länder, däribland och Danmark.Norgerats av

Tidigare överväganden svensk ratiñceringom

Det hindret för svensk ratiñcering har varit uppfatt-största en
ningen Sverige inte uppfyller förpliktelsema i artikel i14att
konventionen. Enligt denna artikel skall ursprungsfolkens
äganderätt och besittningsrätt till den mark de traditionelltsom
bebor erkännas och åtgärder skall vidtas för skydda derasatt

uteslutande bebosnyttja mark inte dem.rätt att som av
Genom skrivelse den december skr.20 1990en

1990/9l:101 riksdagenförelade regeringen ILO:s konvention
skrivelsen Sverige inte då169. anfördes borde tillträdaI attnr

konventionen. omständighet gjorde det svårt förSom somen
anfördes bestämmelsernaSverige tillträda konventionen iatt

behandlingenartikel markrättigheter. Vid i riksdagen14 om
tillkännagivande med anledninggjordes inte något skrivel-av

1991/92:35.bet. 1991/92:UU7, rskr.sen
behandladeskonventionenFrågan ratiñcering däref-om av

och kulturi propositionen 1992/93:32 samiskSamemater m.m.
bedömning tidigare.Regeringen gjorde Man kon-samma som

överensstämdeinte medstaterade svenska rättsförhållandenatt
bestämmelserna i artikel 14.

uppre-i riksdagen vidtill behandlingFrågan har varit uppe
1994/95; varvid riksdagenpade tillfällen, senast vid riksmötet

betänkande bet.anledning konstitutionsutskottetsmed av
konstaterade fråganrskr. 1994/95:2441994/95:KU37, att om

lägesvenskratificering kunde komma i vadannatett om som
besittningsrättoch vid till-konventionen äganderättisägs om

sakinnebär bruksrätt.allt väsentligtlämpningen i samma som
hur ILO bedömdei detta avseende Nor-särskiltintresseAv var

sade sig därförkonventionen. Utskottet utgåtillämpning avges
i frågan.följer utvecklingenfrån regeringenatt
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Uppdraget

kon-tillträdakanSverigeönskvärtdet att enRegeringen anser
vik-fyllerochutarbetamedvarit enatt somvention omsom

rättigheter.ochfri-ursprungsfolkensskyddetförfunktiontig av AdenratificerakanSverigefråganutredaskallUtredaren om
andraochlagstiñnings-vilkakonventionen samtaktuella om
skallSverigeförnödvändiga attfallsådant äriåtgärder som

bestämmelserna.efterlevakunna

utgångspunkterAllmänna

tillämpningenfrågaiILOmedkontakthafihar omRegeringen
skrifcväxlingenföljtochartikel 14 äveninnebördenoch av

expertkom-ILO:sfråga.dennabl.a.ioch NorgeILOmellan
deliknarbruksrätten,norskaden somuttalatharmitté att

konventionen.medoförenliginterättsförhållandena, ärsvenska
kunnatordekonventionenhurILOfrånuttalandeEtt om

detauktoritativt,inte menkantillämpas somkomma ansesatt
rättsförhållandensvenskaindikationpå attemellertidkan ge en

artikel 14.ibestämmelsernamedoförenligauppenbartinte är
samerättsutredning-norskadenbeaktabl.a.skallUtredaren

NOUkultursamiskforNaturgrunnlagetbetänkandenens
utenlendskfolkrettlandrettigheter etterUrfolks ogoch1997:4

1997:5.NOUSamerettsutvalgetforbekgnmnsmaterialerett - företrädarefrånsynpunkterinhämtavidareUtredaren skall
organisationer.ochmyndigheterberördaför

samtligatilldirektivregeringensgällerutredningsarbetet.För
regional-redovisningutredaresärskilda avochkommittéer om

offentli-prövning1992:50,dir. avkonsekvenser ompolitiska
jämställdhets-redovisning1994:23,dir. avåtaganden omga brottsföre-detoch1994:124dir.konsekvenser ompolitiska

1996:49.dir.arbetetbyggande
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Redovisning uppdragetav

den maj31 1998.Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast

Jordbruksdepartementet
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Bilaga 2

Översättning

konvention 169concerning ILOs nrConvention No. 169 om
stamfolk iursprungsfolk ochindigenous tribal inand peoples

självstyrande länderindependent countries

arbetsorganisationensof Internationella all-Conference InternationalThe General the
konferens,Organisation, männaLabour

till Genevehar sammankallatsHaving been convened Geneva by theat sty-som av
internationellaför arbetsbyrån ochof the International Labour relsenGoverning Body

samlatsdär den 7juni 1989till sitt 76:eOffice, having in its 76th Session möte,and met on
1989,and7 June

iinternationella I957Noting international beaktar dethe standards normernacon-
rekommendationkonvention ochin Indigenous and Tribal Popula- årstained the om

för integration inföddaConvention Recommendation, skydd och ochtions and av
folkgrupper,andra i levandeI957, and stammar

erinrar ibestämmelserna den allmännaRecalling the of the Universal Decla-tenns om
rättigheterna,förklaringen mänskligaof Rights, International deration Human the om

internationella konventionenEconomic, Social den ekono-Covenant and Cultural omon
rättigheter,Civil miska, sociala och kulturellaInternational Covenant denRights, the on

internationella konventionenRights, interna- medborger-Political and theand ommany
prevention politiska i talrikaof liga och rättigheter deinstruments the dis-tional samton

förhind-internationella instrumentencrimination, and om
diskriminering,rande av

den utveckling inomConsidering which att ägtthat the developments anser sorn rum
frågafolkrätten 1957, liksom iin international since sedantaken place lawhave om ur-

sprungsfolkens stamfolkens situation iin ochwell developments the situa-I957, as as
indigenous and gjortområden världen, har det lämp-of tribal in all allation peoples av

internationellaligt iof appropri- äm-regions the-world, have made att anta normernya
syfte nor-international undanröja tidigaremed destandardsadopt attnetate to new on

assimilation,"inriktningwith view assi-subject removing thethe mot.to memasa
orientationmilationist of the earlier stan-

dards,-‘and
folkserkänner dessa strävandenRecognising aspirations ofthe these attpeo-

sina institutioner,insti- kontrollexercisecontrol their utöva överples to egnaover own
sin livsstil ekonomiska utvecklingof life economic ochtutions, and develop- egenways

vidmakthålla sin identi-maintain their iden- och och utvecklaand developand attment to
inomsitt språk sin religion förreligions, within ochtities, languages and the tet, ramen

of de där de bor,framework States in which they live,the stater
and

folk iNoting that in of world konstaterar dessa många delarthe attpartsmany av
enjoy their funda- världen inte åtnjuta sinathesepeoples unable kan grundläggandetoare

mänskligarights the rättigheter i utsträckningmental human degreeto sammasame as
of population of den övriga befolkningen ithe the the Stateswithin de därstaterrest som

which live, their de bor, och deras lagar, sedvänjorthey and that laws, values, värden,att
often perspektiv oftaand perspectives have been och har urholkats,customs

eroded, and
fäster uppmärksamhet vid ursprungsfol-Calling attention distinctive contri-theto

butions of indigenous tribal kens och stamfolkens speciella bidrag tilland peoples to
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mångfald ochmänsklighetens kulturellacultural diversity socialthe and and ecologi- so-
harmoni till inter-ciala ekologiskaof humankind ochcal harmony and intema- samtto

förståelse,nationellt samarbeteochtional co-operation and understanding, and
följande bestämmelser harNoting following konstaterarthat the provisions have att

Förentai med såvälframed utarbetats samarbetewith the co-operation ofbeen the na-
jordbruksor-livsmedels- ochtionerna, FNsNations,United the Food and Agriculture

organisation lörganisation FAO, FNsOrganisation of United Nations,the the ut-
kultur UNESCObildning, vetenskap ochScientificUnited Nations Educational, and

Världshälsoorganisationen WHOOrganisation the ochand World HealthCultural som
indianinstitutet,lnteramerikanska på veder-ofOrganisation, Inter-Ameri-well theas as

respektiveinom områ-börlig nivå och derasappropriatelndian Institute, levelsatcan
fortsättaavsikten dettaärrespective fields, den,in their and that attand samt att

för främja och tillämp-continue this in samarbetecooperationproposed att tryggato
bestämmelser,ningen dessasecuring the application ofpromoting and av.

provisions, andthese
vissa förslagbeslutat angåendeharadoption ofHaving decided the antaupon cer-

konventionrevidering 1957års nrpartiellwithtain regard the partial revi-proposals to av
för integration inföddaskydd och107sion of Indigenous and Tribalthe Popula- avom

folkgrupper ii levandeandraConvention, which ochtions l957 No. 107, stammar
fråga densjälvstyrande länder, utgöritem the agendaof the session,fourththe somenon
dagordning,punkten påfjärde mötetsand
förslag for-fastställt skallhar dessadeterminedHaving that these proposals taatt

internationell konvention,of internationalform Con-take theshall sommen av enan
konvention för1957 skyddreviderar årsrevising Indigenousthe and Tribalvention om

integration infödda andraochConvention, 1957; ochPopulations stam-av
levande folkgrupper, ochmar

i juniden tjugosjunde dagenof dennathis oftwenty-seventh day Juneadopts antar
nittonhundraåttionio följandemånad kon-ninethousand hundred andthe year one

konventionkan kallas 1989årsvention,eighty-nine following Convention, whichthe som
stamfolk.ursprungsfolk ochlndigenous Tribalcited the andbe omasmay

Convention, I989:Peoples

Dell. Allmänna principerGeneral policyPart
Artikel IArticle I

konvention tillämpningDenna äger påThis Convention applies to:
stamfolk i självstyrande länder, .vilkasin independent countries atribal peoplesa

economic ekonomiska förhållan-sociala,kulturella ochcultural and condi-social,whose
grupperfrånçandraskiljer dem dendistinguish from sections of denthem othertions

nationella gemenskapenoch vilkas ställningcommunity,national and whosethe status
delviseller regleras deraspartially their heltregulated wholly by genom egnaor own

sedvänjor eller traditioner ellerspecial sär-traditions by lawscustoms genomor oror
lagstiftning;skildregulations;

independent folk i självstyrande vilkab länder, betrak-in countriespeoples whob
ursprungsfolk på grundindigenous of deregarded atttasaccount avsomas onare

från folkgrupper ipopulations boddefrom the which in- härstammartheir descent som
geografiskteller i område,geographical region landet lan-habited the ettcountry, somor a

tiden för erövringtillhör, vid eller koloni-belongs, the time of detwhich the country atto
sation fastställandetcolonisation establishment eller nuvarandethe stats-conquest avoror
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rättslig ställning,vilka,ochof boundaries irre- gränserwho, oavsettandpresent state
sinaallaellerbehållit delof harspective their retainlegal egnastatus, avenorsome

politiskakulturella ochsociala, ekonomiska,of their andall social, economic, culturalown
institutioner.political institutions.

sigsjälvIdentifieringtri-.Self-identification indigenous ursprungs-somavoras
grund-skallfolk eller stamfolkfundamental crite- ettbal shall regardedbe ansessomas a

fastställa dekriterium forlägganderion for determining which the attthe grup-togroups
i denna konven-vilka bestämmelsernapáofprovisions this Convention apply. per

tillämpning.tion äger
"folk" iuttrycketAnvändningenthisof peoples" inThe the avtermuse

detkonvention inte tolkas såskalldennahaving attConvention shall be construednot as
for-rättigheter kanupphov tillwhichimplications the rightsregards varasomgerany as

i folkrätten."folk"knippade med begreppetinternationalattach the underto termmay
law.

Artikel 2Article 2
förskall haRegeringamaresponsibility ansvaret att,Governments shall have the

berörda folk, utvecklamedverkanparticipation of underfor developing, with the the av
i syftesystematiskasamordnadeochco-ordinatedpeoplesconcerned, and system- program

rättigheter ochfolksskydda dessaatic the rights ofaction these att garan-to protect peo-
integritet.for derasrespektfor their integri-ples and teraguaranteerespectto

ty.
innefatta åtgärderskallDessaaction for:Such shall include programmeasures

for att
folkdessasäkerställa medlemmaraof peoplesensuring that members thesea att av

rättigheter ochvillkor åtnjuter dejämlikafooting rights påbenefit equal from theon an
nationella lagstift-enligtmöjligheter denopportunities which national andlawsand som

medlemmar be-tillkommer andraningenof theregulations other membersgrant to av
folkningen;population;

förverkligandetfullafrämja detbfull realisation ofbpromoting the the avso-
ekonomiska och kultu-folks sociala,of dessacial, economic and cultural rights these

socialatillhänsyn derasrättigheter medrellawith for their social and cul-peoples respect
sedvänjoridentitet, deras ochkulturellaochtheir and-traditionstural identity, customs .institutionentraditionerinstitutions;theirand samt. folkberörda medbiståc medlemmarassistingthe- of peoplesc members the av

klyftor-somsocio-ekonomiskaundanröjasocio-economiceliminateconcerned attgaps
ursprungs-finnas medlemmarmellankanexist between indigenous and otherthat avmay
nationelladenfolk andra medlemmarthe ochof national community,inmembers ava -påvett förenligtärgemenskapen, sätttheir aspirationscompatible with sommanner

levnadssätt.ochsträvandenmed derasways of life.and

Artikel 3Article 3
iskallstamfolk tillUrsprungsfolk ochtribal enjoylndigenous and peoples shall

rättigheter och grund-åtnjuta mänskligafullofull of rights funda-the human andmeasure
diskrimi-hinder ellerfriheterwithout dis- läggandemental freedoms hindrance utanor

bestämmelser skallnering. Konventionenscrimination. The provisions of Conven-the
diskriminering tillämpas på såvälapplied without discriminationtion shall be utan man-
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membersmale and female of kvinnliga folk.these liga medlemmar dessato som avpeo-
ples.

formNo of force form fårcoercion Ingen ellershall be våld tvångor an-av
in violation of folkensused striderthe human rights vändas de berördaand motsom

fundamental freedoms of mänskliga fri-the rättigheter grundläggandepeoples ochcon-
cerned, including innefattandethe rights contained in this enligtheter, rättigheter denna
Convention. konvention.

Article Artikel 44
SärskildaSpecial be vidtas då såbe-shall adopted åtgärder skallmeasures as ap-

for safeguarding finnes lämpligt lör fol-propriate the insti- skydda de berördaattpersons,
tutions, individer,cultures envi- institutioner, egendom,labour, and kensproperty, ar-

of miljö.the peoplesconcerned. bete, kultur ochronment
Such special Sådanasärskilda får inte ishall åtgärder ståbenotmeasures con-

freely-expressed strid folkenswishes of med de berörda fritt uttrycktathe thetrary to
önskningar.peoplesconcerned.

ÅtnjutandetofEnjoyment the rights of diskrimineringgeneral citi- deutan av
zenship, without discrimination, rättigheterna, fårshall allmänna medborgerligabenot
prejudiced in by inte på något inskränkassuch special sätt sådanaany way mea- genom

särskilda åtgärder.sures.

Article Artikel5 5
applying provisions of Vid tillämpningen iIn the this Conven- bestämmelsernaav

konventiondenna skalltion:
social, folksa the cultural, religious spiri- a dessa sociala, kulturella, religiösaand

tual values practices of andligaand these peoples och värden och bruk erkännas och
recognised tillshall be and skyddasoch vederbörlig hänsynprotected, and due tas arten

ofshall be taken of de problem demthe the möter bådeaccount nature av somsom
faceproblems which them individer;both and ochgrupperasgroups som

individuals;as integritetenintegrity of folksb the the values, b for dessapractices and värden, bruk
ofinstitutions peoples institutionerthese shall be.respect- och respekteras;

ed;
policiesc aimed mitigating difficul- c åtgärder vidtas under medverkantheat av

facing"ties experienced by these i berörda folken,peoples in och samarbetemed de som
newvconditions of somlife work-shall syftar till mildra svårigheterand be deatt upp-

närwiththe participation for folk,adopted, dessa de levnads-and står möterco-opera- nya
tion of affected.the peoples arbetsvillkor.och

Article Artikel6 6
In applying provisions of Vid tillämpningenthe this bestämmelserna iConven- av

tion, shall: konvention skall regeringamadennagovernments
a consult the a folkpeoplesconcerned, through samrådamed berörda lämp-genom

appropriate in förfarandenprocedures and particular liga särskiltoch derasgenom re-
theirthrough representative institutions, presentativa institutioner, lagstiftn-närhelst

whenever consideration being administrativagiven leg- ings-eller åtgärder direktto som
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övervägs;påverka demwhich kanadministrativeislative measuresor
directly;affect themmay vilka dessamöjligheterb skapapeoplesby which these genomestablishb means iåtminstonefrittfolk kan delta, ut-participate, the sammafreely leastto at samecan befolkning-sträckning andrapopulation,of the avother grupperat somsectorsextent as ibeslutsfattandet,alla nivåeroch påinsti-electivedecision-making inoflevels avall en

administrativa ochinstitutioner ochvaldabodiesadministrative and othertutions and
for åtgärder ochansvarigaandrapolicies pro-for andresponsible organprogrammes

berör dem;them;which gram somconoem utveckling tillförmöjligheterskapacfull develop-forestablish the enc means
institutioner ochfolksfullo dessaandinstitutionspeoples‘of egnathese avment own

tillhanda-lämpligt,såinitiativ och, där ärprovideappropriateininitiatives, and cases
Förnödvändiga dettaärhålla defor this somthe resurserpurpose.necessaryresources

ändamål.
konvention skallenligt dennaSamrådin appli-carriedconsultationsThe out

omständig-efterfértroendefullt iochskeundertak-Convention shall beof this encation
syfte uppnå över-lämplig form i attheternaappropriatein formfaith andgoodin toaen, föreslagnatillsamtyckeenskommelse ellerofobjectivewith thecircumstances,the

åtgärder.theachieving consent toagreement pro-or
posed measures.

Artikel 7Article 7
beslutafolk skall ha.rättBerörda attthe omconcerned shall havepeoplesThe

gäller utveck-prioriteringar vadsinaforpriorities thetheirdecideright egnato own påverkardennai måndenlingsproeessentheiraffectsof development asprocess andliga väl-ochinstitutionerliv,deraswell-spiritual tro,institutions andbeliefs,lives,
bebor eller pådemarkfard denotherwise samtlands theyand the sombeing occupy or

kontroll,nyttjar och utövarättsätt attexercise control, the annatextentand totouse, sin ekono-möjligt, överdetså långt ärandeconomic, social egentheirpossible, ownover utveckling.kulturellaochsocialamiska,shalladdition, theyIndevelopment.cultural
vid utarbetan-medverkadeskallDessutomformulation, implementa-in theparticipate

utvärderingengenomförandet ochdet,ofevaluation plansand avtion and programmes
utvecklingsplanerregionalaochnationellawhichregional developmentandfor national

dem.direkt påverkakanoch-program,directly.affect them sommay berörda folkens lev-Förbättring deofconditionsof theimprovementThe av
och derasarbetsförhållandenochand nads-educa-of health avwork and levelslife and

skall, derasutbildningsnivå medochhälso-theirwithconeemed,of peoplestion the par-
prioritet isamarbete,ochmedverkanshallco-operation, be gesandticipation mattera

ekonomiska utveck-for allmännadenplaneroveralleconomicfortheplansof priority in
bebor. Sär-deområdeninom delingenSpecialinhabit.of they somdevelopment areas ifrågavar-utvecklingförprojektskildaof inthe avfor developmentprojects ques-areas

utformas sådantpåskallområden ävenandedesignedshall also be promotetion toso as främjas.förbättringsådansätt attimprovement.such
säkerställaskall när-Regeringama att,when-that,shallGovemments ensure genomförs istudierlämpligt,helst det ärincarriedappropriate, studies out,areever forfolk uppskattaberördamedsamarbete attconcerned,with the peoplesco-operation to

sociala, and-utvecklingsåtgärdersplaneradeenvi-andspiritual, culturalsocial,theassess följder formiljömässigakulturella ochliga,devel-of plannedthemronmental impact on
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activities. The resultsofopment thesestudies dem. Resultatet dessastudier skallav ansesshall be considered fundamental criteria grundläggandekriterier lör genomföran-as som
for implementationthe of theseactivities. det sådanaåtgärder.av

4. Govemments shall take 4. Regeringarna skall, i samarbete medmeasures,
co-operation with the peoples concerned, berörda folk, vidta åtgärder forto skyddaatt

and environmenttheprotect of the och bevara miljön ipreserve de områden de be-somterritories they inhabit. bor.

Article 8 Artikel 8
ln applying national laws and regulations Vid tillämpningen nationella lagar ochavthe peoplesconcerned,to due regard shall be Föreskrifter på berörda folk skall vederbörlig

had theirto laws.customs hänsyn tillcustomary deras sedvänjoror tas och sedvane-
rätt.

These peoples shall have rightthe Dessa folk skall hato rätt behålla sinaatt
retain their and institutions, sedvänjorcustoms och institutioner,own där dessaegna
where these incompatible with funda- intenot oforenligaärare med grundläggande rättig-

rightsmental defined by the national legal heter enligt det nationella rättssystemet och
and with internationally recognisedsystem internationelltmed erkända mänskliga rät-

human rights. Procedures shall be estab- tigheter. Förfaranden fastställasskall vid be-
lished, whenever resolve forhovto lösa konflikternecessary, kanatt uppstå vidcon- somflicts which arise in the application of tillämpningen denna princip.may av
this principle.

The application of paragraphs l and 2 Tillämpningen punkterna il och 2avof this Article shall ofmembersnot denna artikelprevent skall inte hindra medlemmar
these peoples from exercising the rights dessafolk från utöva de rättigheterattav somgranted all citizens and fromto assuming tillerkännsthe alla medborgare och sigåtaatt
corresponding duties. motsvarande skyldigheter.

Article 9 Artikel 9
To the compatible with nation-extent the I den mån det förenligtär med det na-legal and internationallysystem recognised tionella rätssystemet internationelltoch er-human rights, the methods mänskligacustomarily kända rättigheter skall de metoderprac-

tised by the peoples forconcerned dealing traditionellt tillämpas berörda folksom avwith offences committed by their members för beivrande brott, begåtts deras.av som avshall be respected. medlemmar, respekteras.
The of these incustoms peoples regard 2. Dessa folks sedvänjor i fråga obe-ompenal shall be taken intoto matters consider- stratfning skall beaktas myndigheter ochavauthoritiesation andby the dealing domstolarcourts handlägger sådana ärendensomwith such och mål.cases.

Article I0 Artikel 10
ln imposing penalties laid down by När medlemmar dessa folk ådöms igener- av
law ofmembers thesepeoples allmän lagstiftningon account stadgat straff, skall hän-

shall be taken of their economic, social and till derasekonomiska,tas sociala kul-ochsyn
cultural characteristics. turella särdrag.

Preferenceshall be given ofmethods Företrädeto skall straffmetoderandrages.punishment other than confinement in pris- fängelsestraff.än
on.
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Article 11 Artikel l I
exaction fromThe members of Det skall i förbjudetpeoples lagthe och straffbartvara

concerned of åläggacompulsory personalservicesin medlemmar berörda folk obliga-att av
form, paid toriskawhether unpaid. personliga tjänstershall be i någon form,any or vare

prohibited and punishable sig avlönadeby law, in eller oavlönade, i falldeexcept utom
prescribed for föreskrivsby law all citizens. i förlag alla medborgare.cases som

Article Artikel12 12
folkThe peoples concerned shall safeguarded Berörda åtnjutabe skall skydd kränk-mot

against of their rights ning sinathe abuse and shall be rättigheter och skall kunna vidtaav
lagligaable take legal proceedings,either individ- åtgärder, antingen individuellt ellerto

their sinaually through representative bodies, representativa för ef-attor genom organ,
Åtgärderfor effective fektivtprotection of rights. skyddathe these rättigheter.dessa

shall vidtasMeasures be taken skall i syftethat säkerställa medlem-to att attensure mem-
of these peoples folkbers understand and dessa förståkan och göra sigcan mar av

in förstådda iunderstood legal proceedings, where rättsliga ñrfaranden, nödvän-nec- om
interpreta-through the provision of digt tolk eller effektivtpå annat sätt.essary genom

tion effectiveby otheror means.

Part ll. Land Del II. Mark
Article Artikel13 13

applying provisions Vidln the of of tillämpningthis Part bestämmelserna iav
the Convention delshall denna konventionen skall regeringarnagovernments respect av

special importance forthe and‘ respektera speciellathe cultures den betydelse desom
spiritual values of the peoples of berörda folkens förhållandeconcerned till mark eller
their relationship with the lands territor- områden, eller båda i tillämpliga fall, deor som
ies, both applicable, which bebor eller nyttjarthey på sätt, har lör derasannator as occupy

otherwise and particular the collec- kultur och andliga värden och särskilt de kol-or use,
tive of this lektivarelationship. aspekterna förhållande.dettaaspects av.lands"The of Articlesthe in Användningen uttrycket "mark"tenn iuse av

and 16 include artiklarna ochl5 shall the of terri- l5 l6 skall innefatta begreppetconcept
environmenttories, coversthewhich total of vilketområden, täcker den totala miljön i del-the which berördathe peoplesconcerned områden folk bebor eller nyttjarareas somoccu-

otherwise på sätt.annat‘py or use.

Article Artikel 14I4
possession berördaof De1. The rights ownership of folkensand äganderätt och befitt-

peoples markthe concerned ningsrätt tillthe lands which den de traditionelltover som
Därutövertraditionallythey shall be recognised. bebor skall erkännas. skall åt-occupy

ln addition, shall in gärder vidtas i lämpliga skyddabe taken fall för demeasures attap-
safeguardpropriate right of folkensthe the berörda nyttjarätt mark,to inteattcases som

peoples bebosconcerned lands exclusive- uteslutande dem, detill vilkento notuse av men
occupied by them, but which traditionellt haft tillträdethey have för sin utkomstto och

traditionally had for their subsistence traditionella verksamhet. Särskild uppmärk-access
traditional activities.and Particular fästassamhet skall vid nomadfolkensatten- och de
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tion shall be paid situationthe of kringflyttandenomadic jordbrukamas situation ito detta
peoples and shifting cultivators in this hänseende.re-
spect.

Govemments shall take Regerinytma skall vidta nödvändigasteps åt-as neces-
identify the lands which the förto peoples gärder identifiera den mark desary att som

traditionallyconcerned and berörda folken traditionellt förbebor ochtooccupy, attguar-
effective protection of their rights ofantee effektivt skydd derasgarantera äganderättav

ownership possession.and besittningsrätt.och
Adequate procedures shall be estab- Lämpliga förfaranden införasskall

lished within nationalthe legal inom det nationella försystem rättssystemetto att tare-
solve land claims by the peoples ställningconcerned. till frånanspråk på mark berörda

folk.

Article 15 rtikel 15A
The rights of the peoplesconcerned the De berörda folkens tillrätt naturtillgång-to

natural pertaining their lands hör till deras mark, särskiltto skallresources somar,
shall specially safeguarded.be These rights skyddas. Dessa rättigheter innefattar rätten
include the right of these peoples partici- lör dessafolk delta i användningen, för-to att

the and valtningenpate och bevarandetmanagement sådana till-use, conserva- av
tion of these gångar.resources.

ln in which the State retains fallthe l de då behåller äganderättencases staten
ownership of mineral sub-surface till mineral- eller underjordiska tillgångaror re-

rights other pertaining eller rättigheter tillto andra tillgångar hörsourcesor resources som
lands, shall establish tillto governments mark, skall regeringarna fastställa elleror

maintain procedures through which they upprätthålla förfaranden för medsamråd
shall consult these peoples, with view ifrågavarande folk, i syfteto reda påatt taa om
ascertaining whether and what degreetheir ioch vilkento utsträckning intressenderas
interests would be prejudiced, before under- skulle skadas,innan de påbörjar eller lämnar
taking permitting for the tillstånd till för utforskning elleror any programmes program ex-
exploration exploitation of such ploatering tillgångarsådana hör tillor resources av som
pertaining their lands. The peoples folksto dessa mark. Berörda folk skall där det ärcon-
cerned shall wherever possible delparticipate in möjligt få vinsten från sådanverksam-av

benefitsthe of such activities, and shall het och erhålla skälig ersättning förre- even-
ceive fair compensation for tuelladamages skador till följd av-sådanverksamhet.any
which they sustain result of suchmay as a
activities.

Article 16 Artikel 16
Subject followingthe ofparagraphs this förbehåll förto Med följande punkter i

Article, the peoples concerned shall be denna artikel skall berörda folk inte förflyttasnot
fromremoved the lands which they från den mark de bebor.occupy. som

Where the relocation of these förflyttningpeoples När folkdessaav anses
considered exceptional nödvändig undantagsåtgärd, får för-necessaryas an mea- som en

such relocation shall take place only flyttningen förstske sedan de inforrneratssure,
with their free informedand Where sitt friaoch har medgivande. Omconsent. derasgett
their be obtained, such relo medgivande inteconsent cannot går få, får förflyttningenatt
cation shall take place only following skeendastenligt i nationelladen lagstiftning-appro-
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of-förfaranden, innefattandeprocedures established fastställdapriate by national en
regulations. including fentliga lämpligt,and public utredningar så därlaws inquir- ärom

folkappropriate, berörda möjlighet till reellies where which provide harthe represen-op-
for effectiveportunity representation tation.of the

peoplesooncemed.
Närhelst möjligt folkwhenever possible, det skall dessathese peoples shall är

right their traditional ha till sin hävdvunnathe återvända markhave rättto return attto
för förflyttningthe grounds for relocation så skälen längrelands, snart somas soon as

exist. finns.tocease
possible, När sådant inte möj-When such återvändande4. ärreturn not as

folk, fastställtsdetermined by in ligt, skall dessa såsomthe absenceagreement or, genom
iof such through appropriate överenskommelseeller, avsaknad sådanagreement, avpro-

förfaran-peoples in överenskommelse, lämpligathese shall be provided allcedures, genom
with of i möjliga fallpossible lands quality legal den, alla tilldelas mark, tillandcases som

of sin beskaffenhet rättsligaleast equal that the lands och minstärto statusstatus at pre-
likvärdigviously occupied by them, suitable provide mark tidigaremed den de be-to som

future tillgodosefor their needs bodde och ägnadand develop- är deraspresent attsom
nuvarande framtidaWhere the peoples behov och deras utveck-conoemedment. expressa
ling. fallpreference for compensation in l de då berörda folk föredrar fåattmoney or
ersättningkind, they shall be compensated under kontant eller in skall denatura,so
erhålla sådan ersättning vederbörligaappropriate underguarantees.
garantier.

fully Personer förflyttasPersons thus relocated be på dettashall sättsom
for skall erhålla fullresulting injury. ersättning för varjecompensated loss uppkom-any or

förlust eller skada.men

ArtikelArticle 17I7
FörfarandenProcedures established by the peoples har etablerats hävdsom av

for of rights hos berörda folk för överflyttningconcerned the transmission land mark-av
of shall rättigheterbe mellan folkmembers these peoples medlemmar dessaamong av

skall respekteras.respected.
consult- Berörda folkThe peoplesconcerned skall konsulteras vidshall be

prövningconsideration being given derasbefogenhet sined whenever överlåtato attav
alienate-their markcapacity eller överföratheir lands other- på sina rättig-sättto annator

transmit their heter till utanförwise their rights outside denpersoner egnaown gemens-
community. kapen.

Persons Personer inte tillhör folkbelonging dessathese peoplesnot to somv nyttadrafrom taking hindras frånshall be prevented of skall derasadvantage sed-att av
vänjorelleroftheir lack of of bristande insikt lagstiftning-understandingcustoms or om

of their deras i syfte tillför-the laws the hos medlemmarmemberspart atttoon en
sigthe ownership, possession of säkra äganderätt, besittningsrätt"or ellersecure use

land belonging nyttjanderätt till tillhörthem, mark dem.to som

Article ArtikelI8 18
straffpenalties Lämpliga skall fastställas i lörAdequate shall be established lag obe-by

law for unauthorised intrusion hörigt intrång nyttjandeellerpå berördaupon, or use av
of, ofthe lands the peoples folks mark, regeringama vidtaand och skallconcerned, åt-

för förhindrashall take gärder sådanaöverträdelser.attgovernments preventtomeasures
offences.such



286 Bilaga 2 SOU 1999:25

Article l 9 Artikel I 9
National agrarian shall Nationella jordbruksprogram tillför-skalltoprogrammes secure
the peoples concerned equivalent säkra berörda folk behandling lik-treatment ären som

that accorded other ofto the värdig med den tillkommerto andrasectors popu- som grup
lation with regard befolkningento: med avseendepåper av

a the provision of land for these tillhandahållandeta ytterligare markmore av
peoples when they have the för detdessafolk ñrfogarnot när område dearea neces- som

for providing the essentialsof intenormal räcker till föröver förse fördem medsary atta
existence. for possible increasein their normalt liv erforderliga förnödenheterettor any
numbers; eventuelleller otillräckligtär vid ökningen

derasantal.av
b provisionthe of the required b tillhandahållandet de medeltomeans av som er-

the development of the which fordraslands för främjapromote förbättring markdenatt av
thesepeoplesalready folkdessa redan äger.possess. som

Part Ill. Recruitment and conditions of III. SysselsättningDel och
employment anstillningsvillkor
Article 20 Artikel 20

Governments shall, within framework Regeringarna inom förthe skall na-ramen
of national laws and regulations, tionella lagar föreskrifterand och och i samarbeteco-
operation with the peoples folk vidtaconcemed, adopt med berörda särskilda föråtgärder
special effectivethe säkerställa effektivt skydd medto att ettmeasures ensure pro- av-
tection with recruitmentregard and condi- seendepå sysselsättningoch anställningsvill-to
tions of ofemployment workers förbelonging tillhör folk, ikor arbetstagare, dessato som
thesepeoples, the that they den inte åtnjuter effektivtman de skyddto extent notare
effectively protected by laws applicable lagstiftningden gäller för arbets-to genom som
workers in general. i allmänhet.tagare

Governments shall do everything possi- Regeringarna iskall alltgöra stårsom
ble discrimination förmåga förbetween deras hindra varje diskrimi-to prevent attany

belongingworkers the neringpeoples concerned arbetstagare, tillhör berördato somav
other in particularand workers, folk, i .förhållanderegards: till andra arbetstagare,as

särskiltli fråga om
a admission tillträdeemployment, including a till innefattande kvalifi-arbete,to

samt befordran;skilled employment, well for arbete, förceratas measuresas
promotion and advancement;

b equal remuneration for work of equal b lika lön för arbete lika värde;av
value; 4

socialhjälp,arbetarskydd,ochmedical "social-assistance,c and sjukvårdcoccupa-
socialförsäkringsñrmånertional safety and health, all social security samtliga och and-

occupationallybenefits and other related arbetsrelateradeförmåner bostäder;samtany ra
housing;benefits, and

right of associationandd the freedom föreningsrättfor d och frihet till lagenligall
fackföreningsverksamhetlawfulall trade union activities, and rightthe rätt slutasamt att

conclude collective with kollektivavtalmed ellerarbetsgivare arbets-to agreements em-
,ployers employers organisations. givarorganisationer.or

The taken shall include De åtgärder vidtas innefattaskallmeasures mea- som
åtgärder för säkerställato att attsures ensure:
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berörda folk,beloinging a arbetstagare tillhörworkersa that peoplestheto som
tillfállighetsarbetarebl.a.including säsongarbetare,concerned, seasonal, andcasual

jordbruk ochoch migrerande inommigrant workers in agricultural arbetareand other
deverksamhet, liksom äremployment, well those employed by an-annan somas as

förmedlar eller hyrställda företagenjoy af-labour the protection utcontractors, somav-
enligtarbetskraft, skyddlaw åtnjuter detforded by national and practice otherto som na-

same tionell praxis andra sådanain lag och kommerworkers the and thatsuch sectors,
inom tillinfonned arbetstagare sektorer del ochfully of their rightsthey under sammaare

får fullständig information sinalegislation of deand the oflabour redress att ommeans
arbetslagstiftningenrättigheter ochenligtavailable them;to om

tillvilka möjligheter till gottgörelse stårsom
för dem;buds

folk intetillhör dessab arbetstagarebelonging peoplesb that workers theseto som
för arbetsförhållanden äventyrarworkingsubjected conditions haz- utsättstonot somare

exponeringhälsa, i synnerhettheir health, in particular through derasardous to genom
giltigaför bekämpningsmedeleller andra äm-pesticides other toxic sub-toexposure or

stances; nen;
folk intetillhör dessac arbetstagareworkers belonging peoplesc that theseto som

för tvångsrekryteringssystem,innefat-subjected coercive recruitment utsättstonot sys-are
formertande tvångsarbete och andraincluding labour otherbonded andtems, av ar-

för återbetalning skuld;of beteforms debt servitude; av
kvinnligad manliga och arbetstagarebelonging peoplesd that workers theseto som

lika möjlighetertillhör folk åtnjuterdessaenjoy equal opportunities equaland treat-
behandling skyddoch lika i arbetetforin employment and samt motment men women,

from trakasserier.sexuellaprotection harassment.and sexual
Särskild skalluppmärksamhetParticular attention shall paid the ägnas4. be to

lämplig yrkesinspektionof inspection upprättandetestablishment adequate labour av
tillhörinom områden där arbetstagareservices in workers belongingwhere to somareas

syfteutför iberörda folk lönearbete, sä-the peoples concerned undertake attwage em-
iefterlevnaden bestämmelsernacompliance kerställain orderployment, to avensure

konventionen.of denna delprovisions this of this Con-with the Part av
vention.

Del IV. Yrkesutbildning, hantverk ochVocational training, handicrafts andPart IV.
landsbygdsindustriindustriesrural
Artikel 21Article 21

åtnjutaMedlemmarpeoples folk skallberördaof concerned shallMembers the aven-
opportunities .least.&#39;equal.to-those möjligheter andraof minst med-joy at samma som

fir yrkesutbild-i fråga åtgärderofother.citizens in vocational train- borgarerespect om
ning.ing measures.

ArtikelArticle 2222
Åtgärder främja frivil-vidtas förskallMeasures shall be taken the attto promote

ligt deltagande medlemmar berördaparticipation of ofvoluntary members the avav
i yrkesutbildningsprogram med allmänin folkvocational trainingpeoplesconcerned pro-

tillämpning.of generalapplication.grammes
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Whenever existing of När befintligaprogrammes for yrkesut-vo- programcational training of general application do bildning med allmän tillämpning inte tillgo-
the specialnot ofmeet needs the peoples doser de berörda folkens särskilda behov,

concerned,.govemments shall, with the skall regeringama, under medverkanpar- avticipation of thesepeoples, the provi- dessa folk,ensure särskilda utbild-garantera attsion of special training fa-and ningsprogramprogrammes och utbildningsmojligheter
cilities. tillhandahålls.

Any special training shall De särskildaprogrammes yrkesutbildningsprogram-
be based the economic environment,on skall grundas på de berörda folkensso- mencial and cultural conditions and practical ekonomiska förhållanden, socialaoch kultur-
needsof the peoplesconcerned. Any studies ella villkor praktiska behov. Undersök-samt
made in this connection shall be carried ningarout utförs i detta sammanhang skallsomin co-operation with thesepeoples,who shall iske samarbete med dessafolk, vilka skallbe consulted the organisation andon konsulteras angåendeopera- organi-programmenstion of such Where feasible,programmes. sation och genomförande. Där så möjligtärthese peoples shall progressively skall dessafolkassume successivt sigåtare- föransvaretsponsibility for the organisation and organisationen och genomförandetopera- sådanaavtion of such special training särskilda yrkesutbildningsprogram,programmes, deomthey decide.so beslutar detta.

Article 23 Artikel 23
Handicrafts, rural and community-based Hantverk, landsbygdsindustri och ge-industries, and subsistence and menskapsbaseradeconomy tra- tillverkning och självhus-

ditional activities of the peoples concemed, hållning de berörda folkenssamt traditio-
such hunting, fishing, trapping and gather-as nella verksamheter, jakt, fiske, fångstt.ex.ing, shall be recognised important factors och insamlande,as skall erkännassåsomviktigain the maintenance of their cultures inand faktorer för bevarandet deraskulturer ochavtheir economic self-reliance and develop- för derasekonomiska självständighet och ut-Governmentsment. shall, with the participa- veckling. Regeringama skall, under medver-tion of these people and whenever appropri- kan dessafolk och närhelstdet lämpligt,av är

that theseactivitiesate, strenghth-ensure säkerställaare sådana verksamheteratt stärksened and promoted. främjas.och
Upon the of the peoplesrequest På begäran berörda folkcon- skall lämp-avcemed, appropriate technical and financial ligt tekniskt finansielltoch bistånd tillhanda-assistanceshall be provided wherever possi- hållas, där så är möjligt, med beaktande avble, taking into the traditionalaccount tech- dessafolks traditionella teknik och kulturellanologies and cultural characteristics of these särdrag,liksom betydelsen varaktig ochav enpeoples, well the importance of sustain-as rättvisas utveckling.

able and eouitable development.

Part V. Social security and health Del V. Social trygghetoch hälso-ochsjukvård
Article 24 Artikel 24
Social security schemes shall be extended Systemför social trygghet skall successivtut-progressively theto peoplesconcerned,cover sträckastill omfatta berördaatt folk och till-and applied without discrimination against lämpas diskrimineringutan dem.motthem.
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Article 25 Artikel 25
shallGovemments that adequate Regeringamaskall tillfreds-säkerställaensure att

services availablehealth made the ställande hälso- sjukvård finnsto och tillgängligare peo-
forshall provide them with berörda folkconcerned,ples eller demor ge resurser som
tillåter demdesignand deliver utforma tillhandahållathem ochallow atttotoresources

tjänstersådanaresponsibility under ochunder theirservicessuch eget ansvar egenown
kontroll, åtnjuta bästaså de kan uppnåe-high-enjoy thethey attand control, that mayso

fysiskt i psykiskthälsa i såvälligaof physical andattainable standard som av-est men-
seende.tal health.

isjukvården skall denHälso- och ut-servicesshall, theHealth extentto pos-
tillmöjligt knutensträckning det ärservicescommunity-based. These varasible, be som

skallDen planerasgemenskapen.lokaladeninadministeredplanned andshall be co-op-
med berördaadministreras i samarbeteochand takewith peoples concernederation the

till derasekono-såvälvarvidfolk hänsyngeographic, tastheir economic,into account so-
kulturella för-socialaochgeografiska,miska,theirconditionscultural wellcial and as as

före-traditionellatill derashållandenpracticespreventive healingtraditional somcare,
mediciner.ochbyggandevArd, läkekonstmedicines.and

ñreträdeskallHälsovårdssystemetprefer-shall giveThe health gesystemcare utbildning anställning hälsovårds-ochåtof localtraining and employmentthe avtoence ochgemenskapenfrån den lokalapersonalpri-and focuscommunity health workers, on
samtidigtprimärhälsovårdinriktaswhile maintaining mothealth somstrongcaremary till nivåerbibehålls andraanknytningstarkservices.of healthlevelslinks with other care

sjukvården.hälso-ochav
ochsådanhälso-Tillhandahållandet4.servicesprovision of healthsuch4.. The av

åtgärdersamordnasmed andrasjukvård skallsocial,co-ordinated with othershall be eco-
ekonomiska kul-ochsociala,i landet på detinnomic cultural theand country.measures

turella området.

kommunikationUtbildning ochVI.DelofEducation andPart VI. means
communication

Artikel 26Article 26
vÅtgärder för säkerställavidtasskall attattthatshall be takenMeasures to mem-ensure

möjlighetfolk harberördamedlemmar atttheconcerned haveof peoplesbers the avop-
nivåer minstpåutbildning allapålevelsacquire education all sammaportunity atto on

ibefolkning övrigt.villkor landetsoffooting theequal with theleast rest somat an
community.national

Artikel 27Article 27 ~
undervisning förUtbildningsprogram ochforservicesEducation andprogrammes

genomföras ifolk utvecklas ochberörda skallanddevelopedconcernedshall bethe peoples
for deras sär-med dessa mötasamarbete attwithco-operation themimplemented in to
omfatta historia,derasbehov och skallskildaspecial shall incor-their needs, andaddress

värdesystem ochteknik, öv-kunskaper ochandhistories, their konwledgetheirporate
kulturellaekonomiska och strä-riga sociala,theirtheir andtechnologies, value systems

vanden.aspira-further social, economic and cultural
tions.
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authorityThe shall Den behöriga myndighetencompetent skall säker-ensure
training of ofthe members thesepeoples ställa utbildningand för medlemmar dessaav

involvementtheir in formulationthe and im- folk och deras utformningenmedverkan vid
plementation of education with och genomförandet utbildningsprogram iprogrammes, av

view transferthe progressive of responsi- syfteto gradvis överföra föratt hand-a ansvaret
bility for the ofconduct these läggningen sådana tillto dessafolk,programmes av program
thesepeoples appropriate. så lämpligt.äras om

addition,ln shall Regeringarnagovernments skall dessutom erkännarecog-
nise right ofthe these peoples establish folksdessato rätt sinaupprättaatt ut-egna
their educational institutions facili-and bildningsinstitutioner och anordningar,own un-
ties, institutionsprovided that such förutsättningder sådana institutionermeet att
minimum standards established by the de minimistandardkravmotsvarar fast-com- som

authority in consultation with these ställts den behörigapetent myndigheten i samrådav
Appropriatepeoples. shall be med dessafolk. Lämpliga skall till-resources pro- resurser

forvided this handahållasför detta ändamål.purpose.

Article 28 Artikel 28
Children belonging the peoples Barn tillhörto folkberörda skall, därcon- som

cerned shall, wherever practicable, be taught så praktisktär möjligt, få lära sig läsa och
write inread and their indigenous skrivato på sitt språk eller på deteget språkown

language in the language commonly oftastmost används den deor som av grupp som
used by the which they belong. tillhör. När detta inteto är praktiskt möjligt,group

thisWhen practicable, the skall de behöriganot myndigheterna företacompetent sam-
authorities shall undertake consultations råd med dessafolk i syfte vidta åtgärderatt
with withthesepeoples view the adop- för uppnåto detta mål.atta
tion of achieve this objective.tomeasures

Adequate shall be taken Lämpliga åtgärder skallto vidtas förmeasures en- att
that these peopleshave the opportunity säkerställa folkdessa har möjlighetsure att att

attain fluency in the national languageto uppnå goda kunskaper i det nationella språ-or
in of the official languagesof the ket eller i något landets officiellacountry.one språk.avÅtgärderMeasuresshall be taken and vidtasto skall för bevara ochpreserve att

the development and practice of främjapromote the utvecklingen och användningen deavindigenous languages of the peoples berörda folkens språk.con- egna
cerned. v

Article 2.9. Artikel
The imparting of allmännakunskapergeneral konwledge and meddelaAtt fär-och
skills that will childrenhelp belonging digheterthe kommer hjälpato barn tillhö-attsom
peoplesconcerned participate fully and rande berörda folkto till fullo och på likaatton

footingequal their community villkorand delta i såväl denan den natio-own egnasom
in the national community shall be aim of nella gemenskapen skall undervis-an ettvara
education for thesepeoples. ningsmål för folk.dessa

Article 30 Artikel 30
Governments shall adopt Regeringama skall vidta åtgärdermeasures ap- anpas-propriate the traditions and cultures of the tillto sade de berörda folkens traditioner och
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concemed.peoples make known them forkulturerto upplysa demto att deras rät-om
rightstheir and duties, skyldigheter,especially in regard tigheter och särskiltto i fråga omeconomiclabour, opportunities, education arbete, ekonomiska möjligheter, utbildnings-

health social welfareand their hälsofrågor,and ochmatters, social välfärd derasrät-samt
fromrights deriving this Convention. tigheter enligt denna konvention.

lf this shall be done by Om nödvändigt skall dettanecessary, ske medmeans
of written translations and through the of hjälp skriftliga översättningar ochuse av genom

communications in the languages utnyttjandeof masskommunikationsmedelmass av
thesepeoples. på dessafolks språk.

Article 31 Artikel 31
ÅtgärderEducational shall be taken i utbildande syfte skall vidtas inommeasures among

ofall sections nationalthe community, allaand områden den nationella gemenska-av
particularly those that och särskilt blandmost dem iamong står denare pen, som
direct with the peoples conoemed,contact omedelbara kontaktenmest med berörda
with ofthe object eliminating prejudices folk,that i syfte undanröja fördo-att eventuella

inthey harbour of thesepeoples.respect dessa folk.gentemot Ansträngningarmay mar
To this elforts shallend, be made skall därför förto göras säkerställaatt läro-ensure att

historythat textbooks and other educational böcker i historia och undervisningsma-annat
materials provide fair, infor-and terial rättvis,accurate exakt och informativa ger en
mative portrayal of the societies beskrivning folksand cultures dessa samhällenoch kul-av
of these peoples. turer.

Part VII. Contactsand co-operation Del VII. Kontakter och samarbeteöveracross
borders gränserna
Article 32 Artikel 32
Governments shall take appropriate Regeringama skall vidta lämpliga åtgärder,mea-

including by of international bl.a. internationellasures, means överenskom-genom
facilitate and melser, foragreements, to contacts underlätta kontakteratt ochco—op- sam-eration indigenousbetween tribaland arbete över gränserna mellan ursprungsfolkpeo-

ples borders, including activities in the och stamfolk, innefattandeacross åtgärder på det
economic, social, cultural, spiritual envi-and ekonomiska, sociala, kulturella och andliga

fields.ronmental området miljöområdet.påsamt

Part VIII. Administration Del VIII. Administration
Article 33 Artikel 33

The governmental authority responsible Den statliga myndighet ansvarar forsomfor the incovered this Convention frågormatters de behandlasi denna konventionsom
shall that agencies other appropri- skall säkerställa det finnsensure or att eller and-organ

mechanisms exist administerate the lämpligato mekanismer for administrerapro- attra
affecting the peoples concerned, de påverkargrammes berörda folk, ochprogram, som

and shall that they have the skall till de förfogarensure överatt nödvändigameans se
for the fulfilment of the formedel kunna fullgöranecessary att de uppgifterproper somfunctions assigned them. pålagtsto dem.
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programmesThese shall include: Dessa skall innefattaprogram
planning,a the co-ordination, execution a planering, samordning, verkställande

and evaluation, in co-operation with the och utvärdering, i samarbete med berördapeo-
ofples conoemed, the provided for folk, de åtgärder föreskrivs i dennameasures av som

in this Convention; konvention; -b the proposing of legislative and other framläggandeb förslag lagstift-av om
the authorities and nings- och andrato competent åtgärder inför de behörigameasures

supervision of the application of the myndigheterna och övervakning tillämp-mea- av
taken, co-operation with the peoples ningen de åtgärder vidtas, isures av som samar-

concerned. bete med berörda folk.

Part IX. General provisions Del IX. Allmänna bestämmelser
Article 34 Artikel 34

ofThe and the be Arten och omfattningennature to de åtgärderscope measures av som
give etfecttaken this Convention shall vidtasskall förto to verkan åt denna kon-att ge

determined in flexiblebe having vention skall bestämmas flexibeltpå sätta manner, ett
conditionsregard the characteristic of med hänsyn till varjeto lands speciella förhål-

each landen.country.

Article35 Artikel 35
application ofThe the provisions of this Con- Tillämpningen bestämmelserna i dennaav

vention shall adversely alfect rights and konvention skall inte inkräktanot på de berörda
benefits of the peoplesconcerned folkens rättigheter förmåner enligtochpursuant to andra
other Conventions and Recommendations, konventioner och rekommendationer, inter-
international instruments, treaties, nation- nationella instrument, fördrag eller natio-or
al laws, awards, nella lagar, domar,custom praxis elleragreements. överenskom-or

melser.

Part X. Final provisions Del X. Slutbestämmelser
Article 36 Artikel 36
This Convention revisesthelndigenous Genomand denna konvention revideras I957 års

Convention,Tribal Populations 1957. konvention skydd för integrationochom av. infödda och andra i levande folk-stammar
grupper i självstyrande länder.

i IArticle Artikel 37
formalThe ratifications of this Convention Ratilikationsinstrument avseende denna

shall be communicated the Director-Gen- konventionto skall sändas till internationella
oferal the lntemational Labour Office for arbetsbyrånsgeneraldirektör för registrering.

registration.

Article 38 Artikel 38
VThis Convention shall bindingbe only Denna konvention skall bindandevara

those Members of the International La- endast för de medlemmar internationellaupon av
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whoseOrganisationbour ratifications have arbetsorganisationenvilkas ratifikationer har
withregistered thebeen Director-General. registreratshos generaldirektören.

shall into force twelve months Den träder i kraft tolv eftermånadercome
after the date which ratificationsthe of den dag då ratifrkationer från två medlem-on

Members have been registered with the har registreratshostwo generaldirektören.mar
Director-General.

träderThereafter, this Convention shall Därefter denna konvention icome
force forinto Member twelve months kraft för varje medlem tolv månader efterany

after whichthe date its ratification has den dagdå dessratifikation har registrerats.on
registered.been

Article 39 Artikel 39
Member whichA has ratified this Con- En medlem har ratificerat denna kon-som

vention denounce after the expiration vention kan säga den sedantio förflu-may årupp
of from datethe which the Con- tit frånten den dag då konventionen förstyears träderon
vention first into force, by i kraft skrivelseact tillsänds in-comes an com- genom en som
municated the Director-General of theto In- ternationella arbetsbyråns generaldirektör
ternational OfficeLabour for registration. för registrering. Sådan uppsägning skall inte
Such denunciation shall effecttake until träda i kraft ñrrännot år efter den dagdå denett

after the date which regis- har registrerats.yearone on
tered.

2. Each Member which has ratified this Varje medlem ratificerathar dennasom
Convention whichand does within the konvention och inte,not, inom det årsom somfollowing the expiration of the period of följer på utgången i föregåendedenyear punktav

mentioned in the preceding tioårsperioden,ten nämnda utnyttjar sinyears tillrättpara-
exercisegraph, right ofthe denunciation uppsägning enligt denna artikel, är bundenpro-

vided for in this Article, will be bound for under ytterligare tioårsperiod och kan där-en
another period of and, thereafter, efter,ten på de i denna artikel föreskrivna vill-years

denounce this Convention the expira- koren, säga dennaat konventionmay vidupp ut-
tion of period ofeach under the gången varje tioårsperiod.ten years av

provided for in this Article.terms

ArtikelArticle 40 40
generaldirek-arbetsbyransThe Director.-General of the International Internationella

OfficeLabour shall notify all ofMembers the skalltör underrätta alla medlemmar inter-av
International nationellaLabour Organisation of the arbetsorganisationen registre--reg- om
istration of- all ratifications and denunci- ringen alla ratifikationer och-uppsägnin-av
ations communicated him by the Members generaldirektörento har tagit frångar som emot4of the Organisation. organisationens medlemmar.

When notifying the Members of the Or- När generaldirektören underrättar or-
ganisation of the registration of the ganisationenssecond medlemmar registreringenom
ratification communicated him, Direc-the den ratifikationenandra i ordningento av som
tor-General shall draw the attention of the han har tagit skall han fästa medlem-emot,
Members of the Organisation the date uppmärksamhet på dento dag då kon-marnas

which the Convention will into ventionen i kraft.träderupon come
force.
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Article 4l Artikel 41
Director-GeneralThe of the lnternational lntemationella arbetsbyråns generaldirektör

OfñceLabour shall communicate förthe Sec- skall, registrering enligt artikel 102 i Fö-to
retary-General of the United Nations for nationernas stadga, lämna Förentarentareg- na-
istration in accordance with Article 102 of tionernas generalsekreterare fullständiga

ofthe Charter the United Nations full upplysningar samtliga ratifikationer ochpar- om
ticulars of ratificationsall ofand uppsägningardenun- har registreratsacts hoshonomsom
ciation registered by him in withaccordance enligt bestämmelserna föregåendei artiklar.
the provisions of the preceding Articles.

Article 42 Artikel 42
timesAt such consider Vid de tidpunkter internationelladå arbets-as may necessary

the Governing Body of the International byrånsLa- finnerstyrelse det nödvändigt, skall
bour Office shall the General Con- den avlämna tillpresent to den allmänna kon-rapport
ference the working of this Con- ferensenreport denna konventions tillämpninga on om
vention and shall examine the desirability of och undersöka finnsdet anledning attom
placing the agendaof the Conference föra fråganthe revidering konven-on upp om av
question of its revision in whole in tionen, helt eller delvis, på konferensensdag-part.or

ordning.

Article 43 Artikel 43
Should the Conference adopt Con- Om konferensen konventionantara new en ny

vention revising this Convention in whole varigenom denna konvention helt delviselleror
in then, unlessthe Convention oth- revideraspart, och den konventionen intenew nya
erwise provides- föreskriver skallannat,

a ratificationthe by Member of the a medlems ratifikation dena new en av nya
revising Convention shall ipso involvejure konventionen, hinder bestämmel-utan av

immediatethe denunciation of this Conven- i artikel 39 medföraserna ovan, anses ome-
tion, notwithstanding the provisions of Arti- delbar uppsägning denna konvention,av om

icle 39 above, and when the revising och när den konventionen har iträttnew nya
Convention shall have into force; kraft;come

lgb from the date when.the revising frånb den dag då den konventionenas new nya
Convention into force this Conven- iträder kraft denna konvention upphöracomes att
tion shall be ratification by föröppen ratiñkationto medlemmama,cease open vara av lthe Members,

This Convention shall in Denna konvention skall likväl förbliany case re-
main in force in its formactual förand gällande till form och innehållcontent de med-
for thoseMembers which have ratified but lemmar har ratificerat den inte har- som men
have ratified the revising Convention.not ratificerat den konventionen.nya

Article 44 Artikel 44
The English and French versions of the De engelska franskaoch versionernatext avof this Convention equally authoritative. denna konventionstext har lika giltighet.are
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peuplesles169Convention No concernant

indépendantslesdanstribauxindigênes et pays

lOrganisationgénérale deConferenceAdoptée par
session,soixante-seiziêmeTravail âintemationale du sa

juin 198927

séptembre 1991leEntrée 5vigueur :en

Organisation Travail,internationale dugénérale deConférenceLa
dudadministration BureauConseilâ GeneveConvoquée par

réunie juin 1989,7étantTravail, syinternational du et en sa
soixante-seiziême session,

conventiondansénoncéesinternationales etlesNotant normes
tribales,aborigenespopulationsrecommandation relatives etaux

1957;
deuniverselle des droitsDéclarationdelesRappelant termes

économiques,droitsrelatifinternationaldulhomme, Pacte aux
civilsrelatif droitsinternational etculturels, du Pactesociaux et aux

internationauxinstruments concernantnombreuxdespolitiques, et
discrimination;deprevention

internationaldu droitlévo1utiondonnéConsidérant étantque,
situation desdansintervenuequilévolutiondepuis 1957 estet

du monde,régionslestribaux danspeuples indigénes touteset y a
questionintemationalesnouvellesdedadopterlieu ensurnormes

visaientqui âantérieures,deslorientationsupprimerde normesvue
lassimilation;

avoirquestion âpeuplesdeslaspirationdePrenant acte en
de leurmodes de viede leurs etinstitutions,contröle de leurs

développerâéconomique etdéveloppement et conserverpropres
cadre des Etats oüdansreligionleurleur langueidentité,leur et

ils vivent;
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dansNotant de nombreuses parties du monde, peuplesque, ces ne
jouir des droits fondamentaux de lhomme degremêmepeuvent au

de population des Etats on ils vivent leurs lois,reste etque que
valeurs, perspectives subi erosion;coutumes et ont souvent une
Appelant lattention contribution particuliêre des peuplessur
indigenes tribaux å diversité culturelle å lha1monie socialeet et et

deécologique lhumanite ainsi quâ cooperation âet
comprehension intemationales;

les dispositions ci-apres etabliesNotant eteontque avec
collaboration des Nations Unies, de 1Organisation des Nations
Unies Palimentation lagriculture, de lOrganisation desetpour

Unies leducation, science cultureNations deet etpour
ainsilOrganisation mondiale de de lInstitut indigenistesante que

interamericain, niveaux appropries leurs domainesetaux pour
respectifs, lon de poursuivre cooperationet cetteque se propose en

application;de promouvoir dassurer leuretvue
avoir decide dadopter diverses propositionsApres concernant

partielle de convention 107 relative populationsrevision No aux
aborigenes txibales, question qui constitue quatriême1957,et

jourlord1epoint å du de session;
decide propositions prendraient forme duneApres avoir que ces

convention intemationale revisant convention relative aux
populations aborigenes tribales, 1957,et

vingt-septiéme de juin mil neuf quatre-vingt-Adopte, jour centce
neuf, convention ci-aprês, qui denommee Conventionsera
relative peuples indigênes tribaux, 1989.etaux

Politique généralePartie I -

"Article
Convention sappliqueLa présente :

independants qui distinguentpeuples tribaux dans lesa pays seaux
nationale conditionsdes communaute leursdeautres secteurs par

culturelles économiques qui régis totalementsociales, sontetet ou
traditionsdes qui leurpartiellement des sontcoutumespar ou

legislation speciale;propres ou par une
independants qui consideresb peuples dans les sontaux pays

descendent populations quiindigenes fait quils desducomme
geographique laquellehabitaient å appartientregionpays, ou une

de colonisation delepoque de conquêteå ou oupays,
de lEtat, qui, quel soitlétablissement des frontiêres actuelles et que
leurs institutions sociales,leur juridique,statut conservent
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dentreéconomiquesjculturelles certainespolitiqueset propres ou
elles.

doitindigéne tribale étredappa1tenancesentimentLe ou
fondamental determiner lescritereconsidéré pourcomme un

dispositions deles présenteauxquels sapp1iquentgroupes
convention.

Conventionprésente"peuples" dansLemploi du peuttenne ne
des implications demaniére interprétéétre ayantcommeen aucune

sattacherdroits qui âsoitquelque peuventquantnature auxque ce
international.du droitvertutenne ence

Article 2
des peuplesparticipationincombe gouvemements, avecaux

coordonnée systématiquedévelopper actiondeintéressés, et enune
de garanti: depeuplesdroits delesde protéger respectetcesvue

leur intégrité.
visant âcomprendre desaction doitCette mesures :

piedpeuples bénéficient,desditsles membresa sur unqueassurer
législation nationalepossibilitésdroitsdesdégalité, et que

population;deaccorde membresautresaux
droits sociaux, économiquesdespromouvoir pleine réalisationb

identité socialede leurpeuples, dansculturels de etrespectet ces
institutions;traditions de leursde leursculturelle, etetcoutumes

socio-éliminer les écartspeuples adesditsles membresaiderc
indigênesdes membresexisteréconomiques qui etentrepeuvent

maniêrenationale, dunecommunautémembres dedautres
mode de vie.leurleurs aspirationscompatible etavec

Article 3
pleinement desdoivent jouirtribauxpeuples indigênesLes et

nifondamentales,libertéslhomme desdroits de entraveet sans
doiventconvention êtrededispositionsdiscrimination. Les cette

defemmes hommesdiscriminationappliquées et cesauxauxsans
peuples.

doit utiliséecoercition êtredeforme de forceAucune enneou
fondamentales desdes libertésde lhommedes droitsviolation et

présentedroits prévusdescomprisintéressés,peuples pary
convention.
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Article4
spéciales doivent adoptées,Des être detantmesures queen

besoin, de sauvegarder les les institutions, lesen vue personnes,
biens, travail, lenvironnement desculture peuples intéressés.et

Ces spéciales doivent être contraires désirsmesures pasne aux
librement exprimés des peuples intéressés.

doivent atteinteLesdites åporter aucunemesures ne
discrimination, de généralité des droitsjouissance, quisans

sattachent å qualité de citoyen.

Article 5
faudraappliquant les dispositions de présente Convention,En :

lesles valeurs pratiques sociales,a reconnaitre protéger etet
religieuses spirituelles de peuples prendreculturelles, et etces

des problemes quidüment consideration åposcntnature seen
quindividus;tant tantque groupes comme eneux, en

des pratiques des institutionsb lintégrité des valeurs, etrespecter
desdits peuples;

cooperation des peuplesadopter, participationc etavec
difficultésaplanir les ceux-ciaffectés, des tendant å quemesures

conditions de vie de travail.face nouvelleså faire å deéprouvent et

Article6 i
de présente Convention, lesappliquant les dispositionsEn

doiventgouvemements :
appropriées,des procéduresconsulter les peuples intéressés,a par

chaqueinstitutions representatives,leursparticulier å traverset en
législatives administrativeslon envisage desfois oumesuresque

de les toucher directement;susceptibles
lesdits peupleslesquels åb place les peuvent,mettre moyens paren

de population, participerégalité rnoins les secteursautresau avec
prise de decisions dans lesniveauxles ålibrement ået tous
administratifs quiorganismesélectives lesinstitutions et autreset

qui lesdesresponsables des politiques etsont programmes
concernent;

de développer pleinementplace lesc permettantmettre moyensen
sil lieu,peuplesåles institutions initiatives et,et apropres ces y

fin.nécessaires åleur fournir les cetteressources
application de présenteconsultations effectuéesLes en

formefoide bonnedoivent menéesConvention être et sous une
oude parvenir accordåappropriée circonstances, unvueenaux

envisagées.sujet desdobtenir eonsentement mesuresauun
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Article 7
de leursdoivent avoir droit de deciderpeuples interessesLes

du développement,priorites qui conceme processuspropres en ce
celui-ci incidence leur vie, leursdans oü a une surmesure

bien-être spirituel lesleurs institutions leur et terresetcroyances,
maniére, dexercerquils utilisent dune etautre autantoccupent ou

développement economique, socialpossible contröle leurque un sur
lesdits peuples doivent participerculturel åEn outre,et propre.

Pevaluation des planslélaboration, mise âå et etoeuvreen
national regional susceptibles dede développement etprogrammes

les toucher directement.
vie de travail des peuplesLamélioration des conditions de2. et

leurdéducation,de leur niveau de sante.intéressés etet avec
prioritaire lesdoit dans plansleur cooperation, êtreparticipation et

densemble regions quilsdeseconomiquede développement
développement de regionsprojets paxticuliers dehabitent. Les ces

maniére promouvoir telleegalement de âdoivent être uneconçus
amelioration.

sil lieu, desdoivent faireLes sortegouvemements en que, y a
les peuples interessés,effectuées cooperationétudes soient avecen

culturellesociale, spirituelle,devaluer lincidenceañn et sur
développement prévuesactivités deleslenvironnement que

doiventrésultats de études étreavoirpourraient Les cessur eux.
fondamental demisecritereconsidérés pour en oeuvrecomme un

activités.ces
cooperationprendre desdoivent4. Les gouvernements mesures, en

protéger préserverpeuples interessés,les etpouravec
quils habitent.territoiresdans les1environnement

‘Article 8
nationale peuples intéressés,legislationappliquantEn aux

de leur droitde leursdoit dfimentêtre coutumestenu compte ou
coutumier.

leursavoir droit depeuples intéressés doivent2. Les conserver
incompatiblesquel1eslorsinstitutions des sontetcoutumes pasne

juridiquedéfinis systemefondamentauxdroitsles paravec
niveaude lhommedroitsnational leset reconnus auavec

deetablies,procedures doivent êtreinternational. Des tanten que
pour eventuellement soulevesconflitsresoudre lesbesoin, par

de principe.lapp1ication ce
article doitdu present2Lapplication paragraphes 1des et pasne

les droitsdexercerpeuplesles membres desditsempêcher reconnus
obligations correspondantes.lesles citoyens dassumerå tous et
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Article 9
compatible systême juridiquecelaDans oü est avecmesure

lhomme niveaunational les droits deet reconnus auavec
auxquelles les peuples intéressésinternational, les méthodes ont

réprimer les délits commis leurså titre coutumier parpourrecours
membres doivent être respectées.

matiêre pénaleappelés âautorités les tribunauxLes statueret en
peuples dans domaine.dedoivent tenir descompte coutumes ces ce

Article 10
législation généraleprévuesdes sanctions pénalesLorsque par

peuples intéressés, doit êtredesinfligées des membresa tenusont
économiques, socialescaractéristiquesde leurs etcompte

culturelles.
des formes de sanctionâpréférence doit être donnéeLa autres

lemprisonnement.que

Article 11
rétribuéspersonnels,obligatoire de servicesprestationLa ou non,

membres dessoit peuplesformeimposée quelque auxque cesous
de sanctions légales, saufpeinedoit interditeintéressés, être sous
citoyens.lesloidans les prévus touspourcas par

Article 12
protectionbénéficier dunedoiventpeuples intéressésLes contre

procédure légale,pouvoirdroitsviolation de leurs et engager une
leursPintermédiaire deindividuellement organesou par

effectif droits.de Desreprésentatifs, respect cesassurerpour
dansfaireprisesdoivent être toutesorte que,enpourmesures

comprendrepeuples puissentmembres deprocédure légale, les ces
interpretebesoin grâce åcomprendre,faireet’se ou parunau

efficaces.dautres moyens

II TerresPartie —

Article 13
Convention, lespartie dedeles dispositionsappliquantEn cette

spéciale revêtPimportancedoivent respectergouvemements que
des peuples intéressésspirituellesculture les valeursetpour

lesterritoires,lesquils entretiennentrelation terres ou avecouavec
utilisent dune maniêre,quilsdeux, selon autreoccupent oucas,

relation.collectifs departiculier des cetteaspectset en
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Lutilisatiofi du "terres" dans les articles 1615 comprendterme et
de territoires, qui totalitéla de lenvironnementconcept recouvre

des lesregions peuples intéressés quils utilisentoccupentque ou
dune maniére.autre

Article 14
droits de propriété de possession lesLes quilset terressur

traditionnellement doivent être peuplesoccupent reconnus aux
intéressés. doiventEn des être prises dans lesoutre, mesures cas

droit desappropriés sauvegarder peuples intéressés dutiliserpour
les exclusivement occupées mais auxquelles ilsterres par eux,non

activitéstraditionnellement leurs traditionnelles deaccésont etpour
subsistance. particuliêre doitattention être portée â égardUne ácet
la situation des des agriculteurs itinérants.peuples nomades et

doivent de besoin prendre des2. Les gouvemements tant queen
identifier les les peuples intéressésterres occupentmesures pour que

traditionnellement effectivegarantir protection de leurset pour
droits de propriété de possession.et

procédures adéquates doivent instituées dans cadre duDes être
juridique de trancher revendicationsnational lessystéme en vue

relatives peuples intéressés.å des desémanantterres

Article 15
naturelles dontdroits des peuples intéressés lesLes sur ressources

spécialement sauvegardés.dotées leurs doivent Cesêtreterressont
peuples, de participerdroits celui, âcomprennent pour ces

conservation delutilisation, â gestion ået ressources.ces
lEtat propriété des minéraux desles oü2. Dans oucas conserve

dontsous-sol droits å dautresdu des sontressourcesressources ou
doivent établir maintenir deslesdotées les terres, gouvemements ou

intéressés dans but depeuplesprocédures consulter lespour
intérêts de peuplesdéterminer dans quelle les sontet: mesure ces

dedautoriserdentreprendremenacés toutavant programmeou
dont dotées leursdesprospection dexploitation sontressourcesou

chaque fois possible,doivent, cestpeuples intéressésLesterres. que
de activités doiventdécoulantparticiper etavantages cesaux

équitable dommage quilsindemnisationrecevoir toutpourune
activités.subir raison de tellespourraient en

Article 16
article, lessuivants du presentréserve des paragraphesSous

quilsdéplacés desintéressés doivent êtrepeuples terrespasne
occupent.
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lädéplacement peuplesréinstallation desditsLorsque et sont
avoirexceptionnel, ils doivent lieunécessairesjugés ä titre ne

librementleur donnéquavec et touteconsentement, en
êtreconnaissance de Lorsque consentement peutce necause.

lissue de procéduresavoir lieu quâils doiventobtenu, ne
nationale sillégislationétabliesappropriées et comprenant, ypar

peuples intéressés aientlespubliques oülieu, des enquêtesa
efficace.façondêtre représentés depossibilité

doivent droit depeuples avoirpossible,Chaque fois que ces
des les raisons quitraditionnelles,leurs ontterresretoumer quesur

dexister.réinstallationdéplacement leurmotivé leur cessentet
possible, ainsi déterminételou nestDans retour quepasuncas

dedun tel accord,labsenceaccord au moyenenun ou,par
doivent recevoir, danspeuplesappropriées,procédures touteces

juridiquede moinsqualitépossible, des de statutetterres aumesure
antérieurement leuroccupaientquilsdeségaux â etterresceux

dassurer leurbesoins duleursde subvenir â moment etpermettant
exprimentpeuples intéressésfutur. lesLorsquedéveloppement une

ilsindemnisation espécespréférence nature,ou enenpour une
des garantiesréserveainsi indemnisés,doivent être sous

appropriées.
réinstallées doivent êtreainsi déplacéesLes etpersonnes

dommage subideindemnisées deentiêrement toutpertetoute parou
fait.elles de ce

IArticle 7
leursdroitstransmission desmodes de terre entreLes sur

respectés.doivent êtreintéressésétablis les peuplesmembres par
lon examineconsultés lorsquedoivent êtrepeuples intéressésLes

dunededaliéner leursleur capacité autretransmettreterres ou
de leur communauté.dehorsdroitsmaniére leurs terres encessur

doiventpeuples étreanappartiennentquiLes cespaspersonnes
dedesdits peuplesprévaloir desdeempéchées coutumes ouse

dobtenirlégard de loimembresde leurs ålignorance vueen
de leurjouissancepossessionpropriété, appartenant.terresou

Article 18
entréeadéquatesprévoir des sanctionsdoitloi touteLa nonpour
utilisationintéressés,peuplesles desautorisée touteterres ousur

doivent prendrelesdeautorisée gouvemementsetterres,cesnon
infractions.empêcherdes cespourmesures
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Article 19
Les agraires nationaux doivent garantir peuplesprogrammes aux

desintéressés conditions celleséquivalentes å dont bénéficient les
de population quiautres secteurs en ce conceme :

loctroia de supplémentaires quand les dont lesditsterres terres
peuples disposent insuffisantes leur les élémentssont pour assurer
dune existence faire facenonnale, â leur éventuelou pour
accroissement numérique;
b loctroi des nécessaires mise valeur desä terresmoyens en que

peuples possêdent déjâ.ces

Partie III Recrutement conditions demploiet-

Article 20
doivent, dans cadre de législationLes gouvemements

nationale les peuplescooperation intéressés, prendre deset en avec
spéciales travailleurs âappartenantmesures pour assurer aux ces

peuples protection efñcace qui recrutement etune ceen conceme
les conditions demploi, dans ou ils sontmesure ne pas
efficacement législation applicableprotégés travailleurspar aux

général.en
doivent faire quiLes leur pouvoirgouvemements tout estce en

éviter discrimination les travailleurstoute entre appartenantpour
peuples intéressés travailleurs,les quiautres notammentetaux en ce

conceme :
emplois qualifiés, ainsia laccés lemploi, compris lesä aux quey

de promotion davancement;etmesures
b rémunération égale travail de valeur égale;pour un

lassistance médicale sociale, sécurité travail,c santéet et au
socialeles prestations de sécuritétoutes et tous autres avantages

découlant 1emploi, logement;de ainsi que
d droit dass0ciati0n, droit de livrer librement â toutesse

loi droit de desactivités syndicales contraires å conclureetnon
des employeurs desconventions collectives ouavec avec

organisations demployeurs.
prises viserLes doivent ânotammentmesures ce que :

peuplesles travailleurs intéressés, compris lesa appartenant aux y
saisonniers, occasionnels migrants employés danstravailleurs et

lagriculture activités, de employésdans dautres mêmeou que ceux
jouissent de protectiondes de main-doeuvre,par pourvoyeurs

pratique nationalesaccordée législation autresetpar aux
les quilstravailleurs de categories dans mêmes secteurs, etces
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législationpleinerñent dedroitsde leursinformés vertusoient en
avoirilsauxquelsde peuventdestravaildu et recoursmoyens

accês;
soumis åsoientpeuplesâtravailleursb les appartenant pasneces

leur santé,dangerquitravaildeconditionsdes mettent enen
dautrespesticides âdesexposition åduneraisonpartieulier ouen

toxiques;substances
soumis âsoientpeuplesâtravailleurslesc appartenant pasneces

servitudecompriscoercitifs,dedes systemes recrutement poury
forrnes;dette toutes sessous

légalité dedejouissentpeuplesåtravailleurslesd appartenant ces
lemploidansfemmeshommes etde traitement etchances entreet

sexuel.harcélementprotectiondune contre
de servicescréationportée âdoit étreparticuliéreattentionUne
travailleursdesrégions oulestravail dansdudinspectionadéquats

activités salariées,desintéresséspeuples exercentappartenant aux
departiede présentedispositionsdesde façon â respectassurer

convention.

industriesartisanatprofessionnelle, etFormationPartie IV -
rurales

21Article
debénéficierpouvoirdoiventintéressésdes peuplesmembresLes

moins égauxprofessionnelleformationde ceuxaumoyens
citoyens.accordés autresaux

Article 22
participationpromouvoirprisesêtredoiventDes pourmesures

deintéresséspeuplesdesmembresdesvolontaire programmesaux
générale.dapplicationprofessionnelleformation

professionnelleformationdelesLorsque programmes
besoinsrépondentgénérale existantsdapplication pas auxne

doivent,lespeuples intéressés, gouvemementsdes avecpropres
desdesfaire etceux-ci,departicipation sorte programmesqueen

disposition.leurmis åsoientformationdespéciauxmoyens
fonderdoiventformationdespéciauxLes surseprogrammes

besoinslesculturellesocialesituation etetéconomique,milieu
domaine doit êtreétudeTouteintéressés.peuplesdes en ceconcrets

consultésdoivent êtrequipeuples,cooperationréalisée cesavecen
defonctionnementdulorganisationsujet de programmes.et cesau
doiventpeuplespossible,cestLorsque assumerces
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progressivemént responsabilité de lorganisation duet
fonctionnement de spéciaux de formation, silsces programmes en
décident ainsi.

Article 23
Lartisanat, les indusiries rurales communautaires, les activitéset

relevant de léconomie de subsistance les activités traditionnelleset
des peuples intéressés, telles chasse, pêche, chasse áque

cueillette, doivent être facteursettrappe tantreconnus en que
importants du maintien de leur culture ainsi de leurque
autosuffisance de leur développement économiques. Leset

doivent, participation de peuples, silgouvernements et,avec ces
lieu, faire activités soient renforcéessorte ety a en que ces promues.

demandeA des peuples intéressés, doit leur foumi,être
lorsque cest possible, aide technique ñnanciêre appropriéeetune
qui tienne des techniques traditionnelles descompte et
caractéristiques culturelles peuplesde ainsi de limportanceces que
dun développement durable équitable.et

Partie V Sécurité sociale santéet-

Article 24
deLes regimes sécurité sociale doivent être progressivement

étendus peuples appliquésintéressés étre discriminationetaux sans
â leur encontre.

Article 25
faireLes doivent des services desortegouvernements en que

adéquatssanté soient mis disposition des peuplesâ intéressés ou
doivent leur donner les leur dorganiser depermettant etmoyens
dispenser de tels leur responsabilité leurservices contröleetsous

de maniere quils puissent jouir du plus hautâ niveaupropres, ce
possible de physique mentale.santé et

services de doivent possible organisés2. Les santé être autant que
niveau services doiventcommunautaire. Ces planifiésétre etau

administrés les peuplescooperation intéressés tenireten avec
de leurs conditions économiques, géographiques, socialescompte et

culturelles, méthodesainsi de leurs de soins préventifs,que
pratiques de guérison remédes traditionnels.et

de doit accorder préférenceLe systéme soins de santé â
formation lemploi personnel de deså de santé communautéset
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soins de primaires,les santélocales tout9concentreret ense sur
deniveaux services santé.les deétroit autresrapportrestant avecen

doit coordonnéesantétels de êtreprestation de servicesLa avec
danséconomiques culturelles prisessociales,les etautres mesures

pays.

communicationdeVI EducationPartie et moyens-

Article 26
membres desprisesdoivent êtreDes auxpour assurermesures

education lesdacquérir âpossibilitépeuples intéressés tousune
dedégalitépiedmoinsniveaux resteavecsur unau

nationale.communauté

Article- 27
les peuplesdéducationserviceslesLes et pourprogrammes
cooperationmisdéveloppésdoivent êtreintéressés et en oeuvre en

particuliers doiventbesoinsleursceux-ci répondre â etpouravec
leursleurs techniques,connaissanceshistoire, leurscouvrir leur et

sociales,aspirationsleursvaleursde autressystêmes et
culturelles.économiques et

formation desfairedoitLautorité compétente sorteen que
participation formulationâleurpeuples intéressésmembres des et

afmsoientdéducation assuréesdes1exécutionå queet programmes
puisse étredesditsconduiteresponsabilité de programmes

sil lieu.peuplestransférée åprogressivement ayces
droit dedoivent reconnaitrelesplus,‘De gouvemements ces

déducation, âinstitutionsleursde créer etpeuples moyenspropres
minimalesrépondentinstitutionscondition normesauxque ces

peuples.consultationlautorité compétenteétablies avec cesenpar
fm.fournies åleur êtredoiventappropriées cetteDes ressources

Article 28
donnédoit êtreenseignementréalisable,celaLorsque est auxun

écrirelireapprendre â âleur etpeuples intéressésenfants des pour
plusquilanguedansindigéne estlanguedans leur oupropre

appartiennent.auquel ilsutiliséecommunément groupepar
doiventautorités compétentesréalisable, lescela nestLorsque pas

de 1adoptionpeuplesconsultationsdesentreprendre vueencesavec
objectif.datteindrede cetpennettantmesures
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mesurés adéquates doivent étrc prisesDes pour assurer que ces
peuples aient possibilité datteindre maitrise de langue
nationale de lune des langues ofñcielies duou pays.

dispositions doivent prises3. Des être sauvegarder les languespour
indigenes des peuples intéressés promouvoir développementet en

pratique.et

Article 29
Léducation doit viser enfants desâ donner peuples intéressésaux
des connaissances générales des aptitudes les aidentqui âet
participer pleinement pied dégalité â vie de leuret sur un propre

ainsicommunauté celle de communauté nationale.quâ

Article 30
doivent prendre des adaptéesLes gouvemements mesures aux

traditions cultures des peuples intéressés, de leur fairect aux en vue
leursconnaitre droits obligations, quinotammentet en ce conceme

possibilitéstravail, les économiques, les questions déducation et
de santé, les services sociaux les droits résultant de présenteet
convention.

fin, nécessaire, å des traductionsA cette on aura recours,
lutilisation de communication deécrites å deset moyens masse

desditsdans les langues peuples.

Article 31
mesures dansde éducatif doivent être prises lescaractéreDes tous

nationale, particuliérement dansde communauté etsecteurs ceux
les peuples intéressés,qui plus directement contactsont avecen

pourraient légardafin déliminer1es préjugés quils nourrir a de ces
doivent faitspeuples. fin, des efforts étreA cette pour assurer que

pédagogiques foumissentles’livres dhistoire matérielset autres une
des cultureséquitable, documentée sociétésdescription etexacte et

peuplesdes intéressés.

frontiêrescooperation å lesPartie VII Contacts traverset—

Article 32
prendre les appropriées,doiventLes gouvemements mesures y

faciliterinternationaux, lescompris dacc0rds pourau moyen
i peules indigénes tribauxcooperation les âetcontacts et entre
i travers domaines économique,frontiêres, compris dans lesles y

lenvironnement.social, culturel, spirituel deet
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AdministrationVIIIPartie" --

Article 33
faisantdes questionsresponsablegouvemementaleLautorité

institutionsdesdoit sassurerconventionlobjet de présente que
administrer Iesexistentappropriésmécanismesautres pourou

disposent desquilsintéresséspeuplesaffectant les etprogrammes
fonctions.de leurslacc0mplissementnécessaires âmoyens

incluredoiventCes :programmes
léva1uation,misecoordination,planification, eta la en oeuvre

des prévuesintéressés,les peuplescoopération mesures paravecen
convention;présente

propositions dedecompétentesautoritéssoumissionb aux
lapplication decontröle delégislatives etautreset cesmesures

intéressés.peupleslescoopération avecmesures, en

généralesDispositionsIXPartie -

Article 34
effet aprendre donnerádesportéeLa etnature pourmesures

souplesse,déterminéesdoiventconvention étreprésente avec
chaqueparticuliéres âconditionsdescompte tenu pays.

Article 35
doitConventionprésentededispositionsdesLapplicati0n pasne
peuplesgarantiesdroitsatteinte avantagesetporter auxauxaux

recommandations,conventionsdautres etintéressés vertuen
de lois,traités,deintemationaux, sentences,dinstruments ou

nationaux.accordscoutumes ou

ñnalesDispositionsPartie X --

Article 36
relativeConventionréviseConventionprésenteLa aux

1957.tribales,aborigénespopulations et

Article 3 7
Conventionprésentede serontformellesratificationsLes

duinternationalgénéral du BureauDirecteurcommuniquées au
enregistrées.luiTravail et par
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Article 38
lieraConvention MembresLa présente les dene que

lOrganisation Travailinternationale du dont ratificationla étéaura
général.enregistrée Directeurpar

douzeElle vigueur mois aprés les ratifications deentrera queen
deux DirecteurMembres été enregistrées général.auront par

suite, Convention vigueur chaquePar cette entrera en pour
date ratificationMembre douze mois apres o1‘1 étésa aura

enregistrée.

Article 39
ConventionMembre ratifié la présente 1aTout peutayant

dePexpiration période de dix datedénoncer å dune années aprés
mise vigueur initiale de convention, actepar unen

général du internationalcommuniqué Directeur Bureau duau
dénonciation prendra effetTravail lui enregistré. La. quuneet par ne

avoir enregistrée.année apres été
dansMembre ratifié présente Convention qui,Tout ayant

lexpiration de période de dixdune aprés annéesdélai année
précédent, fera de facultémentionnée paragraphe ne pas usageau

article liédénonciation présentde prévue sera par unepar
suite, dénoncernouvelle période de dix années et, par pourra

lexpiration de chaque période de dixconvention å axméesprésente
article.conditions presentdans les prévues au

Article 40
international du Travail notifieraDirecteur général du BureauLe

lOrganisation international du Travailles Membres deâ tous
ratiñcations dénonciations qui luide leslenregistrement ettoutes

de lOrganisation.Membrescommuniquées lesseront par
lOrganisation lenregistrement dedenotifiant MembresEn aux

communiquée, Directeurqui lui étédeuxieme ratification aura
Membres de lOrganisationlattention desgénéral appellera sur

vigueur.Convention-laquelle ladate présente entrera en

Article 41
Le international du TravailDirecteur général du Bureau

finsgénéral des Nations Unies,Secrétairecommuniquera auxau
Charte des1Article 102 deconformément ådenregistrement,

decomplets sujetrenseignementsNations Unies, des toutesau
enregistrésdénonciation quilderatifications de acteset tous aura

précédents.conformément articlesaux
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42Article
nécessaire, Conseil dadministration dufoisChaque quil jugera

généralepresentera ä Conférenceinternational du TravailBureau
présente Convention examineralapplication de etrapport surun

Conférencedu jour de questionsil lieu dinscrire 1ordreåay
partielle.totalede révision ousa

Article 43
Conférence nouvelle conventionadopteraitAu oü unecas

Convention,de äpartielle présenterévision totale etportant ou
disposeconventionnouvellemoins autrement :neque

nouvelle conventionMembre deratificationa portantpar un
ci-dessus,nonobstant Particle 39plein droit,entrainerait derévision

Convention, réserveimmediate de présentedénonciation sous que
vigueur;soitrévision entréeconventionnouvelle portant en

de nouvelle conventionvigueurdepartir de lavdate lentréeb a en
cesserait dêtreConvention ârévision, présente ouverteportant

des Membres.ratification
dansvigueurdemeureraitConventionprésenteLa touten cas en

ratifiéequi 1auraient quiMembreslesforme etteneuret nepoursa
révision.conventionratiñeraient portantpas

Article 44
Conventiondu de présenteanglaisefiancaiseversionsLes texteet

foi.font également
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169KonvensuvdnaNo. 169Convention nr.concer-
Beard-jaEamialbmogiidtribalandindigenousning

hárráiálbmogiiddalasindependentinpeoples
riikkainiesmearrideaddjicountries

Riikkaidgaskasas bargoorganisa-Conference of theGeneralThe
valdoéoahkkin.suvnnaLabour Organisa-International

tion.
Riikkaidgaskasas barge-Ge-convenedbeenHaving manat

êoahk-gohééonleidoaimrnahatofBodyGoverningthebyneva
éoahkkimasaskái Genevii 76.Labour Office.Internationalthe
beaivvi 1989,geassemanuSes-in its 76thhavingand met

andJune 1989,7sion on
riikkaidgaskasaäváldá váramiiinternationaltheNoting stan-

gullet jagi 1957norpmajn matcontained the Indige-indards
éearddalasEamiélbmogiid jaPopulationsTribalandnous

avi-konvenéuvdniialbmogiidRecommenda-andConvention
Zuhussii, jaand1957,tion.

Máilmmivüdo-mielasmii atnáUni-of thetheRecalling terms
olmmosvuoigatvuobaid julg-sasof HumanDeclarationversal

ekono-Riikkaidgaskasasgastusa.International Cov-Rights, the
kultuvrralassosiálamalas,Social andEconomic,enant on

soahpamusa,vuoigatvuobaidthelnternationalCultural Rights.
poli-siviila-RiikkaidgaskasasPoliticalandCivilCovenant on

vuoigatvuobaid soah-and tihkalasintema-Rights. the many
riikkaid-manggaidpamusathetional instruments preven-on

vealahea-soahpamusaidgaskasasanddiscriminiation,oftion
vuostá,mi ja

danoaivilii,boahtanmii leadevel-theConsidering that
riikkaidgaskasasovdanupmiahtetaken placewhich haveopments

mannil1957lahkaortnegis jagi1957,international law sincein as
öeard-eamialbmogiidmaicldaithe sit-indevelopmentswell as

miehtáalbmogiid diliindalastribalandindigenousuation of
dárbbaålaái-dahkanmáilmmi leaof theall regionspeoples in

oööa riikkaidgaska-dohkkehitappropriatemadeworld, have an
sihk-dán áéäis janorpmaidsasinternational stan-adoptto new

assimileren-norpmaidovdditkutwith viewsubjectdards the aon
javuoinna,the assimilationistremovingto

of the earlierorientation stan-
anddards,
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the álbmogüdRecognising dovddastamii dáidaspirations of
Vthese ásahusávaldaga ieåasetpeoples stivretexercise controlto

ekonomalastheir said, eallinvugiidinstitutions,over own ways
ovddiditof life and ovdanumi, jaeconomic develop- doalahit

gielaand iesvuoéadovddu,maintain devel- ieiaset,andment to
riikkaid olistheir identities, oskkoldaga daidlanguages andop

religions, main sii asset,within the framework ja
of the States in which they live,
and

valda mang-varaNoting that in of mii das. ahtepartsmany
alb-datthe peoples riikkas méilmmisworld these gaare un-

beasa 01m-fundamental eai navddasitable theirenjoy mogatto
vuobbovuoigatvuooaidhuman rights the moslasdegreeto same

albmogatseammá dásisof the population of earathe rest goas
jaasset,within which riikkain main siithe States they live, dain

lágat, javalues, sin árvvut, vieruttheir laws, ahteand that cus-
leat dávjá tassen,perspectives have often oainnutandtoms

been eroded, and
váldá vuhtii danCalling miiattention the dis- stuorrato

eamialbmogiinmiimearkkasumi,tinctive contributions of indige-
lea olm-albmogiinéearddalasand tribal peoples thetonous

girjaivuoéakultuvrracultural diversity and mossogasocial and
harmoniija.sosialaof human- ekonomalasecological harmony ja

riikkaidgaskasas oktasasbarg-internationalkind and to co-.
addehallama hárrái.understanding, jaoperation and gu

and
ahte êuovvo-following mii atná mielas,Noting that the pro-

leat ráhkaduv-been framed with vas mearrádusathavevisions
veahkkálagaid OvttastuvvanUnitedco-operation of thethe von

ON, ON Bieb-Food NasuvnnaiguinNations. the and Agricul-
Organisation United eanadoalloorganisasuvmof the jature mo-

ON Oahpahus-, dut-Nations, the,United Nations nain FAO:
Cul- KultuvraorganisasuvmEducational. Scientific and kan- ja Dean’-~MalilmmiUNESCO,World nainOrganisation and thetural

vasvuoéaorganisasuvnnain jaOrganisation. well ofHealth asas
Inter-American’ Amerihkáidgaskasaä Indiánain-In-the Indian

éssaigiillevas dásisstituhtain.stitute..at levels andappropriate
guöege organisasuvnna ieiasin their respective fields, and

jamuittedettiin,that proposed bargosuorggicontinueto
aigumusoktasasbarggu leathis co-operation in ahtepromoting

o1lassuht-sihkkarastinand the application joatkitsecuring of
mearrádusaid,várás dáid jathese provisions, and tin

dohkkehitmearridanHaving decided mii leathe adop-upon
oöadanmuhtun evttohusaidtion of certain proposals with

Eamiálbmogüd javárás osiidregard the partial revision ofto
éearddalaå álbmogiidIndigenous and Tribal Pop- konven-the

éoahk-danConvention, 1957, 107ulations 1957 No. suvnnas nr
éuoggébeaiveortnega107. which the fourth item kimaon

vuolde. jathe agenda of the session, and
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oaivilin dáidthat oaééuhitHaving determined these leaman
riikkaidgaskasasform evttohusaidshall take the ofproposals

Convention addojuvvointernational konvensuvdnan miian
Algoalbmogiid c:eard-Indigenousrevising the and jagi 1957

Convention, dalas élbmogiid konvensuvnnaTribal Populations
sadjéi;1957;

geassemánudohkkeha odne.this twenty-seventh dayadopts
éuovvovas27. beaivviof thousand 1989of theJune year one

leh-hundred konvensuvnnaand eighty-nine thenine nammaman
véearddalaskos EamialbmogiidConvention, whichfollowing

albmogiid konvensuvdnazthe Indigenousbe citedmay as
Convention.Tribal Peoplesand

1989:

DABALAS NJUOLG-OASSI.GENERAL POLICY IPART
GADUSAT

artihkalArticle 1
Dátapplies konvensuvdnaConventionThis gusto:to:

élbmogiiddaindepend- éearddalasin mattribal peoples aa
iesmearrideaddjisocial. cul- elletwhosecountriesent
sosiála, kultuvrralasconditions maideconomictural and

ekonornalas diht sin riik-earuhitdistinguish from otherthem
earaveagadatjoavkkuin,national kaofsections the commu-

servodatsaji ollá-maid mearriditwhosenity, and status regu- . muhtun sinby dahje mudduipartially their siilated-wholly or
árbevirolaåvieruttraditions by dahjeieåasetcustoms ororown

dahjedahje sierra lágatregulations; kultuvraspecial laws or
njuolggadusat.

riikkaidiesmearrideaddjibindependentinb peoples
adnojuvvojitalbmogiidda matregardedwhocountries asare

dáteamiélbmogin dan dihteof their goindigenous accounton
manisboahttitleat sinfrom álbmogatpopulationsthedescent

riikkas dahje danassegeatinhabited thewhich country. or a
gulai.riikaguovllusthewhichregion gogeographical to masa

koloni-valdojuvvui dahjeguovluofthe timebelongs.country at
riikkarájitdahje dáláserejuvvuicolonisation theconquest oror
juridih-ásahuvvojedje. ja geatofestablishment present state

beros~servodatsajisteasetkalasirrespectiveand who.boundaries
muh-dahjekeahtta leat ollásit-4 retainof legaltheir status. some

ieáasetmuddui seailluhantinsocial.theirall of eco-ownor
kultuvrralasekonomalas.sosiála.andcultural politicalnomic.

ésahusaid.politihkalasinstitutions.

i
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indige- guöiideGo mearriduwo.Self-identification as
álbmogiidda dán konvensuvnnashall betribal regardednous or

adno-mearradusat galgetfundamental criterion for gustot.as a
váldovuoööun. atnágowhich juwodetermining the togroups

eamialbmoginies ieiasálbmotConventionthe of theprovisions
albmogin.dahjecearddalasapply.

Dan konvensuvnnasofThe the term geava-peo-use
-albmottearbmaConvention shall huvvonin thisples not

láhkái.danipmirduvvotgalggaconstrued having im-be as any
mearkka-das leaahterightsplications regards the seammaas

vuoigatvuobaid harraisupmiattachwhich the goto termmay
dábálaééatleadaninternational law. tearpmasunder
lagas.riikkaidgaskasas

artihkalArticle 2
ovddasvás-Ráööehusain leashall have theGovernments

veahkkalagaidfuolahittádusresponsibility for developing.
datmaiddaalbmogiiguindaiguinparticipation of thewith the

peoples’ jaconcerned; koordinc-rajuvvongusket.co-ordinated
doaimmaidsystemahtalassystematic actionand protectto suo-

n álbmogiid vuoigat-djalit dáidandpeoplesthe rights of these to
dáhkiditvuoöaid sin guoska-jafor their integ-guarantee respect

meahttunuoa.rity.
grilladoaimmaideDakkarshall include.Such action

for:measures
ensuring dáid ailbmogiiclSihkliarastitmembers oi"that" ava

dasi.u‘uigat-lahtuideequalbenefitpeoplesthese seammaon an
ejolas"LioaidvL1ooaidiafromthe Op-footing rights and go

guoege asa-riikl-ca lagat jamaldwhich national lawsportunities
earáriikkaacldethusatotherand regulations sezimmaigrant to

populationi veagadatjoavkkuideof themembers
daid alb-ollasuhttitbargatblfull real-theb promoting

ekonomalassosiala.mogiiclsocial. economictheisation of
vuoigatvuodaid.kultuvrralasculturaland oi‘ theserights peo-

’uhttiia&#39;lddidettin‘sin sosiala jarespectples socialfor theirwith
iesvuooadovdu. sinkultuvralastheiridentity.culturaland cus-. kultuvrra jaarbevirolasvieruid jatraditions and theirandtoms

asahusaid.institutions:
albmogiicldaiclveuhkehitoi‘memberstheassisting cac

snsiailu-cinlassihkkutluhtuiclconcerned elim-peoplesthe to
eamialb-emhusziidckunuinulusthatsoc-io-economicinate gaps

ezarariikkalahtuid jaimngiiclindigenousbetweenexistmay
gaskkas hehttekealitteix-eznganciagunation-ofmembers theotherand

viggamtxsaid jaeamiaiibmogiidinal community. com-mannera
e;illi1iLi:;iicl.andaspirationstheirwithpatible

life.oi’ways

grtilwkalArticle 3
éearcldalasEamiálbmugattribalandIndigenous peo-

ullislaé-beassatgalgetalbmogatfullenjoy theples shall measure
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of human rights and fundamen- navddasitcat buot olmmosvuoi-
tal freedoms gatvuobaidwithout hindrance ja vuoööofriddja-

discrimination. vuoöaidThe provisions ráddjehusaid vealahe-or
of Conventionthe shall be haga.ami Konvenåuvnna mearrá-ap-

discriminationplied without dusat galget ollasuvvatto ovtta
male and female láhkái dievdoolbmuidmembers of nisso-
these peoples. nolbmuid guovdu.

élbmogiidNo form forceof Dáidcoercion 2. olmmo§vuoi-or
shall be gatvuoéaidused in violation vuoööofriddja-of the
human rights and vuoöaid,fundamental maiddái daid-vuoigat-
freedoms vuoöaidof the peoples leat dán konven-matcon-
cerned, including the rights suvnnas namahuvvon, galggacon- "

baggemiiguintained Convention.in this rihkkut makkárge
dahje fapmogeavahemiiguin.

Article 4 artihkal
Special Galgáshall be bidjat johtuimeasures earenoa-

adopted forappropriate safe- mas doaimmaid buoremusatmatas
guarding gáhttejitthe institu- dáid álb-namahuvvonpersons,
tions, labour, cultures mogiid olbmuid, ásahusaid,property, op-
and ofenvironment the modaga, kultuvrrapeoples bargofámu, ja

iconcerned. birrasa.
Such special Dátshall earenoamés doaimmatmeasures
be the freely-not eai galggacontrary to leat vuostélagaid sá-

Wishesexpressed of the valdagaiguinpeoples maid álbmot lea ieå
concerned. baggekeahtta ovdanbuktán.

Enjoyment of the 3;Dákkárgeneral earenoamz-is doaim-
rights of citizenship, without eai láhkáigalggamat mange
discrimination, shall be prej- hehttet dábálaå. riikkavu1o§vuoi-not
udiced in bysuch gatvuobaid ollasuvvama.any way spe-
cial measures.

Article 5 artihkal
.In applying, the provisions G0 dánof konvensuvrma mearra-

this Convention: dusat doaimmahuvvojit, de galga

a the social, cultural, religious dovddastit gáhttet dáida ja
and spiritual values and álbmogiid sosiála,practices kultuvrralas,
of these peoples shall be oskui guoskevas ja vuoinnalasrecog-
nised and protected, árvvuidand due Vieruid, váldit

shall be of duoöastaken the váttuidaccount vuhtii daid mat
-of thenature problems which sin joavkun ovttaskasolmmo-

face them both åin deaividit;andgroupsas as
individuals;
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albmogiiddaidintegrity b gudnejahttitthe of the values,b
ásahusaidárvvuid, vieruidinstitutions ofpractices and

guoskameahttunvuoöa;be respected;these peoples shall
veahkkála-ovttasráöiid jacpolicies aimed mitigatingc at

bidjatálbmogiiguindáiguingaiddifficulties experienced bythe
ulbmilinmaiddoaimmaidjohtuifacingpeoples inthese new con-

vát-álbmogiiddáidlitnuditleaand work shall beof lifeditions
oööatisvuoöaid oamastitsiiparticipationtheadopted, with go

bargodiliid.eal.lin- jaof the peoplesand co-operation
affected.

artihkalArticle 6
mearrá-Dán konvenåuvnnavprovisions ofapplying theIn

ráööe-doaimmahettiindusaidConvention,this governments
galgethusatshall:

álb-ráööádallat dáiguinapeoplesconsult thea con-
ortnegiidheivvolasmogiiguinappropriatecerned, through

earenoamaiit sin ovd-bokte japarticularand inprocedures
álo,ásahusaid boktedasteaddjirepresentativetheirthrough

addit lagaidaigumin da-institutions. whenever consid- leatgo
halddahusvugiid.asahithje matbeing given legisla-iseration to

álbmo-sahttet guoskat dáiddaadministrativetive measuresor
giidda njuolga;affect directly:themwhich may

rahkadit dáidda álbmogiid-bestablish by whichb means
unnimustá buriidfreely partici- dapeoplesthese seammacan

vejolaévuoöaid riikka earáleast the extentatpate. to gosame
veagadatjoavkkuide váldit oasiof the popula-other sectorsas

dásiid rnearridandoaimmainbuotof decision-levelsalltion. at
háldda-álbmotválljen ásahusain.institutionselectiveinmaking

husorgánain eará orgánainjaadministrative and otherand
ovddasvastadussii gulletmaidpoliciesresponsible, forbodies

dakkár njuolggadusatwhichand pro-programmes concern . dáiddagrammat gusketthem: mat-
álbmogiidda:

cAestablish .rahkadit vejolasvuobaidfor the full cmeans
ásahusaidálbmogiid ieåasetdáidof thesedevelopment peoples‘~

ahtanussamiiálgagiid ollislasandinstitutions initiatives.own
váriidmielde juolluditdárbbuprovideand in appropriate cases

várás.dánfor thisthe resources necessary
purpose.

Ráööádallamat konven-dánThe consultations carried out
varasdoaimmaheamiConventionin application of this suvnna

buriid vier-dahpahuvvatgalgetundertaken. in goodshall be
dakkár hámis miimielde.uidform appropriatefaith and in toa

dilálaévuoöaide dainnaheivethe with the ob-circumstances.
ovttami-joksojuvvomielain ahteofjective achieving agreement or

dohkkeheap-dahjeelalasvuohtathe proposedconsent to mea-
doaibmabijuideavttuhuvvonmiSUFES.

harrzii.
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artihkal7Article {
. galga leatálbmogiinDáinshallconcernedpeoplesThe

dehá-mearriditvuoigatvuohtatheirdeciderighthave the to
ovdanumisdanlasvuooaortnegaoftheown priorities for process

oskui.eallimii.guoska sinmiitheiraffectsdevelopment as birgen-vuoinnalasasahusaide.andinstitutionsbeliefs.lives.
main siieatnamiiddaláhkáilandand thewell-beingspiritual

láhkáiearas-iimaiddahjeotherwise orrotthey use.occupy or vzoigatvuohtageavahit. nutothecontrol.exerciseand to
ieiasetjooihitvejolasguhkástheir gopossible.extent ownover

kultuvrra-sosiálaekonomalas.culturalsocial andeconomic.
siilassinDasaovdanumi.lastheyIn addition.development.

rahkadit.mieldeheassatgalgetformula-theinparticipateshall
dakkararvvostallatollasuhttit jaeval-andimplementationtion.

ovddidanáigumu-riikkaviidosasandof plansuation programmes
sahttet-programmaid matsaidregionalnational andfor

sidjide.njuolgaguskataffect themwhichopment may
idirectly.

ja.eallin-albmogiidDaidof theThe improvement
dean-buoriditgalgabargodiliandworklife andofconditions
alidit:ugehusdasivasvuooa jaeducationand ofhealthlevels of

veahkkalagaid o1tas-singuinwith theirconcerned.the peoples
gal-doaimmatdakkarjaraoiid.co-operation.andparticipation

álb-ovdasaji-daidoaiiutpriority inof getshall be mattera oktasasorrunguovlluidmogiicloverall economictheplans for
ovddidanplanain.ekonomalastheyof thedevelopment areas guovl-daidgalgalahkaiSeammafor de-Special projectsinhabit.

oddidanpro-earenoamasluidinofvelopment the ques-areas
datahterahkaditseavttaiddesigned nu.beshall alsotion asso

ahtanussa-namahuvondolvotsuch improvement.promoteto
"mii-.

Governments V‘shall sihkka-berrejitRáööehusatensure
ovddi-jurddasuvvonrastit.-ahtestudappropriate.whereverthat.

sosiála..vejolasv dandoaimmaidcarried out.ies are co-oper-
ja.bi-vuoinnalaé, kultuvrralasconcernedpeoplesthewithation . dutkojuvvojitrasváikkuhusatspiritual,social,theto assess ovttasraoiidveahkkalagaidenvironmental im-andcultural

dasaáloálbmogüguindáiguin godevel-plannedofthempact on dutkamiid boh-dárbu. DáidleaofresultsTheactivites.opment
deháleamosleatgalgetconsidered tosatshall bestudiesthese vdaidinearriduvvovuoööunfor thecriteriafundamental goas hárrái.ollasuhttimadoaimmaidactiv-of theseimplementation

ities.
álggahitgalgetRáööehusat4.shall takeGovernments4.

seailluhan-jasuodjalan-birrasawithco-operationinmeasures. álbmogiiddáiddoa-immaid or-concerned. protectpeoples tothe
veahkká-singuinrunguovlluinofenvironmenttheand preserve

lagaid.inhabit.they vterritoriesthe
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Article 8 artihkal
In applying Go riikkanational laws lagat niuolgga-ja

and regulations the people doaimmahuwojitdusat daidto
concemed. due shall albmogiidregard be guovdu, degalga sin
had their árbevirolasjavieruid lágaid vál-to customs custom-or

laws. dit vuhtii.ary
These álbmogiinpeoples shall have Dáinthe galgá leat

right retain their vuoigatvuohtato seailluhit ieiasetcustomsown
and institutions. where these ásahusaidvieruid ja dan mudduiare

incompatible with funda- dat eai leatnot vuostalagaid riik-go
mental rights defined ka láhkaortnegisby the ieias mearri-

legalnational vuoööofriddjavuoöaiguinand with duvvonsystem
internationally recognised riikkaidgaskasaééathu- ja dovdda-

rights. Procedures olmmosvuoigatvuoöai-shall be stuvvonman
established. whenever Dárbbuguin. mielde berre ásahitnecessary.

resolve conflicts which meannudanvugiidto éoavdit daidmay
arise in the application of sierramielalasvuodaidthe éuvvotmat
principle. vuoööojurdagadán ollasuhttimis.

gThe application Danof artihkkala cuck-para-
graphs l and 2 of this Article kis eaba galgga eastit daid álb-
shall members of mogiid lahtuidnot geavaheamesprevent
these peoples from exercising buot riikkavuloiiidda gullevas
the rights vuoigatvuobaidgranted all citizens váldimiseabageto
and from corre-assuming the badjelasaset daidda vástideaddji
sponding duties. geatnegasvuobaid.

Article 9 artihkal
To Danthe compatible mudduiextent riikkaidgo

legalwith the national láhkaortnet ja riikkaidgaskasac-system
and internationally recognised dovddastuvvoncat olmmosvuoi-
human rights. gatvuo‘Jat.the methods diktet. galga daid alb-cus-
tomarily practised by mogiidthe peoples lahtuid láhkarihkkumu-v
concerned for dealing gieöahallamiswith of- said gudnejahttit
fences committed álbmogiidby their dáid ieáasetmem- meannu-
bers shallbe respected. .danvugiid.

.The ‘or peo-these Eiseválddit ja-duopmostuo-customs-."ples in regard penal galgetlut dákkár ássiid gieöahal-to matters
shall be taken into consideration válditlamis vuhtii daid álbmo-
by the authorities and giid árbevirolas ranggástan-courts
dealing with such vugiid.cases.

10Article 10. artihkal
In imposing Gopenalties laid daid álbmogiid lahtuide

down by general law mearriduvvojit ranggastusaton mem-
bers of these peoples oktasas lahkaortnegaaccount mielde.
shall be taken of their economic. galga sin ekonomalas. sosiála
social and cultural character- válditkultuvraiesvuoöaid vuhtii
istics.

ranggástanvuogitEará gogivenbeshall toPreference
vuosttasoaååutgalgetgiddagasotherpunishmentofmethods

ranggastussaji dalle mearr1-goconfinementthan prison.in
duvvo.
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artihkal11.Article 11
dakkár dáhpáhusaidEarretexactionThe from members of
mielde gusket riikkalågathe peoples concerned of matcom-

bálkká-olbmuid. makkárgepersonal service in buotpulsory any
dahje bálkkáhis bággobálva-paid unpaid. lasform. whether or

gaibidit dáidlusaid galggaprohibited and puni-shall be
gái-álbmogiid lahtuin dákkárjashable by law. inexcept cases

galga saddat ránggá-bideapmiprescribed by law for all citizens.
stusvuloiin.

Article artihkal12 12.
The Dát álbmogat galgetpeople oaiåutconcemed shall be

vuoigatvuoöaideaset rihk-safeguarded of suojiagainst the abuse
vejolasvuoöakumusaid vuostátheir rights and shall be able to

éuoécaldahttit assiid duopmo-legal proceedings,take either
stuoluid ovddas ovttaskasolmmo-individually through theiror

orgánai-dahje ovddasteaddjirepresentative bodies. for Zinthe
dihteeffective deaset bokte suodjalanprotection of these

vuoigatvuooaideaset beaktilisMeasuresrights. shall be taken to
Galga daidlahkai. fuolahit ahtethat members of theseensure

séhttet ipmirditpeoples canunderstand albmogiid lahtutand be
assemeannudeami ieia ipmir-understood in legal proceedings.

ovddas.duopmostuoluduvvotwhere through thenecessary
dulkkamielde vehkiinof interpretation darbbuprovision byor

gaskaoamieffective dahje eara heivvolasother means.
bokte.

iioAssi.1-iANANPART II. LAND
artihkalArticle 134 13.

applying the Konvensuvnna dan oasiIn ofprovisions - raooehusat gal-Athis Part Conventiongov- doaimmahettiinof the
ermnents the earenoamasgudnejahttit danshall.respect getspe-

cultures albmogiidmiidéidforthe mearkkasumicial importance
dahje guovlluand spiritual values of the sin eatnamapeo- ~ -
gaskavuooasguktuid leaconcerned of dahjeples their relation-

vuoirmalaskultuvrii dahjeship with the lands territories. sinor
earenoamaiit dan‘applicable. arvvuicle. jaboth which theyor as Vbeliid.gaskavuo‘a servodatlasotherwise and inoccupy or use.

particular collectivethe aspects
relationship.of this

SaniinThe of the oaiil-term ulands -eatnamatuse
artihkkalisin Articles 15 and 16 duvvojit 15. ja 16.shallin-

guovllut. dl.clude maiddai olles datthe of territories.concept
assetdát álbmogatwhich total birasthe environ- mascovers

dat geavahit.of the which dahje muöuithement areas peo- man
ples concerned other-occupy or
wise use.
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Article artihkalH.14
. alb-dohkkehit laidL The Berrerights andof ownership

halddasan-mogiidpossession oi‘ the peoples oamastan-con-
mainvuoigatvuooa eatnamiiddacerned the lands theywhichover

asset. Hei-mieldetraditionally arbevierusiishall beoccupy
maiddaigalgadahpahusainvolasrecognised. In addition. mea-

vugii-assaigullevasdorvvastitshall be appropri-taken insures
vuoigat-dáid álbmogiidguinsafeguard rightate thetocases

vuoöaidpeoples concerned geavahit guovlluidof the to mainuse
occupied sii eaiexclusively muhtolands okto maid siinot oro

érbevieruleatbut which they mieldeby them, have geavahanto
for borramusomardeapmaitraditionally had their ja árbe-access

virolaåand traditionalsubsistence activ- doaimmaide. Dán dáfus
Particular berreattention shall be earenoamáåitities. váldit vuhtii

álbmogiidthe situation of johttipaid nomadic johtaleaddjito
andpeoples shifting cultivators eanandolliid dilalasvuobaid.

thisin respect.
RáööehusatGovernments shall take galget bastit

identify the merostallat eatnamiid árbe-steps to matas necessary
vierulands which the peoples mielde leat dáid álbmogiidcon-
háldduscerned traditionally and ja dáhkidit beaktilisoccupy.
suodjaleamieffective protection singuaranteeto oamastan-
assanvuoigatvuhtii.of rights of ownershoptheir and

possession.
RiikkaidAdequate procedures shall lahkaortnega olis

establishedbe within the nation- berre rahkadit heivvolas doaib-
al legal resolve land dáidmanvuogi mainna álbmo-system to

concerned.by the giidclaims peoples eanangáibádusat gieöahallo-
juvvojit.

Article 15 15. artihkal.The ofrights the Daid élbmogiidpeoples vuoigat—
vuoöaidconcerned the natural ieiaset eatnamiidto luond-re-

pertaining their lands duriggodagaide galgá earenoamáatosources
shall be specially safeguarded. dorvvastit.zit Daidda vuoigat-

These rights vuooaideincludethe right of gullet dáid álbmogiid
-these peoples vuoigatvuoöatparticipate in leat osolaáåan dáidto
the luondduriggodagaidand geavaheamis.managementuse. conser-
vation of these halddaseamis ja suooljaleamis.resources.

In in which State Dakkárthe dáhpáhusain maincases
retains the ownership stáhta varreof mineral alccesis oamastan-

sub-surface vuoigatvuooarights minerala- dahjeor resources or
other eatnanuolaspertaining riggodagaide dahjeto toresources

lands. shall estab- vuoigatvuobaid eatnamiid earagovernments
lish maintain procedures luondduriggodagaide. galgetor
through they ráööehusatwhich shall ásahitconsult dahje doalahit
these peoples. with meannudanvugiidview maid mieldetoa

whether dat raooadallatascertaining and what saiittet dáid álb-to
degree their would mogiiguininterests be oaizun dihte :ielgga-
prejudicied. goaridagobefore undertaking sin muhtin program-
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álb-dáidmuddui.arfy ja manpermitting ma.programmesor eallinvejolasvuoöaid.mogiidexploita-for explorationthe or mak-johtuibiddjojuvvoovdalgopertainingsuchtion of resources ávkkástal-dahjedutkan-kárgepeopleslands. Thetheir con-to dáidguoskámiilanprogrammapossibleshall wherevercerned
dahjeeatnamii-dda.álbmogiidofbenefitsin theparticipate

dákkárlohpiaddojuvvo pro-receiveshallandsuch activities.
galgetálbmogatDátgrámmii.dam-forfair compen-sation any

beassatmieldevejolasvuooaidsustainwhich they aasmayages doaimmaiddakkarosolaáianactivities.of suchresult Vgullasidjiideavkkis.buktin
juohkelaganbuhtadasgovttolas

dakkargillajitsiimaidvahagis
geaiil.doaimmaid

artihkal16.16Article
spiehkastagaiguin matDaidfollowingtheSubject to

artihkkaladánnamuhuvvonleatthethis Article.ofparagraphs
álbmogiiddáidéuoggáinmanitbeshallconcernedpeoples not
assaneat-ieiasetsirditoacéo eretlands whichremoved from the

namiin.they occupy. sirdinpálbmogiiddáidG0theseofrelocationtheWhere spieh-vealtameahttunadnojuvvoconcidered necessarypeoples sirddihe-sahttakastatdoaibman,suchexceptional measure.as an dalle,dussefaldoaimmahitamionlyplacetakeshallrelocation vuöo-oüonleatalbmogatdatinformedand gofreetheirwith leatsivainsirdimadieöulastheir consentWhereconsent. Jmiehtan.haga uosbákkudasareloca-suchobtained.becannot oaååut.vejolasleatmiehtamafollow-onlyplacetakeshalltion doaimma-sirddiheapmisáhttáproceduresappropriateing es- daiddussefal rneannu-huvvotandnational lawsbytablished riikkamaidmieldedanvugiidpublicincludingregulations. merostal-njuolggadusatlagatappropriate.whereinquires heivvolasgulletjamaiddaletopportunitytheprovidewhich alrnmo-dakkardahpahusain ee.of therepresentationeffectivefor dáhkiditmatgulaskuddamatlasconcerned.peoples Avejolasvuobaalbmogiiddadáidda
ovddasteapmái.doarvái nana

galgamieldeVejolasvuoéaidpossible. theseWhenever dahkiditalbmogiiddadaiddarightthe toshall havepeoples árbeviro-mahccatvuoigatvuobalands.traditionaltheirtoreturn daláneatnamiiddáseaset golasfor reloca-groundstheassoonas satleateaisivatsirddiheamiexist.totion cease
famus.

vejolas.leatJuos-máhccansuch notWhen return4. dahjemieldesoahpamusagalgadetermined bypossible. agree-as assai-desoahpamusleatjuossuchofabsencetheinment or. miel-meannudanvugiidgullevasappropriatethroughagreements. albmogiiddadaiddaadditdeshallpeoplestheseprocedures. lag-asvuooaeatnamiid matsadjaipossibleallprovided in casesbe leatdafussajijajuridihkalaslegalandqualityoflandswith
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least equalstatus at that of the uhcimustáto buorit sinseamma go
lands previously occupied by ovddes ja galgeteatnamat mat
them. suitable provide forto dorwastit sin birgenlagi
their needs and futurepresent boahtteaiggi ovdanumi. Jus dát
development. Where the peoples álbmogat háliidit buhtadusa
concerned preference ovdal ruhtan dahjeexpress galvun. data
for compensation in in galget dákkároaiiut buhtadusamoney or
kind. they shall be ássigullevás dáhkádusaiguin.compensat-so
ed under appropriate guarantees.

Persons thus -relocated shall Deiinna l2:iin sirdojuvvon
be fully compensated for olbmot gaiget dievas buh-oaziutany
resulting loss injury. tadusa buot massimiidor vahá-

giid ovddas maid sirdin lea daga-
han.

Article 17 17. arzihkal
Procedures established by Berre gudnejahttit daid

the peoples concerned for the meannudanvugiid datmaid álb-
transmission of land rights leat ásahan sirdin várásmogat

members of these peoplesamong eananuoigatuoc‘aid iezaset
shall be respected. lahtuid gaskkas.

2. The 4peoples concerned shall Daiguin albmogiiguin berre-
be consulted whenever consid- ráöözidallat alo meannuduo-go
eration ‘being given their jit. sinto uoigatuoOat luobahit
capacity alienate‘ theirto lands eatnamiid dahje muöui sirditor
otherwise transmit their rights uoigat&#39;uoOaid ieiaset servodaga
outside their community. olggobeallai.own

Persons belongingnot Galga sihkkarastit ahte olb-to
these peoples eaishall .be prevented gula daidda alb-mot geat
from taking advantage of their mogiidda. eai galgga sahttit ávk-

ofof lack kástallatcustoms under- sin vieruidor dahje Iáh-
standing lawsof. the the kadeihtemeahttunvuoöa. ahteparton
of their members dát olggobealetheto olbmot eai sáhte.secure
ownership. possession of dainna lágiin oaáåut alcceseasetor use

belongingland them.to dáid álbmogiid eatnamiidA oamas-
hálddasan-tan-. geavahan-

vuoigatvuoöa.

Article 18 18. artihkal
Adequate penalties shall be Láhka galgá mearridit muttagis

established by law for unauthor- ranggéstusaid dasa gii lobi haga
ised intrusion of. bahkke dáid álbmogiidupon. or use eatna-
the lands of the people miidda dahje váldá daid ieiascon-
cerned. and shall geavahussii.governments ja ráööehusat galget
take to such álggahit doaimmaidpreventmeasures eastadit
offences. dákkár rihkkumusaid.
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artihkal19.Article 19
eanandoalloprogram-Riikkaid‘agrarianNational programmes

álb-dáiddadahkiditgalgetmatpeoplestheshall to con-secure gieöahal-seammalaganmogiiddaequivalentcerned totreatment
veagadato~earariikkaidlamaofaccorded other gosectorsthat to
hárrái:doaimmaiddáidsiideregardwithpopulation to:the

fuolaheapmilassieatnamiidalandprovision ofthea more sindalleálbmogiiddadáidda gohavewhen theypeoplesthesefor
viidátdoarváileateaiprovid- eatnamatforthenot necessaryarea vejo-dahjeáigáiboahtimidábálasnormalofessentialstheing a lassaneapmai:olmmoslogulaspossibleforexistence. anyor

numbers:theirinincrease
juollu-variiddarbbaslasbof theprovisionb the means maideatnamiidbuoriditdeapmidevel-therequired promoteto

eaiggádusset.juoálbmogatdátwhich theselandsof theopment
alreadypeoples possess.

BARGODILIT JAOASSI.IIIRECRUITMENTIII.PART
BÅLVALANEAVT-CONDITIONSAND
TUTEMPLOYMENTOF

artmlcal:30.20Article
riikkaidgalgetRáööehusatwithinshall.Governments

ráööálagaidlahkaortnega olisnational lawsofframeworkthe
álggahitáXb-mogiiguindáiguinand inregulations.and co-oper-
suodjalitd-oaimmaidsierranaspeoplesthewithation con- albmogiiddadaiddabeaktilitspecialadoptcerned. measures barguivalclimabargiidgullevasprotectioneffectiveensure theto dallehárráibargoeavttuid goandrecruitmentregardwith to okta-.bargiidegusketlagat matof employmentconditions

sin.beaktilit-suodjaleaisaccat.thesebelongingworkers to peo-
they arethattheples. extent"to

not lawsprotected byeilfectively
general.inworkersapplicable to

buoremusgalgetRáööehusatshall doGovernments every- veale-buoteastaditmieldeprevent lágipossible tothing any bargiidalbmogiiddaidheamiworkersbetweendiscrimination
earenoama-gaskkas.bargiidearapeoplesthebelonging to con-

assiinzdainZitworkers. inotherandcerned
regards:particular as

maiddaibarguibeassanemployment. aadmission toa fidno-gáibiditbargosajiin matemployment.skilledincluding as
bargosa-alitmahtolasvuooa.promotionforwell measuresas bargoovdáneap-beassandjáiadvancement;and

mi:
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remfinerationb equal for b bálkádássálasvuohta seam-
work of equal value; maárvosas barggus:

andmedical socialC dálkkasteapmiassist- c sosiéla
Occupational safety and veahkki, bargodorvvolasvuohtaance.

health. all social security benefits bargodearvvasvuoöabálvalusat.
and other occupationally servodaga buot oadjobuorre-any
related benefits, and vuoöathousing: bargodillái gullevas

eará buorrevuoöat maiddái
orrunvisttit:

d the ofright association and d searvvadanvuoigatvuohta
freedom for all lawful oassevaldinvuoigatvuohtatrade buot
union activites. and the lágalasright fágaorganisasuvdnabarg-to
conclude collective guin maiddái vuoigatvuohtaagreements
with employers employers‘ dahkat oktasas bargosiehtadu-or
organisations. said bargoaddiiguin dahje bar-

goaddiorganisasuvnnaiguin.
The taken shall Das namuhuvvon doaimmatmeasures

include galget dahkiditto ahtemeasures ensure:

élbmogiiddaa that workers belonging dáiddaato gulle-
the peoples concerned. including vas bargit, maiddái áigodatbargit.‘
seasonal. casual and migrant gaskaboddasas bargit sirdo-
workers in agricultural and other bargit eanandoallo- eará barg-
employments. well those guin. seammá akoartavaldiidas as go
employed by labour bélkabargit.contractors. galget oaiiut seam-
enjoy the protection afforded by suoji riikkaid lagat ja dá-ma go
national law and practice oth- balasto addetgeavat seamma

such workers in the suorggi eará bargiide.er ahte siisame
thatand theysectors, fully ollásit dihtet iezaset vuoigat—are

informed of their rights bargolahkaortnegaand la- vuoöaid olis
bour legislation ofand the daid váidalanvejolasvuoöaidmeans

of redress available them: leat geavahusas:mat

workers belongingthat b dáidda álbmogiidda gulle-to
these peoples vassubjected bargitnot eai gartta bargat dak—are

working conditionsto hazardous kar diliin várálaééatleat- mat
their health. in particularto dearvvasvuhtii. earenoamááit

through pesticides dakkár dáhpáhusainto mainexposure geava-
other toxic substances: huvvojit pestisiiddat boradivre-or

mirkkot ia eará mirkkolas avd-
nasat:

that workers belongingc dáidda álbmogiiddato gulle-c
these peoples subjected bargitvas garttanot eai bakkuvulosare

coercive recruitmentto barggahanortnegiidda. daidsystems. siste
including bonded labour and baggobargu vealgemaksima va-
other forms of debt servitude: ras eará vealgebargohámit:

d that workers belonging d dáidda albmogiiddato gulle-
these peoples enjoy equal olmmai-vas ja nissonbargiicleoppor-
tunities and equal in dahkiduvvojittreatment dásseárvosas vejo-
employment for and lasvuoöat gieöahallan bargo-men wom-

and protection from sexual eallimisen. maiddái suodjalus
harassment. rohcoseami vuostá bargosajiin.
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galgaavviraEarenoamasbeshallParticular attention4.
bargodarkkistan-mtittagisestablishment atnitofpaid theto

rahkadeamis guol-balvalusaidinspectionlabouradequate 59,-.
albmogiiddamain daiddaluinwhere workersvices in areas

balkabarggus.bargit leatgullevasbelonging the peoplesto con-
Konvensiivn-gozihan varas dánundertake employ.cerned wage

mearradusaid olla-clan oasicompli-orderin toment. ensure na
provisions this Suvvaina.with the ofance

Part Convention.of this

FIDNOMAHTTAHUS.OASSI1vVOCATIONALIV.PART GAV-JADUODJIHANDI-TRAINING,
OLGGOBEA-POGIIDRURALANDCRAFTS EA-GUOVLLUIDLEINDUSTRIES

LÅHUSAT

artihkal21.21Article galgetlahtuinálbmogüdDáidpeoplesof theMembers con- buoritunnimustá seammaleatopportunitiesshall enjoycerned fidnomaht-oaiiutvejolasvuoöatof otherthoseequal toleastat riikkavuloiiin.earatahusaVocational goofin respectcitizens
training measures.

artihkal22.22Article álb-dáidovddiditGalgétakenbe toshall pro-Measures oasseváldimalahtuidmogiidofparticipationvoluntarythemote ñdnomáhttáhusprográm-oktasaspeoplesof themembers con-
maide.trainingvocational pro-cerned in .

application.generalofgrammes ñdno-oktasasasahuvvonGoasexistingWhenever pro- éuovoeaimáhttáhusprográmmattrainingvocationalofgrammes dárb-earenomásálbmogiiddáiddo notapplicationgeneralof galgetráÖÖehusatdebuid.theofneedsspecialthemeet albmogiiguindaidveahkkalagaidgovernmentsconcerned.peoples Afidnomáhttáhuspro-sierra-ásahitofparticipationthewithshall, ja-bálvalusaid.grámmaidprovi-thepeoples.these ensure- of trainingspecial pro-sion
facilities.andgrammes ñdnomáhttáhus-Dat sierratrainingspecial pro-Any vuoööuduv-galgetprográmmatthebasedbeshall ongrammes ekonomalas.álbmogiidvot dáidsocialenvironment.economic kultuvrradiliide gea-sosiálaandconditionscultural prac-and dutkamu-Buotdárbbuide.vatlaspeoplesof theneeds .con-tical - okta-programmaiddáidsatthismade instudiesAnycerned. dahkkojuvvotgalgetvuoöasincarriedbe outshallconnection albmogii-daiguinveahkkalagaidpeoples.thesewithco-operation ráööádallatgalgageaiguinguin.theconsultedshall be onwho organisere-prográmmaiddákkárofoperationandorganisation G0 leabirra.joöiheamimajafeasi-Wheresuch programmes. galgetalbmogatdatdevejolas.shallpeoples progres-theseble. ovd-valditieiadaoistagasahttitforresponsibilitysively assume
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organisation: andthe operation dasvastadusaof dakkar erenoinas
such special training mahttahusprogrammaid organi-pro-

they decide.grammes. seremis jooiheamis. juos siiso
ieia mearridit nu.

Article 23 :23. artihkal
Handicrafts. rural and Duodji. dalonguovlluid jacom-

munity-based in.dustries. and baikegottiid ealahusat arbe-
subsistence and tradi- virolas bivdo- ja coagginealahweconomy
tional activites of the peoples -barggut galget doddas-sat
concerned. such hunting. dehalasas oassin daidalb—tuvvot
fishing. trapping and gathering. mogiid kultuvrra seailluheamis ja
shall be recognised important -maiddai ekonomalas iesmearride-as
factors in the maintenance of amis ovdanumis. Alo leago
their cultures and in their darbu. ráööehusat galgeteco- ve-nomic self-reliance and devel- ahkkalagaid daid ailbmogiiguin

Governments shall.opment. with dorvvastit daid doaimmaid
the participation of these people ovdzineami.nanusmuama
and whenever appropriate. en-

that these activi-tessure are
strengthened and promoted.

Upon the sihtet.of the Go dát álbmogatrequest de
cgigerned.pmeoples appropriate " galga addit heivvolas teknihkalas

technical financialand assistance ekonomalas veahki gokko dat
shall be provided wherever leabeare vejolas. Danpos- okta-
sible. taking into the vuoéasaccount galgá- valdit vuhtii dáid
traditional technologies and cul- álbmogiid árbevirolaå teknologii-
tural characteristics of these ja ja kultuvraiesvuoéaid ja maid-
peoples. well the impor- dai guhkeséigasasas as ja vuoiggalas

.oftance sustainableand equi- ovclanumi dehalasvuoéa.4 table development,. .

PARTV." SOCIAL SECURITY OASSI:V SERVODATOADJ U
AND HEALTH DEARVVASVUOH-JA

TA
Article 24 24. artihkal

Social security schemes shall Servodaga oadjoortnegat galget
be extended progressively daoistagato viiddiduvvot gokéat

the peoples concerned, and daid élbmogiidcover ja daid ortnegiid
applied without discrimination galga doaimmahit almmá mak--against them. kárge vealahemiid haga.

4 Article 25 25. artihkal
Governments shall Ráööehusat galget dorvvastitensure

that adequate health services daidda albmogiidda dohkalasare
made available theto peoples dearvvasvuobabalvalusaid
concemed. shall provide them skahppot variid dátvai álbmogator
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ovddasvastadusainiezasetbessetallow them totoresources
rahkaditbearráigeahéuinservicesdeliver suchandn

balvalusaid.dákkárfállatresponsibilitytheir ownr
theythatcontrol. so may

attainablehighestthe stan-
and mentalphysicalof

h.
vejolas.leaguhkásNushall. the goservicesHealth to

dearvvasvuoöabálvalusat galgetcommunity-possible. bent
Dakkar bálva-baikkalaécat.leatshall beThese servicesd.

hálddasitjahábmetgalgalusaidadministered inandned
álbmogii-dáiguinovttasráöiid‘ peopleswith theeration

sinválddidettiinvuhtiiguinand take intoçerned account
sosiálageografalas.i ekonomalas.geographic.economic. so-

seammádiliidiand kultuvrralas goconditionscultural as
clearvva-árbevirolassintraditionaltheir preven-as

buoriclan-svuooafuolahus-.practices andhealingcare.
dálkkodanvugiid.icines.

Dearvvaévuoöafuolahanort-shallhealthhe systemcare
bálkáhitmahttáhit jagalgatrainingthepreference netto

baikkalas dearvva-ovddageahéenlocalofemployment com-
bargatsvuoöabargiid jaand fo- earenoa-health workers.ity

vuoööobal-dearvvasvuoöamáiitwhilehealthprimary caren
lagasdoaladettiinvalusaiguinlinks withtaining strong

dearvvasvuoöa-earaoktavuoöaidof healthlevels care ser-r
bálvalusaiguin.b. dearvvasvuooabalva-Dákkar4.healthot suchprovisionThe

soabahitgalgalagideamilusaidco-ordinatedbeshallices
sosiala. ekono-oktii riikkaandsocial. economic earaother

doaimmai-kultuvrralasjamalastheinirai Country.measures
guin.

DI-OASSI. OAHPAHUS JAVIEDUCATIONT VI.
EHTOJUOHKINOFAND MEANS

COMMUNICATION
artihkal26.-1e26

lahtuideálbmogild buotDáidshall takenbe toasures
unnimustádorvvastitgalgáof the se-membersthat peo-re vejolasvuoöaidburiidconcerned thehave opportu- amma

dásiinoahpahusa buotoaáåutall goeducationacquire atto
muduid.servodagasriikkafootingequalleastat ans on

nationalof thethe rest com-
itv.
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artihkal27.Article 27
oahpahu-Dáid álbmogiidandEducation programmes

-balvalusaidsprogrammaidpeoplesfor theservices con-
sin-ollasuhttitovddiditgalgadeveloped andshall becerned

dátveahkkalagaid vaiguinco-operation pro-inimplemented
gallehitbálvalusatgrammattheiraddresswith them to spe-

daiddasierranasdarbbuid.sinshall incorporateandneeds,cial
diehtu.historja.gullat singalgetknowledgetheirhistories.their

arvosystematteknologiija,valuetheirtechnologies.and
ekonomalas.sosiala.maiddai sinsocial.furtherand theirsystems

kultuvrralas viggamusat.jaaspira-culturalandeconomic
tions.

eiseváld-OvddasvastideaddjiauthorityThe competent2.
dáid álbmo-dz-ihkiditgalgetditoftrainingtheshall mem-ensure

osolasskuvlemalahtuidgiidand theirpeoplestheseofbers
skuvlenprográmmaidvuoöaformulationtheininvolvement

dainnaollasuhttimisplánemis jaof educationimplementationand
álbmogatdátulbmiliin ahtetheviewwith toaprogrammes.

ainválditsáhttetdaöistaga stuo-of responsib-transferprogressive
daidovddasvastadusaritof these pro-conductfor theility

joöiheamis.grámmaidpeoplesprogrammes theseto as
appropriate.

gal-ráööehusatlassinDasaaddition.In governments
álbmogiiddáiddovddastitof thesethe right getrecogniseshall

vuoööuditvuoigatvuoöa ieiasetestablish theirpeoples ownto
-balvalusaidskuvlenasahusaid jafacil-andinstitutionseducational
dákkárahteeavttuindainnainstitu-provided that suchities.

unnimusdevdetásahusatstandards norp-minimumtions meet
ovddasvastideaddjimaidmaidtheestablished by competent

dái-raooalagaideisevalddit leatwithconsultationauthority in
ráhkadan.álbmogiiguinguinAppropriatepeoples.these re-

provided for thisshall besources
purpose.

artihkal28.28Article
manéide‘albmogiidDaidthebelongingChildren to
mieldevejolasvuooaidgalgawherev-concerned shall.peoples

éallinoahpahusajalohkanadditreadbetaughtpracticable. toer gilli miidandahjeeatnigilliisinindige-theirinand write own
joavk-dangeavahuvvoin the languagelanguage eanemus‘ ornous datgullet. Jsiikusused by the uoscommonly masamost

ovd-devejolas.geavatlaééatleatthey belong.whichtogroup galgeteisevaldditdasvéstideaddjithepracticable.When this not
álbmogiiguindáiguinráööádallatshallauthoritiescompetent un-

joksandoaimmaidulbmiladánthesewithconsultationsdertake
birra.adop-theviewwithpeoples toa

thisachieveoftion tomeasures
objective.

doaimmaiguinMuttágisbeshallAdequate measures
albmo-daiddagalga dorvvastitthesethattaken peo-to ensure

vejolasvuoéa oahppatgiiddaopportunitytheples have to
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virgga-riikkanjuoviilitgeavahitnationalthefluencyattain virggélasriikkadahjegielalasofficialof theinlanguage oneor gielain ovtta.the country.oflanguages doaim-johtuibidjatGalgataken tobeshallMeasures3. ovddiditseailluhit jamaid matdevel-theand promotepreserve gielaidieiasetélbmogiiddaidindig-of thepracticeandopment geavaheami.ahtanussamapeopleslanguagesof theenous
concerned.

artihkal29.29Article . oahpahusaálbmogiidDáidgeneralofimpartingThe máhttáhitgalgá leatulbmilinwillthatskillsandknowledge dieöuiddábálasdakkármánáide"thebelonging tochildrenhelp bastet-maiguin siidáidduidparticipateconcerned topeoples diewa-servodatlahttundoaibmatinfootingequalandfully anon ieia-sinsihkedassearvvusjasittheand incommunitytheir own dásis.riikkaservodagassetshall becommunity annational
theseforeducation peo-ofaim

ples.

artihkal30.30Article álggahitgalgetRáöoehusatadoptshallGovernments albmogiiddaiddoaimmaid mattheappropriate tomeasures dafuskultuvrraarbevieruid jaof theculturesandtraditions sidjiideéilgejitláhkáimuttagismakeconcerned. topeoples vuoigatvuobaidieiasetsinandrightstheirthemknown to earenoamaiitgeatnegasvuobaidregard toinespeciallyduties. vejolasekonomalasbarggu.opportunities.economiclabour. dearvvasskuvlejumivuoöaid.health matters.andeducation‘ fálalesosiálagaáaldagaid.vuoöarightstheirandwelfaresocial vuoigatvuoöaiddakkárdagaid.Convention.thisfromderiving dátvuoööun leaharrai maid
konvensuvdna.

galgádánmieldeDarbbu‘J...beshall-thisIf necessary.A jorgalusai-girjjalasdoaimmahitofmeans written trans- .bydone jo-avkodieöihangaskaomii-guinofthrough theand uselations . gillii.ieiasetalbmogiiddaidguintheincommunicationsmass
peoples.theseoflanguages

artihkal31.31Article algga-galgetCuvgendoaimmat. shall beEducational measures buotriikkaservodagahuvvotof thesectionsalltaken among gaskkas.eagadatjoa°kkuidpartic-andcommunity.national gaskkasdaid geatearenoamzizitinthatthoseularly areamong dai-dahkamusasleat eanemusthewithContactdirectmost dihtesihkkunélbmogiiguinguinthewithconcerned.peoples joavkkuindainovdagattuid matprejudiceselmininatingofobject albmogiidleat daid guov-sahttet -respectinharbourtheythat may sihkkarastitgalgavarasDandu.end.thisTopeoples.of these eara oahp-jahistorjagirjjiinahtemadebeshall to ensureefforts duohta.addojuvvopamaterialasotherandtextbookshistorythat daidvuoiggalasjudarkilis govxjaprovidematerialseducational a
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antifair. servodagas kultuvr-informative álbmogiidaccurate
portrayal of the societies and ras.
cultures of these peoples.

PART VII. CONTACTS OKTAVUODATOASSI. JAAND vn
OKTASASIBARGUCO-OPERATION

ACROSS BORDERS RIIKKARAJIID
RASTA

Article artihkal32 32.
4Governments shall Ráööehusat alggahittake galgetappro-

priate including by doaimmaid riikkaidgaskasasmeasures. ee.
alkidahttinboktesoahpamusaidof international agree-means

:eardda-eamialbmogiidvarasfacilitate andto Contactsments.
oktavuobaidélbmogiidco-operation indigenous lasbetween

rasta.riikkarajiidoktasasbargguand tribal bor-peoples across
sosiá-ekonomalas.gaskkasincluding daidders, activities in the

vuoinnalaskultuvralas,economic, spiri- la.social, cultural.
doaimmat.guoskibirrasiiandtual environmental fields.

PART HÅLDDAHUSOASSI.VIIIVIII. ADMINISTRATION
V

artihkal33.Article 33
.ovddasvástá-EiseváldiThe governmental authority gean

éssitán konvensuvnnadussiidresponsible for the matter cov-
ahtesihkkarastitgalgégullet,ered this Conventionin shall

earádoaimmahagatgévdnojitthat otheragenciesensure or Vvárásjoöihanmuttágis ásahusatmechanismsappropriate exist to
dáiddagusketprográmmaidadminister af- matthe programmes
leatahte dainálbmogiidda,fecting the peoples concerned.

addo-daiddathat várit dikåutdoarvaiand shall they’ haveens-ure
éssitdoaimmaidjuvvon motthe for the numeans necessary

gaibidit.fulfilment of the func-proper
assignedtions them.to

doairnmaide galgetDáiddaThese shallprogrammes .gullatinclude:
mearrá-dán konvensuvnnaplanning.the co-ordination. aa

oktiiheiveheapmi.plánen.dusaidand evaluation.execution in
arvvostallanollasuhttin ovttas-co-operation with the peoples
albmogiiguin:daiguinráöiidconcerned. of the pro-measures

for Convention:vided in this
eará doaim-láhkaásahus-bb of legislativethe proposing

. ovddasvastide-maid arvaleapmiand other thetomeasures com-
maiddaieisevalddiideaddjiauthorities andpetent super-

gozihe-ollasuhttimadoaimmaidofvision the application of the
daiguinveahkkalagaidapmitaken. in co-operationmeasures

albmogiiguin.with the peoples concerned.
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MEARRÅ-DABALASGi:Ni£RAL OASSI.IxPROVI-PART IX.
DUSATSIONS

artlhkal34.34Article
lagasvuohtadoaimmaidDaidof theandThe nature scope

danalggahuvvojitviidodat matgivetakenbe totomeasures vá-ollasuhttimakonvensuvnnashall beConventionthiseffect to
dáv-merostallojuvvotgalgetrás.flexibledetermined in manner.a

riikkaieéguöegegasit earenoa-conditionsregard thehaving to
válddi-vuhtiiclilalasvuobaidmaseachofcharacteristic country.

dettiin.

artihkal35.35Article
mearrad-u-Dán konvensuvimaprovi.-of theapplicationThe

oaééodoaimmaheapmisaidshallthis Convention notofsions
vuoi-álbmogiiddaidgoariditbene-andrightsaffectadversely .buorrevuooaidgatvuobaid iigeconcernedpeoplesfits of the

eara komen-vuoobun leatmaidConventionsothertopursuant
riikkaid-ravvehusat.suvnnatRecommendations. interna-and

doaimmahusgirjjit.gaskasastreaties.tional instruments. og
sisk-riikkaidsiehtadusat dahjeawards.national laws. custom or

vi-njuolggadusat.lágat.kaldasagreements.
siehtadusat.dahjeerut

LQAHPALAS MEAR-OASSI.XPROVISIONSFINALPART X.
RADUSAT

artihkal36.Article 36
divvu jagikonvenåuvdnaDáttherevisesThis Convention

êeardda-Eamiálbmogiid ja1957Popula-TribalandIndigenous
soahpamusa.albmogiicllas1957.Convention,tions

artihkal37.Article 37
formálakonvensuvnnaDánthisofi ratificationThe-formal

. galget almmuhuv.-dohkkeheamitcommuni-beshallConvention
Riikkaidgaskasaé barge-of votthe Director-GeneralI-cated to

véldojobiheaddjaidoaimmahagaOfficeInternational Labourthe
várás.registreremaregistration.for

artihkal38.Article 38
éatnakonvensuvdnaDátshall beConventionThis

RiikkaidgaskasasclaiddusseMem-thosebinding only upon
lahtuidbargoorganisasuvnnaLabourInternationalof thebers

váldojoöihe-dohkkeheamiratifications maidwhoseOrganisation
registreren.addji learegistered with thebeenhave

Director-General.
boahtá fáp-KonvensuvdnaforceintoIt shall come

mánuguoktenuppelohkáimuidateafter themonthstwelve on
váldo-mannilbeaivvidanof goasratifications twowhich the

guovt-lea registrerenjoöiheaddjiregistreredbeenhaveMembers
dohkkeheami.lahtuDirector-General.thewith
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thisThereafter. namuhuvvon beaivviConvention Ovdalis
konvensuvdna boahtáshall force forinto mannilcome any

Member guöege Iahtu guovdufápmuitwelve months after the
guoktenuppelohkái mánudate ratification danwhich its hason

been manrmil Iahtu dohk-registered. beaivvi goas
keheapmi lea registrerejuvvon.

Article artihkal39 39.
mii lea dohkkehanA Member which has ratified Lahttu

sáhttáthis Convention denounce dan konvensuvnna. cealkitmay
mannil danafter the expiration of dan logi jagieretten years

leafrom beaivvi konvensuvdnathe date which the Con- goason
boahtan fápmui, vuolggahemiinvention first force,into bycomes

Riikkaid-eretcealkinalmmuhusacommunicated the Di-toactan
rector-General bargodoaimmahagaof the Intemation- gaskasas

valdojoéiheaddjaial Labour Office registreremafor registration.
Such várás.denunciation ‘shall takenot
effect afteruntil theone year
date which registrered.on

lahttu mii lea danEach Member Iesguhtegewhich has
ratified this Convention konvensuvnna dohkkehan iigeand

eretcealkinvuoi-which does within ieiasthenot. geavatyear
gatvuobafollowing the expiration jagi siste ovdalisof the namu-

aigodagaperiod of logi jagimentioned in huvvonten years
mannil. éadnojuvvon doahtta-the preceding paragraph. leaexer-

ofcise the denunciation lit konvensuvnna cuovvavas logiright
sáhttáin this jagi aigodagas. dat ceal-provided for Article. will

bound of dán easkabe for another period kit konensuvnna eret
iesguoege logi aigodaga loah-thereafter. jagiand.ten years may

eavttuiddenounce this Convention daid mielde leatthe matat pas
period éilgejuvvon dán artihkkalis.expiration of each of ten

providedunder the termsyears
for this Article.in. .

artihka40.Article 40 . . Riikkaidgaskasas bargo-of theDirector-GeneralThe
valdojobiheaddjidoaimmahagashallLabour Office.International

Riikkaid-buotalmmuhitgalganotify Members of In-theall
bargoorganisasuvnnaternational gaskasasOrganisationLabour

dohkkehemiidbuotlahtuideratifica-registration of allof the
leatmaid lahtuteretcealkimiiddenunciationsandtions commu-

buolggahan.sutnjeMembersthebyhimnicated to
Organisation.of the

valdojobiheaddji almmu-GoMembersnotifying theWhen
lahtuide ahteorganisasuvnnaharegis-Organisation of theof the

dohk-nuppiregistrerenlearatificationsecondof thetration son
vuolgga-leamii sutnjekeheamihim, Direc-communicated theto

galgá Iah-cuigetdehuvvon,shall draw thetor-General atten- son
konven-beaivemearituideof Orga-Members the goasof thetion

fápmui.boahtásuvdnawhichdatethenisation to upon
will intoConventionthe come

force.
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artihkal41.41Article
A bargodoaim-RiikkaidgaskasaåofDirector-General theThe

galgáváldojoöiheaddjimahagashallOfficeLabourInternational
NaäuvtmaidOvttastuvvanSecretary-thecommunicate to

artihkkala102vuoööudangiijjiNationsUnitedof theGeneral
Ovttastuvvanalmmuhitmieldeaccordanceinregistrationfor

váldoéállái dievasNasuvnnaidofCharterof the102Articlewith
dohkkehemiindieöuid buotfull partic-NationsUnitedthe

ovd-leamaideretcealkimiinandratifications sonactsof allulars
mearrédusaidartihkkaliidditbyregistrereddenunciationof

registreren.mieldethewithaccordanceinhim pro-
Articles.precedingtheofvisions

artihkal42.42Article .bargodoaim-Riikkaidgaskasasconsid-such timesAt mayas
halddahusraooi galga,mahagaBodyGoverningthenecessaryer dárbbaälaüan,oaidnádalleOf-LabourInternational goof the

váldokonferensii raporttabuktitGeneraltheshallfice present to
doaibmamiskonvensuvnnadanon work-theConference reporta bidjatsévahahttileagodutkat.shallandConventionthisofing

gaialdagaésselistuikonfereanssaof plac-desirabilitytheexamine
dandahjekonvensuvnnaollesConfer-agenda of thetheing on

rievdadeamis.osiidof revisionitsquestiontheence
inwhole part.in or

artihkal43.Article 43
dohkkehakonfereansaJthe adoptConferenceShould uos

rievdadamiioööa konvensuvnnathisrevisingConvention.a new dahjeollasitkonvensuvnnadaninwhole part.inConvention or
ná, juossaddososiid. dedanConventionunless thethen, new

mearritkonvensuvdnaoööaprovides-otherwise
láhkái:eara

oööadohkkehalahttuaMemberby goratificationthea a
dekonvensuvnna.rievdaduvvonConventionrevisingof the new cealkamaiddai eretjuredat ipsoinvolve the imme-jureshall ipso

artihkkalakonven§uvnna’39.dánCon-of thisdenunciationI-diate
jafuolakeahtta. juoseavttuin gonotwithstanding thevention.

konvenéuvd-rievdaduvvonoööa39 above,Articleofprovisions
fápmui;boahtánleaCon-revisingthewhenand nanew

intoshall havevention come
force:

dohkkehitsáhteeaib lahtutdate when thethefromb as be-dansatkonvensuvnnadánConventionrevising comesnew rievda-oööamannilaivvishallConvention goasthisforceinto
boahtákonvenåuvdnaduwonratificatioinbeto tocease open

fápmui.Members.by the
galgáDát konvensuvdnaConvention shallThis in any

fámusvbissut dálá hámistisgoitgeremain in force in its actualcase
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tiiose bootcontaeÅt sisdoaluinisform dáJá daidand for Mem-
begs ratified lahtuid dohkke-which have but guovdu leatmat

nothave ratified the han dan ea.i leat dohkke-revising muhto
Convention. konven§uvn-han rievdaduwon~

na.

Article artihkal44 ’ 44." A.VFrenchThe English Dán konvenåuvnna engelas- jaand ver-
frénskkagielsions of the of this Conven- leaba guk-text teavsttat

authoritative. doallevaééat.tion equally tot seammaare

’199:m-03-I-:‘r
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