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Utskottsförslag 

Å redegjøre for det hvordan urfolks rettigheter blir ivaretatt ved gruvedrift 
i områder der urfolk bor og arbeider 

Förslag 

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att redogöra hur urbefolkningens rättigheter tillvaratas vid mineralutvinning 

i de områden där urbefolkningen lever och verkar  

 

 

Bakgrund 

Svaret från Nordiska ministerrådet på Nordiska rådets rekommendation gällande 

bærekraftig nordisk gruve- og mineraldrift behandlades vid mötet i utskottet för till-

växt och utveckling i Reykjavik den 7 september 2022.  

 

Rekommendationen innehöll fem redogörelsepunkter riktade till Nordiska minister-

rådet gällande hållbar gruv- och mineralnäring i Norden. 

 

Svaren från Nordiska ministerrådet på de två första redogörelsepunkterna var klar-

görande och tog utgångspunkt i Nordiska ministerrådets uppföljningar, initiativ och 

aktiviteter kopplade till näringssektorns handlingsplan för 2021 – 2024, som är kopp-

lad till statsministrarnas vision för 2030 års målsättningar.  

 

När det gällde de övriga tre redogörelsepunkterna pågår det inte något arbete i Nor-

diska ministerrådet som behandlar dessa områden och därför finns det ingen möjlig-

het för dem att komma med någon redogörelse. 

 

Utifrån svaren från Nordiska ministerrådet förslog utskottet att Nordiska rådet frå-

gan som slutbehandlad för egen del. 

 

Av rekommendationens fem att-satserna ansåg dock utskottets medlemmar att sva-

ret på från Nordiska ministerrådet gällande att redogöra hur urbefolkningens rättig-

heter tillvaratas vid mineralutvinning i de områden där urbefolkningen lever och ver-
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kar inte var någon redogörelse då man meddelade att man det inte pågick något ar-

bete i frågan i Nordiska ministerrådets regi.  

 

Utskottet beslutade därför att ta fram ett utskottsförslag gällande denna punkt riktat 

till de nordiska regeringarna.   

Utskottets synpunkter 

Utskottet för tillväxt och utveckling godkände utkast till betänkande över rek. 

43/2021 om bærekraftig nordisk gruve- og mineraldrift, som föreslår att Nordiska rå-

det lägger meddelandet till handlingarna och anser att rek 43/2021 för rådets del är 

slutbehandlad. 

 

Redogörelsen för hur ursprungsbefolkningens rättigheter tillvaratas vid gruvdrift där 

ursprungsbefolkningen lever och verkar har dock inte besvarats av Nordiska minister-

rådet.  

 

En redogörelse för hur de nordiska länderna agerar i dessa frågor är enligt utskottet 

av stor betydelse för tillvaratagandet av nordiska gemensamma värderingar om allas 

lika värde och rättigheter. Utskottet anser därför att redogörelsen ska riktas till re-

spektive nordisk regering. 
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