Tid

Fredagen den 6 september 2013, kl 10.00 - 16.00

Plats

Grand Hotel Clarion, Prästgatan 16, Östersund

Program
09.30-10.00

Registrering, kaffe

10.00-10.10

Stiftelsens ordförande hälsar välkommen dir. Per-Ola Jansson

Med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse
Seminarium och paneldebatt i
Östersund fredagen den 6 september 2013

Moderator: justitierådet Thomas Bull
10.10-10.30

Brister i rättsordningen med avseende på samerna –
Bertil Bengtsson, prof.em., f.d. justitieråd.

10.30-10.50

Samernas situation – Hugh Beach, prof. i kulturantropologi.

10.50-11.20

Samernas livsvillkor och hälsa – Lotta Omma, M.D.

11.20-11.40

Urfolken i folkrätten och internationell kritik av svensk
samepolitik – Peter Nobel, J.D.

11.40-12.40

LUNCH

12.40-13.10

Förhandlingarna om en nordisk samekonvention –
Carina Mårtensson, dep.råd, Landsbygdsdepartementet.

13.10-13.40

Farhågor och önskemål – Lars-Anders Baer, f.d. GS för
Nordiska samerådet.

13.40-14.10

Ur vår synpunkt – Jörgen Jonsson, ordförande i Samernas
Riksförbund.

14.10-14.40

KAFFE

14.40-15.10

Demokrati och mänskliga rättigheter i samisk kontext –
Stefan Mikaelsson, ordförande i Sametinget.

15.10-16.00

Diskussion.

Sveriges samer och
en nordisk samekonvention rättsperspektiv på samefrågan

Stiftelsen Rättsstatens Vänner
www.rattsstatensvanner.se

Sveriges samer och en
nordisk samekonvention Rättsperspektiv på samefrågan
Olösta frågor om samernas rätt till markanvändning för renskötsel
samt till jakt och fiske orsakar allvarliga påfrestningar och nackdelar för samerna och andra berörda. Andra brister gäller Sametingets
svaga ställning, samisk kultur liksom diskrimineringen av samer.
Detta har lett till internationell kritik, t.ex. från FNs kommitté mot
rasdiskriminering. Där har man ofta upprepat anmaningen till Sverige
att ratificera 1989 års ILO-konvention nr 169 om skydd för urfolks
rättigheter. Från svenskt håll har då anförts, att detta skulle ske så fort
vissa frågor främst angående markanvändning blivit utredda.
Ett antal utredningar har också sett dagens ljus liksom klargörande
rättsliga prejudikat utan att någon regering tagit avgörande initiativ
i dessa frågor. Sedan 2006 föreligger ett genomtänkt förslag till en
nordisk samekonvention, vilket godtagits av sametingen i Norge,
Sverige och Finland. Förslaget är nu föremål för förhandlingar på
regeringsnivå mellan de tre länderna, som beräknas pågå till 2017.
Till paneldeltagare har vi bjudit in en handfull mycket kvalificerade
företrädare för samiska intressen samt representanter ur rättssamhället
för att analysera och belysa de angivna frågeställningarna.
Stiftelsen Rättsstatens Vänner har till uppgift att belysa förhållanden
som har betydelse för rättssäkerheten i samhället. För att genomföra
det aktuella seminariet har stiftelsen fått stöd av Torsten Söderbergs
Stiftelse. Seminariet är avgiftsfritt. Det riktar sig till samiska representanter, riksdagsledamöter, regionala politiska representanter, vetenskapsmän inom juridik och samhällsvetenskap liksom till andra som
har intresse av frågor om rättsperspektiv på samiska intressen.

Deklarationer
Regeringsformens 1 kap, 2§, 6 st.:
”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv
ska främjas.”

FNs deklaration om ursprungsfolks rättigheter 2007, art.3.:
”Ursprungsfolk har rätt till självbestämmande. I kraft av denna rätt
beslutar de fritt om sin politiska ställning och sin ekonomiska,
sociala och kulturella utveckling.”

Ur preambeln till föreslagen Nordisk samekonvention:
”Regeringarna i Sverige, Finland och Norge, som konstaterar
…………………
- att de tre staterna har ett nationellt och internationellt ansvar för
att skapa tillräckliga förutsättningar för samernas kultur och
samhällsliv,”

D
Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till ett seminarium och
paneldebatt i Östersund fredagen den 6 september 2013. Deltagande
är gratis. Anmälan görs senast 30 augusti 2013 till stiftelsens
sekreterare (ewa@waites.se eller 070-735 62 78).

