
JÄSENEHDOTUS 

 

 

 

 

Dnro 21-00087-2 

 

 

A 1870/presidiet  

 

Tekijä Pohjoismaiden vihreä vasemmisto 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Jäsenehdotus 
saamelaisten edustuksesta Pohjoismaiden neuvostossa 

Ehdotus 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että Pohjoismaiden neuvosto varmistaa saamelaisten edustuksen Pohjois-

maiden neuvoston päättävissä elimissä. 

Taustaa 

Alkuperäiskansoilla on kansainvälisen oikeuden nojalla erityisoikeuksia kansallisen 

vähemmistöaseman tarjoamien oikeuksien lisäksi. Kyse on alkuperäiskansojen itse-

määräämisoikeudesta ja oikeudesta perinteisesti asuttamiinsa alueisiin. Saamelaisia 

asuu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Tästä laajasta maa-alueesta käyte-

tään nimeä Saamenmaa (Sápmi). Saamenmaa kattaa kokonaan Pohjoiskalotin poh-

joisimman osan. Tutkimukset osoittavat, että saamelaisilla on pitkä katkeamaton 

historiallinen kytkös alueisiin, joilla he ovat harjoittaneet elinkeinoaan ja kehittäneet 

kulttuuriaan. He asuivat Saamenmaassa jo kauan ennen kuin maanrajoista sovittiin.  

 

Tarina siitä, miten edellä mainitut valtiot ovat kohdelleet saamelaisia ja suhtautuneet 

heitä koskeviin asioihin, on valitettavan synkkä. Poliitikot ja tutkijat väittivät pitkään 

ja pyrkivät todistamaan oikeaksi väitteensä siitä, että saamelaisilla oli tiettyjä syn-

nynnäisiä ”rotuominaisuuksia”, joiden takia he olivat muuta väestöä alempiarvoisia. 

Saamelaisten katsottiin voivan elää ainoastaan valtaväestön saamelaiseksi määritte-

lemällä tavalla. Saamelaisten mahdollisuuksia harjoittaa maataloutta ja rakentaa py-

syviä asumuksia rajoitettiin erilaisilla määräyksillä. Myös kielellisten ja kulttuuristen 

oikeuksien toteutumista vaikeutettiin.  

 

Vaikka saamelaisten tilanne onkin kohentunut, heillä ei edelleenkään ole kaikkia kan-

sainvälisiin yleissopimuksiin ja lakeihin sisältyviä oikeuksia. Sekä YK että EU kritisoi-

vat usein maitamme saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien osalta. Siitä on tultava 

loppu. Pohjoismaiden neuvoston on ajettava aktiivisesti saamelaisten oikeuksia, 

mutta uskottavuuden nimissä on hyvä aloittaa Pohjoismaiden neuvostosta instituu-

tiona.   
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Koska Saamenmaa sijaitsee Pohjoismaiden neuvoston kolmen jäsenmaan nykyisten 

rajojen sisällä, on oikeus ja kohtuus, että saamelaiset ovat edustettuina myös Poh-

joismaiden neuvoston kokouksissa ja päättävissä elimissä. Saamelaisten edustus 

Pohjoismaiden neuvostossa tuottaa pohjoismaista hyötyä, sillä se kasvattaa Pohjois-

maiden kansalaisten ja alkuperäiskansojen demokraattista edustusta pohjoismai-

sessa politiikassa.  

 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa sen vuoksi, että Pohjoismaiden neu-

vosto tekee ehdotuksen siitä, miten turvataan saamelaisten edustajien oikeus osallis-

tua tulevaan työhön.  
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