Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna
Mearrádus – julggaštus SPR:s
SPR:a julggaštus davviriikkalaš sámi soahpamušas
SPR ávžžuha, ahte Suoma, Ruoŧa ja Norgga stáhtat gudnejahttejit sápmelaččaid ovddastit sámi
álbmoga Suomas, Ruoŧas ja Norggas. SPR muittuha, ahte davviriikkaid sámi soahpamuš boahtá leat
eahpedievaslaš nu guhká go Ruošša sámit leat sámi soahpamuša olggobealde. SPR doarju maid
Ruošša sámiid viggamuša ortniiduvvat álbmot válljen orgánan ja ávžžuha Suoma, Ruoŧa ja Norgga
stáhtaid doarjut Ruošša sámiid ulbmiliid.
SPR vuohttá ovttaoaivilvuođa gaskkal Sámedikkiid ja Norgga, Ruoŧa ja Suoma ráđđehusaid, álggahit
Davviriikkaid sámekonvenšuvnna šiehtadallamiid.
SPR ávžžuha Suoma, Ruoŧa ja Norgga ráđđehusaid gudnejahttit sámiid iešmearridanvuoigatvuođa
álbmogin davviriikkalaš sámi soahpamuša šiehtadallamiin.
SPR oaivvilda ahte davviriikkalaš sámi soahpamuša joatkkaráđđádallamiin sámedikkit šihttet
oktasaččat ráđđádallamiid ulbmiliin SPR:s.
SPR ávžžuha dasa lassin, ahte Suoma, Ruoŧa ja Norgga stáhtat váldet vuhtii ahte árvalus man suomanorgga-ruoŧa-sámi áššedovdiidjoavku gárvii golggotmánu 26. beaivve 2005, Davviriikkaid
sámekonvenšuvnna evttohus, lea vuođđun šiehtadallamiidda.
Šiehtadallandelegašuvnnat galggaše ásahuvvot nu ahte sámedikkit leat ovttadássásaš oasseváldit
iešguđetge riikkaid delegašuvnnain, ollislaš friddjavuođain beaktilit ovddastit sin álbmoga
šiehtadallamiin.
Sámedikkiide galggaše addojuvvot dárbbašlaš resurssat sihkkarastit ollislaš ja ovttaárvosaš
oassálastima.
Galggašii ásahuvvot bistevaš ja dohkálaš áigeplána šiehtadallamiidda.
Buori áiggis galggašii šiehtadallojuvvot movt Davviriikkaid sámekonvenšuvnna válmmašteapmi
formálalaččat galgá meannuduvvot iešguđetge sámedikkiid ja stáhtaid bealis, ovdal go álget gieđahallat
iešguđet konvenšunartihkkaliid sisdoalu. Dát čuovvu dain prinsihpain mat vuođđuduvvojit
konvenšunevttohusa kapihtal VII:s, sámedikkiid dohkkeheami, ratifiserema ja konvenšuvnna
fápmuibidjama birra.

Nordisk samekonvention
Beslut om uttalande från SPR
SPR uppmanar Finland, Sverige och Norge att respektera samernas rätt att företräda det samiska
folket i Finland, Sverige och Norge. SPR påminner om att den nordiska samekonventionen kommer
att förbli ofullständig så länge som de ryska samerna inte omfattas av konventionen. SPR stöder även
de ryska samernas strävan att upprätta ett folkvalt organ och uppmanar Finland, Sverige och Norge
att stödja de ryska samernas mål.
SPR ser att det finns en enighet bland sametingen och regeringarna i Norge, Sverige och Finland att
påbörja förhandlingarna om en nordisk samekonvention.
SPR uppmanar regeringarna i Norge, Sverige och Finland att stödja samernas rätt till
självbestämmande i förhandlingarna om en nordisk samekonvention
SPR anser att sametingen tillsammans bör enas i SPR om mål för de fortsatta förhandlingarna om en
nordisk samekonvention.

Dessutom anmodar SPR att de norska, finska och svenska staterna i förhandlingarna tar i beaktande
det förslag till nordisk samekonvention som förfärdigats av den finsk-norsk-svensk-samiska
kommittén av sakkunniga den 26 oktober 2005.
Förhandlingsdelegationerna skall utformas så att sametingen är jämbördiga parter i respektive lands
delegationer och de skall vara fria att med kraft företräda sitt folk i förhandlingarna.
Sametingen borde tillförsäkras tillräckliga resurser för att på ett fullständigt och likställt sätt deltaga i
förhandlingarna.
Till förhandlingarna bör en acceptabel och realistisk tidsplan utformas.
Det bör i god tid förhandlas om hur förfärdigandet av den nordiska samekonventionen formellt skall
behandlas i respektive sameting och stater. Detta innan förhandlingarna om innehållet i
konventionens artiklar påbörjas. Detta är i linje med de principer som ligger till grund för
konventionsförslaget, kapitel VII om sametingens godkännande, ratificering och konventionens
ikraftträdande.

