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Yttrande iiver fiirslag till Nordisk Samekonvention
Allmiinningsskogarnai Vilhelmina ,Storumansoch Sorselekommuner loreslir att utkastet till Nordisk
Samekonventioninte ratificeras. Framfiir allt saknasen lingtgiende konsekvensanalysav hur Itirslaget kan
piverka ovriga niiringar i Norrland.

Allmiinningsskogarna i Vilhelmina, Storuman och Sorselekommuner
Allmiinningsskogarnai ovanstiende kommuner, Vilhelmina Owe Allmiinningsskog, Tdrna-Stensele
Allmiinningsskog och SorseleOvre Allm?iruringsskog,iir till stdrstadelen beliigna ovan odlingsgriinseni
Vdsterbottensliin. Tillsanmrans omfattar de c:a 141 000 ha landarealvarav 103 000 ha utgtirs av produktiv
skogsmark.Allmiinningama iigs av 3000 deliigare diir en betydandedel har samiskt pibri.
Den sammanlagdairliga omsiittningen iir c:a 15 miljoner kr och hiirriir frin i huludsak skogsbruk.
Ovriga inkomstkiillor iir bla. tomt-jakt- och fiskearrenden.
Overqripande
Sverigehar en 16ngtradition av att driva folkiittsliga frigor pA den internationella politiska arenan.I dessa
sammanhanghar ocksi riktats kritik mot hur vir egen urbefolkning, samernabehandlas.Detta folks riittsliga
stiillning och statushar genom iren utretts i ett otal statliga utredningar med varierande uppdrag.
Utredningstempothar yfterligare intensifieratsunder 2000-talet,vilket troligen fiirklaras av att Sverige har
intentioner att liksom Norge ratificera ILO:s konvention nr. 169. Pa siitt och vis iir det miirkligt att ett land som
driver en processmot nigot si hedrandesom att utdka inflytandet for en minoritet inte lyckats uppni sina
uppstiillda mil tidigare. Fcirklaringentill detta iir enligt vir uppfattning att frigan ?irsi mycket mer komplex iin
vad som det ibland ges sken av siviiljuridiskt, historiskt som etniskt. Naturligfvis saknar inte stateninsikt i detta.
Diiremot kiinns det som att man ofta inte har tillriicklig insyn och inlevelse i hur det norrliindska lokalsamhiillet
fungerar och vilka konsekvenserde forslag man avger fir ftir dessinvinare. Det presenteradeforslaget till
Nordisk Samekonventioniir typexempel pi detta.
Dagensrenniiring bedrivs av en genom lagstiftning utvald liten grupp samer.Gruppenskollektiva rdtt som
medlemmari samebyarhiirriir historiskt frin en statlig uppfattning om att jordbruk och nomadiserande
renskcitselborde siirskiljas. Id6erna om denna ordning iir inte pi nigot siitt "urildriga" och har sitt ursprung i en
tid di rasistiskatankegingar inte var friimmande. Att tillskjuta enbart renskOtandesamer ytterligare riittigheter
genom konventioner och lagstiftning kommer at\vara en utmiirkt grogrund ftir att kraftfullt fiirdjupa de tvister
som finns idag.
Det iir mycket viktigt lor beslutsfattareatt komma ihig att dagensmotsiittningar inte iir etniskt grundade.
Minga av dttlingarna till den stora gruppen samer som stiilldes utanfor stordriftsrenskdtselngenom statliga
beslut och genom den allmiinna samhiillsutvecklingenkommer aldrig att accepteraatt endastrenskdtandesamer
erkiinns som bdrare av det samiskaarvet. En betydandeandel av dessaiir idag markiigare inom
renskotselomridet och kommer bl.a. genom konventionsforslagetforlora ytterligare inflytande och
beslutanderiittdver sin egen mark.
Aven markiigareutan samiskt pibri uppfattar att forslagsirurehillet kriinker deras iiganderiitt. En iiganderiittsom
betraktatssom ndrmast "helig" och som enligt en del av nybyggariittlingarnaovan odlingsgriinsen,iir betydligt
mer lingtgiende iin dagensgriinsdragningar.
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NAgot annat att beakta iir att dagensnorrliindska samhiille inte iir siirskilt segregerat.Att renskiitandesameroch
civrig befolkning lever i det niirmaste etskilda utan kontakt med varandraiir en bild som ibland ges i media eller
t.o.m. i statliga utredningar. Detta civerensstAmmer
inte med verkligheten. Mellan niiringarna i glesbygden,diir
rensk<itselndr en av flera viktiga, finns ett dmsesidigtutbyte och beroendeav varandrastjiinster. Aven privat iir
kontaktytoma minga. Naturligtvis fiirekommer det att politiska fiirefriidare for tex. renskdtselni kontakter med
omviirlden underbliser bilden av konflikt och segregationfbr aff vinna utryrmmefor sina intressen.
Respektenfor iiganderiitteniir enligt vAr uppfattning ytterst central for samhiillsutvecklingeni Nonland.
Att i viss min isidosiitta demokratin och tilldela efi fetal miinniskor med ett utpriiglat siirintressestor makt och
inflytande over hela samhiillsutvecklingeni en betydandedel av Sverige iir ett hiskeligt vAgspelsom aldrig
tidigare prdvats. Med ett siLdantscenario skapasinga vinnare men forlorarna iir minga. Dit riiknas ftirutom
befolkningen i Norrland i allmiinhet , ocksi de renskritandesamerna.

Detalier. kommentarer.
Kaoitel I. artikel 4. Personer som om.fattasav konventionen
I artikeln angesvilka personer som omfattas av konventionsftirslaget.Det verkar vara de som 6r rostberiittigadei
sametinget,dvs. alla i dagsliiget regisheradesamer.Kapitlet 4 "Samisk riitt till land och vatten" som avhandlar
de mest konfliktladdade artiklarna synesdock ta sikte pi de renskiitandesamernasriittigheter som reglerasi
renniiringslagen.

Kapitel 4 artikel 34. Traditionellt brukande av land och vatten
Kapitlet andassom helhet respektldshetftir liganderiitten.Agande av mark dr som vi ser det ett grundkiggande
fundamenti en riittsstat. Till markiigandet iir kopplat ett lingtgiende ansvar som dr av bide privatekonomisk
siviil som nationalekonomisk karaktiir. Agaren har ofta ett avkastningskravpi sin mark vilket leder till att den
utnyttjas ekonomiskt effektivt till gagn ftjr bide honom/hennesjiilv och samhiillet. En viktig stottepelarelor
uppbyggnadenav hela virt valfiirdssamhtillehar varit skogsbruket.Produktion av vedfiber fijr den befintliga sigoch massaindustrifir inte iiventyras. Inte heller bcir nigra omfattanderestriktioner liiggas pi den expanderande
utvecklingen mot ett rikat nyttjande av bioenergi. En viig mot ett h6llbart kretsloppssamhiillemed en avsevdrt
minskad oljekonsumtion miste vara ett prioriterat mil ftir oss alla. Inte minst for en oljeberoende, hcigmekaniseradrenskdtsel.
Ratt till bete ftir renar bor finnas pA stora arealer ibland som en grundlagsskyddadriittighet, ibland som en
avtaladriitt med markiigaren. Mojlighet altfatta overgripandebeslut om markens utnyttjande btir dock enligt vir
uppfattning till stor del ligga hos markiigaren.Fdr vissa kiirnomriden bcir samebynha ett stdrre infl1'tande.

Kapitel 4 qrtikel 35. Skydd.fdr samernasriittigheter till land och vatten.
Artikeln fiireslAr gratis riittsskydd ftir renskdtandesamerom de kommer i konflikt om markutnyttjande med
andrabrukare. Fcirslagetiir helt ftirkastligt och en orimlighet i ett riittssamhiille!

Kapitel 4 artikel 36. Utrytttiande av naturresurser
Artikeln klarliigger att ett godkiinnandeav konventionen grir det omdjligt att anviinda sig av de naturresursersom
finns i norra Sverige utan lingtgiende och uppslitanderiittsprocesser.
Eftersom en utvinning av naturresursernakan piverka renskdtseLnsi iir det den grupp av samer som kan ha
intresseav att piverka hur naturresursernaanviinds.Konsekvensernaav detta iir att en liten exklusiv grupp samer
som ar medlemmar i samebynkommer att kururabestiimma civerall anviindning av natunesursernai norra
Sverige.Artikeln avser hela renskdtselomridet som utgiir ca ll3 av Sverige. Inom detta omride si finns ca 50o/o
av Sverigesskogsavverkning,vilket skulle innebiira enorna konsekvenserfiir Sverigesskogs- och triiindustrier.
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Detalier. kommentarer forts.
Kapitel 4 artikel 37. Ersdttning och del i utb),te
Om vi lorstitt artikelftirslaget riitt si skall samebyarnafl del av avkastningenfrin andra niiringar. Fcirvisso
miste det vara riktigt att det skall kunna utgi ersiittning vid permanentbortfall av bete fiir mycket l6ng tid,
tex. vid gruvdrift. Ersiittningensstorlek biir di vara direkt proportionerlig mot arealbortfallet relaterat till hela
samebynsbetesomride. Ar omrf,det siirskilt viktigt bdr ersiittningenvara htigre.
Niir det giiller skogsbruk och awerkningar kan betet ftirsiimras under en mer begrdnsadtid.
Endasti undantagsfallborde nigon ersiittning komma i friga. Betiink ocksi att skogsbruk kan vara positivt ur
betessynpunktftir renniiringen. Detta giiller ocksAutbyggnad av skogsbilviigniitet.
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