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l2:e miitet med
samekonvention,

de nordliga fiirhandlingsdelegationerna om en nordisk
Arlandastad, l5-15 mars 2015

Nlrvarande:

Sverige

Ordftirande
Mats \7iberg, expeditions- och rlttschef

Ledamiiter
Josefina Lundgren Skerk, vice ordf. Sametinget
Lars-Anders Baer, represenranr for Sametinget
Catharina Adlercreutz, rittsakkunnig
Jacob'Sflichmann, imnesrid

Sekreterare mm.
Lars-Marcus Kuhmunen, dep. sekr, sekreterare i delegationen
Peter Engstrom, sekreterare for Sametingets ledamoter i delegationen

Finland

Ordftirande

Johanna Suurpii, direktor

Ledamdter
Liisa Saarenmaa, bitridande avdelningschef
Anne Nuorgam, sametingsledamot
Heikki Paltto, sametingsledamot

Juha Karhu, representant for sametinget

Sekreterare mm.
Yrsa Nyman, konsultativ tjansteman, sekreterare i delegationen
Kalle Varis, jurist, sekreterare for Sametingets ledamoter i delegationen



Norge

Ordftirande
Kris tin Ryan, avdelings dir ektar

Ledamdter
Martin Sorby, avdelin gsdir ekrar
Carl Erik Moksness, fagleder
Audhild Schanche, seniorridgiver

Sekreterare mm.
Lars-Ivar'Sf ideroe, seniorridgiver, sekreterare i delegationen
Torvald Falch, seniorridgiver, sekreterare for Sametingets ledamoter i
delegationen
Magnus Forberg Andersen, seniorridgiver

Tolk
Johanna Nordblad Sirkka

51 lnledning

Mats \Wiberg hiilsade vilkommen.

52 Dagordning faststdlls

Dagordningen faststllldes.

$3 Fdrhandling av kap 3-5

Delegationerna forhandlade kapitel 3 sprik och kultur, kapitel 4 Land
och vatten och kapitel 5 Niringar. Den finska delegationen hade inte
mandat att forhandla kapitel 4-5.

I bilagan till detta protokoll framgir de uppdaterade textforslagen samt i
tillampliga fall de overenskomna skrivningarna for kapitel 3, 4 och 5 samt
anteckningar dartill.

Delegationerna ar overens om att konventionsforslaget ska betraktas
som en helhet. Det inneber att de kapitel som lnnu inte ir
fardigforhandlade kan piverka den slutliga rexren i samtliga kapitel.

54 Overlimnande av ordfiirandeskapet

Mats \(iberg overlimnade ordforandeskapet till Johanna Suurpll.

$5 Framtida arbete, mandat och planering.

Johanna Suurpii uppdaterade den gemensamma milsittningen att under
20 1 6 avsluta forhandlingarna.



Finland har som avsikt att senast fyra veckor innan nrsta mote skriftligen
skicka over ett ordforandeforslag pi kapitel 6-7 samt tre veckor innan for
kapitel3.

!6 0vriga frigor

Delegationerna presenterade vad som var pi ging inom respektive land.

$7 Nista miite

Nlsta mote, det 13:e motet, beslutades att aga rum i Helsingfors den 25-
26 maj.

Vid protokollet

Mats \fliberg
Ordforande

Lars-Marcus Kuhmunen
Sekreterare



Fdrhandlingsversion NSK kap 4 mars 2016- ordfdrandetext utarbetat av Sverige

4 Land och vatten
Art. 25 Rett till land och vatten

:tfr:ff'Ji',::ffj:ili?il

f:il"riliff::'[:rtotJ"', bruk av land och vatten upparbetat koilektiv elter individuefl sgande- eiler_n som de traditionellt har brukat.

SE, NO och Fldterkommer.

Art.26 Skydd av rAtten till land och vatten

NO onskar att artikeln flyttas till art.25.

StaternaskamedbeaktandeaVattr5ttentilllandochvatten,,,,,,,,

E=::mlH:J:rt:r:n"der 
rcir att sat<ra sariers [rdtt tirr,] tirrsinsiirioch mo;righeter att effektiw bruka

Art' 27 Kartriiggning och faststSrande av Sganderdtt erer bruksritt

SE, NO och FI iterkommer.

Staterna ska vidta nttdr,i

:.':,',"ffi::HlT[liill;;lffi:1ilil?lf*randen inationerrriitt som med bindande verkan kan

[lfii:"'ngen 
av om det fdreligger en ratt beaktas att samiskt brukande ofta inte rimnar varaktiga spSr i

Staterna ska se till arr rrh

fff$il:,ressen 
med bJaktand. ," d;; ,;;irk, bJk;J;,, uffirr. for samiskt sprik, kurtur och

FI iterkommer.



Fiirhandlingsversion NSK kap 4 mars 2016 - Ordfdrandetext utarbetat av Sverige

Arr29I i eller iindrad anvindn av naturresurser

SE, NO och FI iterkommer.

Art.30 Erslit och del i viirder

SE, NO och FI erkommer

[I irenden om tillstind till ingrepp i eller iindrad anvindning av naturresurser i omrlde.r ,o-lr11.r-
traditionellt har brukat, fir staterna inte forbise att tidigare ,ridt"gn, itgirder i omridet kan ha betydelse for
vilken effekt den aktuella itgirden har for samisk kultui, sprik och ,r.rrhallrli.,r.

Om sldana ingrepp eller iindringar tilllts, ska staterna si lingt som mojligt se rill att de inte medfor
visentlig skada for samisk kultur, sprik och samhallsliv.]

[Uttiver artikeltexten ovan fdreslir SE att foljande text liggs som protokollsanteckning
I friga om undersokningsarbeten for mineralfyndigheter kommer Sverige att tillempa artik"eln pl si s6tt att
tills.tindspr6vning enligt nimnda artikel anses ske vid provning.., a, d.i arbetsplan vari

[Vidingreppisamersiganderittellerbruksrittskaers1ttni"gla-",
nationella regler.]

[Uttiver artikeltexten ovan fdresllr Sverige att nedanstiende text flyrtas till preambeln:

Und.er beahand.e av den effekt pi samernas niringar, kultur och traditionella livsforing som uwinning av
naturresurser haft, och har, i omriden som traditionellt brukas av samer,
med einran om staternas mojlighet att mot denna bakgrund ge samerna ratt till del i virdet av de
naturresurser som utvinns,

Isjosamisktomrideskadetvidregleringochfordelningavviltleva"d.-,.i.,,@
Pi det samiska brukets snrskilda berydelse for samers kultur, sprlk och samhiillsliv.
SE, NO och FI ir ense.

Art 32 Samrid om naturresurser

[I frlgor som ror staternas forvaltning av naturresurser och som beror samerna, rt , rrrt** samrlda med
samerna si lingt det ir mojligt.

Nir naturresurser f6rvaltas av privatrittsliga aktdrer som starerna har agande i, ska staterna verka for att det
i sldana frigor etableras limpliga samrid mellan dessa aktorer och samerna.]

Art 33 Natur- och kulturmili

SE, NO och FI ir ense.

Staterna ska sl llngt som m6jligt skydda och virda samt frimja em hillbart nyttjande a.,r rratur- och
kulturmilion i de omriden som samer traditionellt har brukat som grundval f6r.samers kultur, sprlk och



Fiirhandlingsversion NSK kap 3 mars ?OLG - Ordfiirandetext utarbetat av Sverige

Kap. 3 Sprak och kultur

Art. 17 Rett till sprik och kultur

Samer har ratt att utova, anvinda, utveckla, bevara och till kommande generationer
formedla sina och sin kultur.

Art. l8 Skydd av riitten till sprik och kultur

Staterna ska respekrcra, f.rdmja och skydda samers rdtt att anvinda, urova, utveckla,
bevara, och till kommande generationer formedla sina sprik och sin kultur. Denna rltt
ska skyddas i lag.

Staterna ska samarbeta over landgrdnserna om den samiska sprikvirden.
SE, FI och NO iir dverens om lydelsen men ska ses 6ver niir helheten 2ir klar. FI iterkommer om
terminologiutveckling/normeringsarbetet.

Art. 19 Anvflndning av samiska

No iterkommer om 3 st och 4 st. NO, SE, och Fl Sterkommer om 5 st. SE iterkommer om "samiska
omriden" alt. "omriden som samer traditionellt har brukat". SE, NO och FI iterkommer om
placeringen av sista stycket.

Samer har rdtt att anvlnda sina personnamn samr fi dem godkanda enligt nationella
regler.

I samiska omriden ska samiska geografiska namn kunna godkdnnas och anvlndas.

Samer har rdtt att anvlnda samiska i domstol och vid kontakter med myndigheter i
samiska omriden.

Staterna ska fr?imja samers mojlighet att anvinda samiska inom halso- och sjukvird samt
omsorg i samiska omriden.

Staterna ska underlitta anvindningen av samiska utanfor de samiska omridena.

Staterna ska inom halso- och sjukvird samt omsorg ta hensyn till samiska kulturella
forhlllanden.



Fiirhandlingsversion NSK kap 3 mars 2Ol5 - Ordfiirandetext utarbetat av Sverige

Art.20 Kulturella uttryck och kulturarv

Art.2l Undervisning

SE, NO och FIiterkommer.

Art22 Forskning

SE, FI och NO iterkommer om den exakta formuleringen av 2 meningen.

Staterna ska ta hansyn till samiska kulturella uttryck och samiskt kulturarv, inklusive
traditionell kunskap, nir de fawar beslut i frigor som ror samiska forhtllanden. Staterna
ska samarbeta over landsgrdnserna om det samiska kulturarvet.

Samiskt materiellt kulturarv ska skyddas i lag. Staterna ska verka for att det samiska
immateriella kulturarver tryggas.

iskt kulturary som innehas av staten eller annat offentligt organ ska forvaltas av
sametingen eller av museer eller kulturinstitutioner i samarbete med Sametinget.

Staterna ska verka for att samisk kulturegendom iterfors och forvaltas enligt tredje
stycket.
NO iterkommer.

I omriden som samer traditionellt har brukat har samer i grundskolan eller i annan
motsvarande skolform ritt till undervisning i och pi samiska. I andra geografiska omriden
ska staterna sikerstilla att samer ges mojlighet till undervisning i eller pi samiska.

Samer ska ges inflytande i frigor som ror utbildning som ror samiska, samer och samiska
forhillanden.

Staterna ska samarbeta over landsgrlnserna i de frigor som ror [utbildning och]
undervisnine i och ol samiska.

Staterna ska skapa goda forutsittningar for forskning och
betydelse for det samiska samhallet. fStdan forskning ska
vedertagna forskningsetiska regler och med hensyn till de
anammats gillande forskning om urfolk.]

forsknings samverkan av

bedrivas med beaktande av

internationella principer som



Fiirhandlingsversion NSK kap 3 mars 2016 - Ordfiirandetext utarbetat av Sverige

Art.23 Medier

Staterna ska verka for ett brett medieutbud pi samiska.

Staterna ska, si lingt mojligt, med hansyn tagen till mediernas oberoende, se till att
samerna ges mojlighet att skapa och anvlnda sina egna medier.

Staterna ska uppmunta samarbete mellan medier som erbjuder err medieutbud pi samiska.
FI flterkommer.

Art24 Sprik- och kultursamarbete

Staterna ska samarbeta over landsgrinserna om den samiska sprikvirden, , och.

till art 5 lcke-d.iskrim

NO lterkommer

Staterna ska [i samarbete med sametingen] vidta effektiva itgiirder for att motverka
fordomar mot samer samt frimja omsesidig respekt, forstlelie och goda relationer mellan
samer och ovris befolkni

art 3 Samernas rritt

SE iterkommer om I st.

Staterna ska sirskilt frdmja samiska barns rd,tt att tillsammans med andrasamer b.rrrir,
utova och utveckla sin kultur, sina sprlk och sitt samhallsliv.

Staterna ska festa siirskild uppmirksamhet vid samiska barns behov och riittigheter di de
verkstiller sina skyldigheter enligt denna konvention.



Fiirhandlingsversion NSK kap 5 mars 2Ol5- Ordftirandetext utarbetat av Sverige

:

Kap 5 Ndringar

Art. 34 Skvdd av nartnsar
Samisk ndring dr av sdrskild betydelse fdr att bevara, utdva och utveckla samisk kultur, sprik och
samhillsliv.

Staterna ska sdrskilt frdmja samiska ndringar.

[Ndring och resursutnyttjande ska fortsdtta att rdknas som samiskt ku]turut<ivande, iiven om nya
dndamilsenliga driftsformer enligt den allminna samhdllsutvecklingen inf6rs.l

NO, SE och FI overviger 3e styckets placering. FI Sterkommer i ovrigt.

Art 35 Rensktitsel

Rensk6tseln som en samisk ndring och kulturform ska skyddas i lag.

Norge och Sverige ska frdmja renskotsel som en sdrskild rettighet for samer i landets
renbetesomriden och utveckla samarbete avseende grdnsciverskridande rensk6tsel.

Med beaktande av protokoll nr 3 i anslutningsfordraget till Europeiska unionen, om samerna som
rungsfolk, 6tar sig Finland att stdrka den samiska renskotselns stdllni

NO iterkommer om 1 st. NO, SE dr ense om 2 st. Fl iterkommer om 3 st.


