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Þingmannatillaga 
um fyrirsvar Sama í Norðurlandaráði 

Tillaga 

Norræn vinstri græn leggja til að 

Norðurlandaráð taki ákvörðun um 

að Norðurlandaráð tryggi fyrirsvar Sama hjá ákvörðunarstofnunum 

Norðurlandaráðs. 

Bakgrunnur 

Samkvæmt alþjóðarétti skulu frumbyggjar njóta sérstakra réttinda umfram réttindi í 

krafti stöðu þeirra sem þjóðarbrots. Í þessu felst sjálfsákvörðunarréttur og réttur til 

landsvæða sem hafa löngum verið heimkynni þeirra. Heimkynni Sama eru í Rússlandi, 

Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Þetta stóra landsvæði kalla þeir Sápmi.  Sápmi teygir sig 

yfir allan nyrðri hluta Norðurkollu. Rannsóknir sýna að Samar eiga sér langa og 

samfellda sögulega tengingu við landsvæði sem þeir hafa lífsviðurværi sitt undir og 

þar sem menning þeirra hefur þróast. Samar bjuggu í Sápmi löngu áður en landamæri 

þjóðríkja voru mynduð. 

 

Meðferð fyrrnefndra ríkja á Sömum og málefnum þeirra á sér því miður myrka sögu. 

Stjórnmálafólk og vísindamenn héldu löngum fram og leituðu sannana þess að 

meðfædd „kynþáttaeinkenni“ Sama gerðu það að verkum að þeir stæðu öðrum 

íbúum langt að baki. Samar þóttu ekki til annarra lífshátta hæfir en sem 

meirihlutasamfélagið skilgreindi sem samíska lífshætti.  Ákvæði voru innleidd sem 

torvelduðu Sömum að stunda búskap og eiga sér fasta búsetu. Einnig var spillt fyrir 

rétti þeirra til eigin tungu og menningar.  

 

Þrátt fyrir að aðstæður Sama hafi batnað njóta þeir ekki enn fullra réttinda á 

grundvelli alþjóðasáttmála og -laga. Norðurlöndin hafa oft sætt gagnrýni Sameinuðu 

þjóðanna og Evrópusambandsins vegna frumbyggjaréttinda Sama. Þetta gengur ekki 

lengur. Norðurlandaráð verður að fylgja réttindum Sama eftir með virkum hætti og 

trúverðugum með því að byrja á Norðurlandaráði sem stofnun.   
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Sápmi er innan landamæra þriggja aðildarríkja Norðurlandaráðs og því er ekki nema 

sanngjarnt að Samar eigi málsvara á þingum og hjá ákvörðunarstofnunum 

Norðurlandaráðs. Norræn nytsemi felst í fyrirsvari Sama í Norðurlandaráði vegna 

þess að það eykur lýðræðislegt fyrirsvar norrænna borgara og frumbyggja í 

norrænum stjórnmálum.  

 

Norræn vinstri græn leggja því til að Norðurlandaráð semji tillögu um hvernig tryggja 

megi rétt samískra fulltrúa til að taka þátt í starfinu framvegis.  
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