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DO:s stiillningstagande

hotar

demokratin.

DO:s remissvarpA slutbetiinkandetJakt och fiske i samverkan(SOU 2005:l l6), RAtt tiu jakt
och fiske i lappmarkernaoch pi renbetesfiiillen(SOU 2005:17),Vem fir jaga och fiska?
Historia, folkrafi och miljo (SOU 2005:79) och Samemassedvanemarker(SOU 2006:14)
diskriminerar hela Sverigesbefolkning
DO vill stiirka samebymedlemmamasstiillning och hrija dessstatusgenom en ratificering av
ILOl69 och genomftira lorslagen i Nordisk samekonvention.
Fdrslagen i dessautredningar bryter mot grundliiggande miinskliga riittigheter och hotar
demokratin
I Jakt och fiske utredningenfinns inga direktiv gilllande ILO 169, trots detta si har DO valt att
ftira fram Asikterom en ratificering av ILO169
Att ratificera IlO-konventionen enligt det ftirslag som Sven Heurgren lagt i utredningen
"Samema - ett ursprungsfolk i Sverige SOU 1999:25",dr att definitilt kasta ut och stiinga
ddrren for 90 o/oav den <iwiga sarniskabefolkningen eftersom dom inte har rensk<itselriitt.
Tillika gciradet omdjligt ftir tivriga befolkningen,jordbrukare, skogstigare,industri och
turistverksamhet att verka i hela noffa Sverige.
Konsekvensenav DO:s stiillningstagandekriinker och diskriminerar hela Sverigesbefolkning
inklusive andraurbefolkningar som Kviiner, iiven fattiga medlemmar i samebynkriinks.
Alla omniimnda utredningar inklusive "samerna - ett ursprungsfolk i Sverige." handlar om att
stiirka samebymedlemmarnasrtittigheter.
I remissenhar DO blandat ihop samebymedlemmarmed begreppetsamisk urbefolkning, detta
trots att i direktiven till utredningenklart och tydligt star att utredaren"si l6ngt det iir *.i;tigt
klarltigga grundernaftir och omfattningen av samebymedlemmarsoch markiigaresr?itttifiialt
och fiske inom lappmarkernaoch renbetesfiiillen,,,
Att tala om "samiskaurfolketsriittigheter"somDO gdr anservi som mycket anmiirkningsviirt.
Detta tyder pi att Do anseratt samebymedlemmarnaer liktydigt med samer.
Samebymedlemmarnautgdr mindre an 10 ol av Sverigessamer.Att dennalilla grupp skulle
vara representativ ftir en urbefolkning iir direkt kriinkande mot 90 7o av Sveriges samer.
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Samebynadministrerasmed Renniiringslagen.En lag som iir direkt fientlig mot demokratin
och dessutomstrider mot grundliiggandemiinskliga riittigheter.
Medlemmama i samebynviiljer in nya medlemmar.
Viktiga frigor i samebynavgdr med graderadr<lstriittdvs. rikedom styrde viirdet av r<jstriitten.
Do:s stiillningstagandeinnebiira att nigra ftirmrigna samebymedlemmaravg6r vilka som tillh6r
urbefolkningen sameri Sverige,vilket iir bef?ingt.
Dessutomiir insynen i samebynobefintlig

DO:s st?illningstagande
ftir att samebyn*u fu ett rikat inflytande innebEiren legalisering av
graderadrostriitt i Svenskasamhtillet. NATVERKET NORDEN anseratt detta ?irett srovt
brott mot demokratin och grundliiggandemiinskliga riittigheter.
DO pist&r att "De aktuella utredningama redovisar ett mycket omfattande historiskt
bakgrundsmaterial som lagts till grund ftlr de olika stiillningstaganden som utredningama grir i
frAgor kring det samiskaurfolkets riittigheter."

Ett pastiendesomiir helt fel, di faktaochhistorisktmaterialsomtalarmot uppdragsgivarens
striivanhar uteliimnats.
utredarensrirenEkstnjmmedgertill ochmedatt hanvarit partiski analysenav begreppet
utmark.
Han skriver att "Vi kan omdiligen atgdfrdn ndgon annan innebiird av begreppel Om man
skulle ge termen utmark en annan innebhrd pd det siitt som exempelvis
markiigarefi)retrddare dnskar skulle det vara en kraftig inskriinkning av
samebymedlemmarnasiakt- ochfrskeriitt, ndgot som inte efterstriivai av riksdag och
regering".
Innebdrdeni begreppet"utmark" har mycket stor betydelseniir det giiller att fastsiilla vilka
rdttigheter de olika parterna har.
Sdren Ekstr<im"Jakt och fiske i samverkan"och Jan Alvas "samemas sedvanemarker',
anseri sina utredningar att en myndighets partiska tolkning av begreppet"utmark'ooch en
analys i Nordisk Familjebok v?igertyngre iin SverigesRikes Lag fran 1916 och 1933 6rs
iigofredslag.
Utredningarnastroviirdighet blir med detta mycket 169och kan diirftir inte ligga till grund ftir
nigra lagar eller beslut.
Allt detta kan bara leda till att Ombudsmannen
mot etniskdiskriminering(DO) Katri Linnas
troviirdighet tir skadat fiir mycket l6ng tid fram<iver
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