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SAAMELAISPARLAMENTAARIKKOJEN VUODEN 2011 
KONFERENSSIN JULISTUS 

Saamelaisparlamentaarikkojen kolmas konferenssi, joka koostuu Norjan, 
Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjien edustajista ja johon osallistuu Venäjän 
saamelaisten edustajia, kokoontuneena Kirkkoniemelle marraskuun 10. 
päivänä 20111, 

yhtyy Jokkmokkissa (2005) ja Rovaniemellä (2008) pidettyjen kahden edellisen 

saamelaisparlamentaarikkojen kokouksen julistuksiin korostaen niiden perustan 

tärkeyttä, 

tähdentää, että me saamelaiset olemme yksi kansa, jolla on yhteinen historia, 

identiteetti, kulttuuri, kieli, maa-alueet ja arvot, ja etteivät valtakunnanrajat saa rikkoa 

meidän yhteenkuuluvuuttamme, 

on huolissaan siitä, että kansalliset viranomaiset saamelaisten asuttamissa valtioissa eivät 

ole juurikaan ryhtyneet toimiin täyttääkseen YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia 

koskevan julistuksen vaateet, 

muistuttaa niitä valtioita, joissa asuu saamelaisia, että YK:n alkuperäiskansajulistus 

tunnustaa selkeästi alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden ja toteaa, että 

alkuperäiskansoilla on itsemääräämisoikeuttaan toteuttaessaan oikeus autonomiaan tai 

itsehallintoon asioissa, jotka koskevat niiden sisäisiä tai paikallisia asioita; samoin niillä 

on tällöin oikeus itsehallintoon liittyvien tehtävien rahoitukseen, 

viittaa siihen, että YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevassa julistuksessa todetaan, 

että alkuperäiskansoilla, varsinkin valtakunnanrajojen jakamilla alkuperäiskansoilla, on 

oikeus ylläpitää ja vahvistaa yhteyksiä, suhteita ja yhteistyötä, mukaan lukien 

                                                             
1 Norjan saamelaiskäräjien edistyspuolue FRP:n kolme edustajaa eivät halunneet tukea vuoden 2011 
saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin julkilausumaan. 
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hengellinen, kulttuurinen, poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta, 

omaan kansaansa ja muihin kansoihin kuuluvien kanssa yli rajojen, 

tähdentää, että pohjoismaisen asiantuntijaryhmän esitys pohjoismaiseksi 

saamelaissopimukseksi tunnustaa saamelaisten oikeuden vahvistaa ja kehittää kieltään, 

kulttuuriaan, elinkeinojaan ja yhteiskuntaelämäänsä mahdollisimman esteettömästi yli 

valtakunnanrajojen, 

toteaa tyytyväisenä, että Ruotsin uudessa perustuslaissa tunnustetaan saamelaisten olevan 

oma kansansa, 

julistaa, että meidän tulee yhdessä hoitaa ja siirtää edelleen esivanhempiemme yhteistä 

perintöä Saamen kansan parhaaksi ja että aiomme huolehtia korvaamattoman 

arvokkaista oikeuksistamme maa- ja vesialueisiimme ja luonnonvaroihimme, 

perustuvathan nämä oikeudet siihen, että kansamme on käyttänyt näitä alueita 

ikimuistoisista ajoista lähtien, ja  

ilmaisee huolensa Venäjän alkuperäiskansapolitiikasta ja siitä, miten valtio kohtelee 

saamelaisia Venäjällä, ja kehottaa Norjan, Ruotsin ja Suomen valtioita aktiivisesti 

poliittisesti parantamaan saamelaisten tilannetta Venäjällä;  

julistaa edelleen yksimielisesti seuraavaa: 

1. Itsemääräämisoikeutensa nojalla saamelaisilla on kansana oikeus päättää 

poliittisista oloistaan, edistää omaa taloudellista, yhteiskunnallista ja kulttuurista 

kehitystään sekä määrätä omista luonnonvaroistaan ja niiden esiintymistä, eikä 

heiltä tule missään oloissa viedä heidän oikeuttaan niihin luonnonvaroihin, jotka 

ovat heidän olemassaolonsa perusedellytys. Vaatimus pohjautuu muun muassa 

YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia ja YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia koskevien yleissopimusten yhteneviin 1. artikloihin.  
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Saamelaisten itsemääräämisoikeus tarkoittaa muun muassa sitä, että 

saamelaiskäräjillä on saamelaisten ylimpinä päätöksentekoeliminä oikeus säätää 

ja huolehtia saamelaisväestön etujen mukaisesti saamelaisyhteiskuntaan 

liittyvistä julkisista asioista. 

 

Ne valtiot, joita saamelaiset asuttavat, on perustettu kahden kansan, 

valtaväestön ja saamelaisten, alueelle. Valtioilla ei ole minkäänlaista oikeutta 

tulkita tai määritellä yksin saamelaisten itsemääräämisoikeutta, sillä määrittelyyn 

voidaan ryhtyä vain kansainvälisen oikeuden perusteella ja sen 

tulkintaperiaatteita noudattaen sekä saamelaisten suostumuksella. Saamelaisten 

itsemääräämisoikeus tulee määritellä selkeästi ja turvata sekä kansallisella 

lainsäädännöllä että erillisellä saamelaissopimuksella. Lisäksi valtioilla on 

velvollisuus hankkia saamelaisten vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus 

asioissa, joilla on merkitystä saamelaiskulttuurin tai -elinkeinojen tai 

saamelaisten yhteiskuntaelämän perusedellytysten kannalta. 

Saamelaisten itsemääräämisoikeus edellyttää, että saamelaisilla on sekä 

kansalliset että rajat ylittävät vaaleilla valitut elimet. Alkuperäiskansoilla on 

oikeus määrätä omasta identiteetistään ja yhteenkuuluvuudestaan omien 

tapojensa ja perinteidensä mukaisesti, kuten muun muassa YK:n 

alkuperäiskansajulistuksen artiklassa 33 todetaan. Määritelmän siitä, keitä 

pidetään saamelaisina, tulee perustua saamelaisten omaan ja yhteiseen 

käsitykseen asiasta. Saamelaisten itsemääräämisoikeudesta seuraa, että 

saamelaisten tulee itse saada määritellä ja päättää, ketkä ovat saamelaisia.  
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2. Saamelaisten itsemääräämisoikeus ei voi toteutua, ellei saamelaisyhteiskunnan 

kehityksen, muun muassa saamelaiskäräjien toiminnan, turvaamiseen järjestetä 

riittävästi rahoitusta. Näin ollen on valtioiden ja saamelaiskäräjien tarpeen 

päästä yhteisymmärrykseen menettelytavoista, joita noudatetaan kunkin valtion 

viranomaisten ja saamelaiskäräjien neuvotellessa talousarvioon liittyvistä 

kysymyksistä. 

 

Koska saamelaiset asuvat usean maan alueella, on rajat ylittävä 

saamelaispoliittinen yhteistyö luonnollinen osa saamelaisten 

itsemääräämisoikeutta. Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi painottaa ja 

toteaa jälleen, että saamelaisten parlamentaariselle neuvostolle ja sen toiminnalle 

on saatava ennakoitavissa oleva, pysyvä rahoitusperusta; samalla kunkin maan 

viranomaisia kehotetaan osallistumaan neuvotteluihin siitä, miten vastata tähän 

haasteeseen parhaiten. Konferenssi viittaa siihen, että ILO:n sopimus nro 169 

sekä YK:n alkuperäiskansajulistus velvoittavat valtioita ryhtymään 

asianmukaisiin toimiin muun muassa lainsäädännön ja kansainvälisten 

sopimusten keinoin mahdollistaakseen alkuperäiskansan rajat ylittävän 

yhteydenpidon ja yhteistyön, kuten toiminnan taloudellisissa, sosiaalisissa, 

kulttuurisissa, henkisissä ja ympäristöön liittyvissä asioissa. 

 

3. Saamelaisten vaaleilla valitsemina eliminä saamelaiskäräjillä on oikeus ja 

velvollisuus edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. 

Näin ollen saamelaiskäräjille on turvattava sellainen asema YK:ssa, että ne 

voivat osallistua täysipainoisesti kaikkiin YK:n prosesseihin ja elimiin, joissa 

käsitellään saamelaisia koskevia asioita. Konferenssi pyytää saamelaisten 

asuttamien maiden hallituksia toimimaan yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa 
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aktiivisesti sen puolesta, että alkuperäiskansojen edustuslaitoksille, kuten 

alkuperäiskansojen parlamenteille, taataan riittävä vahva asema YK:ssa. 

 

4. Norjalla, Ruotsilla, Suomella ja Venäjällä on velvollisuus tunnustaa 

saamelaisten kollektiiviset oikeudet ja turvata niiden toteutuminen. Saamelaisten 

olemassaolo kansana edellyttää saamelaisten vesiin, maihin ja luonnonvaroihin 

liittyvien historiallisten oikeuksien sekä kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien 

tunnustamista ja turvaamista.  

 

5. Saamelaisten oikeudet luonnonvaroihin heidän omalla alueellaan eivät rajoitu 

perinteisesti hyödynnettyihin luonnonvaroihin. Saamelaisilla on oikeus 

kohtuulliseen ja oikeudenmukaiseen osuuteen tuotosta, joka saadaan 

saamelaisalueiden muiden luonnonvarojen käytöstä. Konferenssi kehottaa 

kunkin valtion viranomaisia aloittamaan neuvottelut saamelaiskäräjien kanssa 

näistä kysymyksistä; tämä pätee etenkin tilanteisiin, joissa teollinen toiminta tai 

hallinnolliset tai lainsäädännölliset toimet rajoittavat tai ovat rajoittaneet 

perinteistä käyttöä tai joissa tällainen toiminta merkitsee käytännössä 

saamelaisten syrjäyttämistä. Konferenssi vaatii, että saamelaisten ja muiden 

alkuperäiskansojen alueille suunnitellussa tai niillä jo olevassa teollisessa 

toiminnassa kehitetään ja noudatetaan niitä eettisiä periaatteita, joita 

kansainväliset ihmis- ja alkuperäiskansaoikeuksia koskevat sopimukset 

edellyttävät toiminnalta alkuperäiskansojen alueilla.  

 

6. Viimeaikaisen kansainvälisen oikeuden, kuten YK:n alkuperäiskansojen 

oikeuksia koskevan julistuksen, perusteella saamelaisilla on oikeus ylläpitää, 



6 
 

hallita, suojella ja kehittää kulttuuriperintöään ja perinteistä tietoaan sekä 

kulttuurinsa ilmentymiä. Valtioilla on näin ollen velvollisuus sekä kunnioittaa 

saamelaisten oikeutta määrätä perinnetiedostaan ja perinteisistä kulttuuri-

ilmauksistaan että taata heille tämä oikeus.  

 

7. Bioteknologian kehitys merkitsee saamelaisille uusia haasteita. Konferenssi 

painottaa, että saamelaisilla on itsellään oltava hallinta- ja omistusoikeus omaa 

perimäänsä (DNA) koskevaan tietoon ja että saamelaisten on käytävä jatkuvasti 

vuoropuhelua valtion viranomaisten ja tutkijayhteisön kanssa voidakseen 

seurata tätä kehitystä ja vaikuttaa siihen. 

 

8. Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän valtioilla on velvollisuus kunnioittaa, 

ylläpitää ja välittää edelleen saamelaisten perinteisiin elämäntapoihin liittyvää 

tietämystä, innovaatioita ja käytäntöjä, joilla on merkitystä biologisen 

monimuotoisuuden säilymiselle ja kestävälle käytölle; muun muassa YK:n 

yleissopimus biologisesta monimuotoisuudesta edellyttää tätä. Saamelaisyhteisöt 

eivät voi kehittyä ja pysyä hengissä ilman saamelaisten perinnetietoa ja 

perinteisiä käytäntöjä; ilman niitä ei myöskään biologisen monimuotoisuuden 

kestävä käyttö ole mahdollista saamelaisalueilla.  

 

9. Konferenssi viittaa Nagoyan pöytäkirjaan, joka käsittelee geenivarojen 

saatavuutta ja niiden käytöstä saatavien hyötyjen tasapuolista jakoa. YK:n 

biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen vuonna 2010 liitetty 

Nagoyan pöytäkirja on niin merkittävä saamelaisten oikeuksien ja etujen 

kannalta, että valtioiden tulee aloittaa yhdessä saamelaiskäräjien kanssa toimet 
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sen arvioimiseksi, miten pöytäkirjan säädökset tulee panna täytäntöön ja 

sisällyttää lainkäyttöön joko muuttamalla nykylainsäädäntöä tai säätämällä uusia 

perinteistä tietämystä koskevia lakeja. Nagoyan pöytäkirja on tärkeä 

saamelaisille, koska siinä tunnustetaan ja pyritään turvaamaan ne oikeudet ja 

edut, joita alkuperäiskansoilla on geneettisiin luonnonvaroihin sekä niihin 

liittyvään perinteiseen tietoon; tähän sisältyy myös alkuperäiskansojen oikeus 

päästä osalliseksi hyödystä, joka geenivarojen käytöstä saadaan. Nagoyan 

pöytäkirjassa todetaan geenivarojen ja perinnetiedon olevan tiiviisti kytköksissä 

toisiinsa, onhan alkuperäiskansoilla omistusoikeus perinnetietoonsa. 

 

10. Ilmastonmuutoksen vuoksi arktisella alueella ja väestöllä on edessään suuria 

haasteita. Vaikka ilmastonmuutos uhkaa jossain määrin saamelaisten perinteisiä 

elämäntapoja ja luonnonvarain käyttöä, olemme silti vakuuttuneita siitä, että 

meidän perinteinen tietämyksemme ja sopeutumiskykymme turvaavat osaltaan 

yhteisömme säilymisen tulevaisuudessakin; niistä on apua kehitettäessä 

sopeutumismalleja ja korjaavia käytäntöjä, joista voi olla hyötyä 

valtayhteiskunnallekin. Konferenssi painottaa, että saamelaisalueille 

suunniteltavat sopeutus- ja korjaustoimet edellyttävät, että niille saadaan 

saamelaisten vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus ja että niihin 

ryhdyttäessä meidän saamelaisten oikeuksia kunnioitetaan täysin.  

 

11. Konferenssi tähdentää, että valtioiden velvollisuudet saamelaiskulttuuria 

kohtaan koskevat myös kulttuurin aineellista perustaa, mukaan lukien sen, että 

saamelaisille turvataan riittävät elinkeinolliset ja taloudelliset edellytykset vaalia 

ja kehittää kulttuuriaan. Saamelaiselinkeinojen ja saamelaisten luonnonvarojen 

käytön kuten poronhoidon, kalastuksen, muun pyynnin, saamelaisen 
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maatalouden ja muiden perinteisten elinkeinoyhdistelmien ja luonnonvarojen 

hyödyntämisen turvaamiseksi on ryhdyttävä oikeudellisiin ja taloudellisiin 

toimiin sekä tarvittaessa erityistoimenpiteisiin, esimerkiksi järjestämällä 

petoeläimiin liittyvä hallinto niin että perinteisten saamelaiselinkeinojen perusta 

turvataan. Konferenssi tähdentää, että kansainvälisessä oikeudessa kuten YK:n 

kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklassa 27 

vaaditaan ja velvoitetaan valtioita ryhtymään tarvittaessa positiivisiin 

erityistoimiin alkuperäiskansojen oikeuksien, mukaan lukien kulttuurin 

aineellisen perustan, turvaamiseksi.  

 

12. Valtioiden tulee solmimiensa kansainvälisten sopimusten perusteella 

huolehtia siitä, että saamen kielen ja saamenkielinen opetus turvataan 

käytännössä kaikille saamelaisalueilla asuville saamelaisille. Saamelaisalueiden 

ulkopuolella asuvilla saamelaislapsilla ja -nuorilla on lisäksi oikeus opiskella 

saamea ja omaa kulttuuriaan. 

Konferenssi kehottaa Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän valtioita 

varmistamaan opetussuunnitelmien avulla, että kyseisten valtioiden 

alkuperäiskansoista annetaan korkeatasoista tietoa. Konferenssi kehottaa myös 

niitä valtioita, joissa ei ole lainmukaista velvoitetta jakaa tietoa saamelaisista, 

pikaisesti pohtimaan tällaisen lain säätämistä. 

Saamelaisilla on oikeus tarvittaessa perustaa ja hallita omia koulujärjestelmiä 

ja -laitoksia, jotka antavat saamen kielen ja saamenkielistä opetusta meidän 

saamelaisten omien opetus- ja oppimismenetelmien mukaisesti.  
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13. Saamelaisten parhaan mahdollisen fyysisen ja psyykkisen terveyden 

turvaamiseksi on terveys- ja sosiaalialalla huolehdittava siitä, ettei 

saamelaisväestöllä ole vain samat muodolliset oikeudet kuin maan muulla 

väestöllä, vaan että heille tarjotaan myös käytännössä samat palvelut kuin 

muille. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että saamelaisten kielellinen, 

kulttuurinen ja sosiaalinen erityistilanne on otettava huomioon terveys- ja 

sosiaalipalveluissa. Tavoite saavutetaan parhaiten siten, että saamelaisten omille 

edustuslaitoksille annetaan mahdollisuus osallistua saamelaisväestön terveys- ja 

sosiaalipalvelujen kehittämiseen sekä niitä koskevien priorisointisääntöjen 

laatimiseen. 

 

14. Konferenssin mielestä on tärkeää, että saamelaistutkimus, mukaan lukien 

tämän tutkimuksen rahoitus, vastaa riittävän hyvin saamelaisyhteiskunnan 

tutkimustarpeita. Samalla tavoin kuin valtion viranomaiset laativat puitteet 

kansalliselle tutkimukselle tulee saamelaiskäräjillä olla valtuudet määritellä 

puitteet saamelaistutkimukselle akateemista vapautta kuitenkaan rajoittamatta. 

 

15. Ruotsia, Suomea ja Venäjää kehotetaan pikimmiten ratifioimaan ILO:n 

yleissopimus numero 169, joka koskee alkuperäis- ja heimokansoja itsenäisissä 

valtioissa. Venäjää kehotetaan myös liittymään YK:n alkuperäiskansojen 

oikeuksia koskevaan julistukseen. Konferenssi pyytää edelleen Norjaa, Ruotsia 

ja Suomea ryhtymään – saamelaiskäräjien kanssa käytävien neuvottelujen ja 

yhteistyön keinoin – tarvittaviin toimenpiteisiin muun muassa lainsäädännössä, 

jotta valtiot voivat täyttää alkuperäiskansajulistuksen velvoitteet. Vaikkei YK:n 

julistus alkuperäiskansojen oikeuksista olekaan muodollisesti yhtä sitova kuin 

ratifioitu yleissopimus, on se silti luonteeltaan hyvin sitova, koska se noudattaa 
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täysin kansainvälisen oikeuden oikeudellisesti sitovia normeja ja koska sen 

säännöksissä on varta vasten otettu huomioon alkuperäiskansojen 

historiallinen, taloudellinen, kulttuurinen ja poliittinen tilanne. Hyväksymällä 

alkuperäiskansajulistuksen valtiot ovat myös sitoutuneet toteuttamaan 

julistuksen tarkoituksen, kuten huolehtimaan artiklan 3 mukaisesti 

yhteydenpidosta ja yhteistyöstä yli rajojen.  

 

16. Konferenssi kehottaa Norjan, Ruotsin ja Suomen hallituksia laatimaan, 

neuvottelemalla ja yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa, yleisarvion siitä, miten 

YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoijan suositukset voidaan 

parhaiten toteuttaa kussakin maassa ja yli maiden rajojen; nämä suositukset on 

kirjattu erityisraportoijan raporttiin saamelaisten tilanteesta Norjassa, Ruotsissa 

ja Suomessa (A/HRC/18/35/Add.2). Konferenssi kehottaa Venäjän valtiota 

toteuttamaan YK:n erityisraportoijan suositukset, jotta alkuperäiskansojen 

tilanne Venäjällä paranee (A/HRC/18/35/Add.5). 

 

17. Konferenssin yksimielisenä päätöksenä on työskennellä sen puolesta, ettei 

ketään syrjitä saamelaisyhteisössä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, 

uskonnon tai muiden seikkojen vuoksi. Konferenssi myös painottaa, että 

saamelaisnaisilla ja -miehillä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet, oikeudet ja 

velvollisuudet kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla. Konferenssi~ vastustaa 

kaikkea syrjintää niin saamelaisyhteiskunnan sisällä kuin sen ulkopuolellakin. 

 

18. Konferenssi painottaa, että valtioilla on velvollisuus taata saamelaislasten ja 

-nuorten oikeus elää kulttuurinsa mukaisesti, tunnustaa ja harjoittaa uskontoaan 
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sekä käyttää omaa kieltään; tämä velvollisuus juontuu muun muassa YK:n 

lapsen oikeuksien yleissopimuksen artiklasta 30.   

 

19. Konferenssi muistuttaa valtioiden viranomaisia niiden kansainvälisestä 

velvollisuudesta ryhtyä neuvotellen ja tekemällä yhteistyötä saamelaisten kanssa 

toimiin, joilla voidaan tehokkaasti torjua ennakkoluuloja, poistaa syrjintää ja 

edistää suvaitsevaisuutta, ymmärrystä ja hyviä suhteita alkuperäiskansaan 

kuuluvien ja muita väestöryhmiä edustavien välillä. Konferenssi korostaa myös, 

että tiedotusvälineillä on tärkeä osuus taistelussa saamelaisten syrjintää vastaan 

muun muassa silloin, kun ne käsittelevät saamelaisoikeuksiin liittyviä 

kysymyksiä ja heijastavat saamelaisyhteisön moninaisuutta riittävän kattavasti.  

 

20. Konferenssi tähdentää, että työ ihmis- ja alkuperäiskansaoikeuksien 

toteuttamiseksi on keino lievittää konflikteja. Niinpä valtioita kehotetaan 

sanoutumaan irti lausunnoista, ehdotuksista ja teoista, jotka ovat ristiriidassa 

kansainvälisesti hyväksyttyjen ihmis- ja alkuperäiskansaoikeuksien kanssa – 

tämä velvollisuushan valtioilla on YK:n rotusyrjintää koskevan yleissopimuksen 

mukaan.  

 

21. Konferenssi vaatii saamelaiskäräjille enemmän vaikutusvaltaa Arktisen 

neuvoston toiminnassa ja Barentsin yhteistyössä sekä pitää tärkeänä, että 

alkuperäiskansat osallistuvat täysipainoisesti ja tehokkaasti molempiin 

prosesseihin. Osa arktisesta alueesta on perinteistä saamelaista aluetta, joten 

konferenssi edellyttää, että meille saamelaisille annetaan mahdollisuus osallistua 

aluettamme ja luonnonvarojamme koskevaan päätöksentekoon. 
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Saamelaiskäräjille, saamelaisten vaaleilla valitsemille elimille, on järjestettävä 

muodollinen asema, joka takaa niille täysipainoisen osallistumisen edellä 

mainittuihin prosesseihin, mutta siten, etteivät tähän toimintaan nyt 

osallistuvien saamelaisjärjestöjen osallistumismahdollisuudet sen vuoksi vähene. 

 

22. Konferenssi pitää erittäin tärkeänä sitä, että liiketoiminta Norjassa,  

Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä esittelee ja käyttää saamelaiskulttuuria eettisesti 

hyväksyttävien periaatteiden mukaisesti. Näin ollen on valtioiden luotava 

yhdessä saamelaiskäräjien kanssa toimintasuunnitelma asian huomioon 

ottamiseksi; on esimerkiksi laadittava eettiset säännöt ja 

laadunsertifiointijärjestelmä. 

 

23. Konferenssi tunnustaa, että saamelaiskäräjillä on kullakin erikseen ja kaikilla 

yhdessä velvollisuus ajaa ja suojella alkuperäiskansojen oikeuksia ja etuja 

kansainvälisesti. Saamelaiskäräjät osallistuvat myös aktiivisesti vuoden 2014 

Alkuperäiskansojen maailmankonferenssin valmisteluihin ja itse kokoukseen 

edistääkseen Saamen kansan ja muiden alkuperäiskansojen oikeuksia. 

Saamelaiskäräjät pyrkivät yhdessä edesauttamaan sitä, että tämän 

maailmankonferenssin valmistava kokous Altassa vuonna 2013 onnistuu. 

Konferenssi pyytää oman alueensa valtioilta taloudellista tukea, jotta tällainen 

valmistava kokous voidaan järjestää. 

 

24. Konferenssi kehottaa Venäjän valtiota ja Murmanskin alueen viranomaisia 

järjestämään Venäjän saamelaisille riittävästi voimavaroja, jotta nämä voivat 

huolehtia, vaalia ja edistää omaa kieltään, elinkeinojaan ja kulttuuriaan. 
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Konferenssi kehottaa Venäjää tekemään lakimuutoksen, joka mahdollistaa 

saamelaisten vaaleilla valitun elimen perustamisen Venäjälle. 

 

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssiin osallistuneet parlamentaarikot:  

1.Akio Maria Sofia, Sámediggi Suoma bealde/Sametinget i Finland/Suomen Saamelaiskäräjät 

2.Allas Lars Jon , Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

3.Aslaksen Marie Therese Nordsletta, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

4.Aslaksen Ragnhild Melleby, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

5.Baer Lars Anders , Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

6.Baer Inger Omma , Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

7.Balto Marianne, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

8.Bergström Eva, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

9.Bransfjell Ida Marie, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

10.Bær Per A., Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

11.Dahlström Tommi, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

12.Dådring Helena, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

13.Eira Mathis Nilsen, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

14.Eriksen Hans J., Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

15.Fjellström Lars-Erik, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

16.Fjellström Carola, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

17.Eira Mathis Nilsen, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

18.Gaup Marit Kirsten, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

19.Gavrilova Natalia, Murmánskka guovllu Sámesearvi (OOSMO) 

20.Guvsám Kirsti, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

21.Haltta Tauno, Sámediggi Suoma bealde/Sametinget i Finland/ Suomen Saamelaiskäräjät 
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22.Henriksen Elin Kristine, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

23.Håkansson Veronica, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

24.Haaker Heidi Persdatter Greiner, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

25.Inga Arild, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

26.Inga Ingrid, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

27.Isaksen Alf, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

28.Jakovleva Elena, Guoládaga Sámesearvi (GSS) 

29.Johansen Rolf, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

30.Jonassen Jarle, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

31.Jonsson Håkan, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

32.Juuso Tuomas Aslak, Sámediggi Suoma bealde, Sametinget i Finland/ Suomen Saamelaiskäräjät 

33.Jønsson Sten, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

34.Keskitalo Aili, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

35. Kuoljok Paulus, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

36.Kroik, Lars Paul, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

37.Kråik, Anders Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

38.Kuhmunen, Olof Anders, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

39.Kåven, Toril Bakken, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

40.Larsson, Sara, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

41.Lumisalmi Erkki, Sámediggi Suoma bealde/Sametinget i Finland/ Suomen Saamelaiskäräjät 

42.Magga, Mariann Wollmann, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

43.Marainen, Marianne, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

44.Marthinsen, Aud, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

45.Mikaelsson, Stefan, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

46.Morén Helena, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

47.Muotka, Silje Karine, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 
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48.Nilsson Alice, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

49.Nordkild, Åge, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

50.Nordling Kristina, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

51.Nymo Isaksen Eirik, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

52.Nyvoll Hilde Anita, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

53.Näkkäläjärvi Klemetti, Sámediggi Suoma bealde/Sametinget i Finland/ Suomen Saamelaiskäräjät 

54.Olli Egil, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

55.Oskarsson Erik-Oscar, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

56.Paltto Heikki, Sámediggi Suoma bealde/Sametinget i Finland 

57.Pedersen Geir Tommy, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

58.Persson Mona, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

59.Retter Gunn-Britt, Sámediggi Norgga bealde/Sametinget i Norge 

60.Rimpi Agneta,  Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

61. Sevä Katarina, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

62.Skerk Josefina, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

64.Sparrock Britt, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

64.Svarto Ronny, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

65.Skerk Josefina, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

66.Svonni Lars Wilhelm, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

67.Utsi Hannasofie, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

68.Utsi Per Mikael, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

69.Vannar Karin, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

70.Winka Jan-Olov , Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

71.Wälitalo Sten, Sámediggi Ruoŧa bealde/Sametinget i Sverige 

72. Äärelä, Rauni, Sámediggi Suoma bealde/Sametinget i Finland/ Suomen Saamelaiskäräjät  
 


