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KANNANOTTO SAAMELAISKÄRÄJÄLAKIIN
1 yhdistyksemme on perustettu kaikkien saamelaisten edusvalvontaelimeksi. Huolenamme on ollut
Suomen alkuperäiskansaan kuuluvien vanhojen saamelaissukujen asema. Yhdistyksemme kanta on, että
vaaliluettelossa olevat saamelaiset täyttävät Suomen lain kriteerit, eikä vaaliluettelosta saa poistaa ketään.
Jokaisen saamelaisen täytyy päästä osaksi kulttuuri-itsehallintoa päättämään omista asioistaan.
Muunlainen käytäntö sotii voimakkaasti yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien kanssa. Suomessa täytyy
ymmärtää, että vanhojen saamelaissukujen asema Suomessa täytyy ratkaista heidän edukseen, sillä he ovat
asuttaneet Suomen vanhoja Lapin maita ammoisista ajoista lähtien. On täysin ymmärrettävää, että se
aiheuttaa vastustusta jäsenistössämne, kun heidän syrjintänsä on näkyvää ja voimallista. Toivon päättäjiltä
kauaskantoista viisautta nähdä asiat laajemmin.
2 Suomessa ei voida tarkastella saamelaisasiaa vain kielikriteetiasiana. Alkuperäiskansaa ei voi muodostaa
kielikriteerin varaan, vaan siinä on oltava alkuperäiskansojen tunnuspiirteet mukana. Vaikka Suomessa ei
sovelletakaan Ilo-sopimusta sinällään, on Ilo-sopimuksen määritelmä alkuperäiskansasta tässä toimiva. Eli
jäsenistömme saamelaiset ovat alkuperäiskansaa, jotka ovat asuttaneet alueita ennen näille seuduille
tulleita vallassa olevia ihmisiä ja että jäsenet ovat säilyttäneet kulttuurisia piirteitään ja järkestelmiään. Sen
lisäksi ovat alisteisessa asemassa. Kieli on yksi tärkeä osa, mutta sen varassa ei voi historian takia
muodostaa alkuperäiskansaa. Se olisi väärin ja jättäisi jäseniämme ulos, kun useiden syiden takia
rekisterimerkinnät kielitaidosta olivat puutteellisia. Kirkonkirjoja ei ole saatavilla edes paikoin, koska ne
ovat tuhoutuneet.
3 Suomen lakiin merkittiin veroluetteloihin perustuva saamelaisuus sen takia, että sillä turvataan myös
niiden saamelaisten ihmisoikeudet, jotka eivät syystä tai toisesta täytä kielikriteetivaatimusta.
Vastustamme sen takia pykälän 3 kohdan 2 poistamista, sillä silloin Suomessa tapahtuu etninen puhdistus
ja oikeusmurha.
Äidinkielimerkintävaatimus on Suomen oloissa liian äärimmäistä, sillä täällä on ollut käynnissä saamen
kielen siivoaminen ihmisten mielistä. Papeille oli eduksi, kun he suomalaistivat ihmisiä. Koululaitos teki
samaa. Näiden syiden takia ei missään nimessä saa poistaa jäsenistöämme vaaliluettelosta tai poistaa
mahdollisuus liittyä siihen, kun kyseessä on Suomen alkuperäiskansa. En voi hyväksyä toimia, joilla heitä
syrjitään. Se, miten jäsenistöstämme nyt puhutaan ja millainen ajojahti heitä vastaan on käynnissä on
vastenmielistä.
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