Samekonferansen i Murmansk 1996
- deklaration

Samernas XVI konferens, representerades de samiska huvudorganisationen i Ryssland, Finland,
Sverige och Norge samlade i Murmansk den 15 - 18 oktober 1996;
som inlediningsvis hänvisar till tidligare antagna program, speciellt till det samepolitiska
programmet antaget av den XIII samekonferensen i Åre, Sverige 1996, där det slås fast att samerna
är ett folk, och att staternas gränser ej skall bryta det samiska folkets gemenskap och att det samiska
folket har rätt till självstyre,
som erinrar om bestämmelserna i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Den
internationella konventionen om ekonomiska, sociala rättigheter, Den internationella konventionen
om de medborgerliga rättigheter, ILO:s konvention nr 169 om urfolk och stamfolk i självstyrande
länder, samt internationella instrument om förhindrande av diskriminering,
som erinrar om princip 22 i Rio-deklarationen och kapitel 26 i Agenda 21 där urbefolkningarnas roll
och medverkan i det nationella, regionala och globala miljöarbetet betonas,
som hänvisar till FN:s generalförsamlings resolution 48/163, antagen den 21 december 1993, där
generalförsamlingen proklamerar det Internationella årtiondet för världens urbefolkningar,
som beaktar deklarationen om etablering av Arktisk Råd i Ottawa den 19 december 1996 där
Samerådet tillsammans med Inuit Circumpolar Conference och Association of Indigenous Minorities
of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federarion fått status som permanenta
deltagare i Arktisk Råd,
som hänvisar till artikel 9, 36 och 69 i den ryska konstitutionens rörande rättan till land och
naturresurser och erkännandet av de ryska urbefolkningarnas rättigheter enligt internationell lag,
som erkänner principerna i Indigenous Womens Declaration och Platform of Action antagen av den
fjärde världskonferensen för kvinnor den 4 - 15 september 1995, Beijing, Kina,
som erkänner vikten av konklusionerna i UNESCO rapport Vår kulturella mångfald ("Our Cultural
Diversity") där det framhålls den kulturella dimensionen inte kan skiljas från den materiella
utvecklingen,

uttalar härmed:
1. Samiskt självbestämmanderätt måste accepteras av berörda stater i någon form. Samiska
folkvalda organ är nu etablerade på svensk, finsk och norsk sida inom ramen för respektive
statdbildning.
2. Etablerandet av ett samisk folkvalt organ på ryskt sida bör övervägas.
3. Samernas rätt att äga och besitta de områden där de traditionellt lever skall erkännas av berörda
stater.
4. Staterna skall ta nödvändiga steg för att identifiera områden där samerna traditionellt lever och
säkra effektivt skydd av deras egendomsrätt och besittingsrätt.
5. Samernas rätt till naturresurser skall skyddas speciellt och omfatta rätt till att delta i styring och
bevarande av dessa resurser.
6. Där staten behåller egendomsrätten till mineraler, resurser under jorden eller till andra resurser
som finns i områden skall det inte tillåtas någon åtgärder för nyttjande och undersökning utan
förhandlingar med samerna för att fastlägga om deras intressen kan bli skadelidande.
7. Lämpliga regler och mekanismer skall etableras i nationell lagstiftning för att säkra samiska
rättskrav till land och vatten.
8. Passande straffsanktioner skall fastställas i lag mot icke auktoriserat intrång i eller icke
auktoriserad användning av samernas landområden. Myndigheterna skall vidta åtgärder för att
förhindra dylika överträdelser.
9. Berörda stater bör göra samerna delaktiga i det nationella miljöarbetet och förvaltningen av
miljön i enlighet med intentionera i kapitel 26 i Agenda 21.
10. Ambitionen med arbetet med FN:s deklaration om urbefolkningarnas rättigheter bör vara att
dekalartionen skall vara antagen av generalförsamlingen snarast och senast innan utgången av
urfolkningsårtiondet.
11. Ett permanent forum för urbefolkningar skall inrättas inom ramen för FN-systemet.
12. Kvinnor självklara rätt till delta i alla beslutsprocesser måste säkerställas.
13. Kultursynen i vidare mening som förespråkas i UNESCO:s rapport Vår Kulturella Mångfald bör få
genomslag i berörda staters samepolitik.
Vi undertecknade representanter för respektive organisationer godkänner deklarationens innehåll
och vill arbeta för att genomföra intentionerna i deklarationen. Vi förbinder oss att ta upp
deklarationen för ratifikation av respektive landsmöten för att på detta sätt bekräfta våra
förpliktelser och gemensamma strävande manifesterade genom medlemskapet i Samerådet.

Undertecknad av representanter för medlemsorganisationerna i Samerådet i Murmansk den 18
october 1996.
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