Mål och delmål

Stor
inverka
n
natione
llt
(ja/nej)

Verksamhet inom
myndigheten som
avses samt om den
bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

Mål 10.2 Till 2030
möjliggöra och
verka för att alla
människors,
oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättn
ing, ras, etnicitet,
ursprung, religion
eller ekonomisk
eller annan
ställning, blir
inkluderande i
det sociala,
ekonomiska och
politiska livet.

Ja

Sametinget ska
enligt Sametings
lag (1992:1433) 2
kap 1 §,
4. medverka i
samhällsplanerin
gen och bevaka
att samiska behov
beaktas,
däribland
rennäringens
intressen vid
utnyttjande av
mark och vatten,
Kansliet bistår
den folkvalda
delen med
underlag i arbetet
för att införa
konsultationsord
ning mellan
Sametinget och
regeringen.
Arbete med
Nordisk
samekonvention
mellan Sverige,
Norge och
Finland pågår
och myndigheten
är begränsad i sitt
arbete så länge
den inte blir klar.
Sveriges
ratificering av
ILO 169 dröjer
vilket medför att
de resurser

Stor
inverkan
internation
ellt (ja/nej)

Verksamh
et inom
myndighet
en som
avses samt
om den
bedöms
vara
tillräcklig

Kommentarer

Sverige har
otaliga gånger
fått kritik från
FN:s
granskningsorga
n för att inte
uppfylla de
internationella
konventioner och
de mänskliga
rättigheter som
samer som urfolk
har rätt till.
Arbetet med
Nordisk
samekonvention
går långsamt och
regeringen väntar
in konventionens
färdigställande
innan de vill ta
för samerna
nödvändiga
beslut som t.ex.
Sametingets
konsultationsord
ning hos
regeringen.
Sverige har fått
kritik från FN:s
granskningsorga
nför att inte
ratificera ILO 169,
vilket leder till att
samerna inte blir
inkluderade i det
ekonomiska och
politiska livet i
Sverige.

Sametinget lägger
på
remissyttranden,
regeringsuppdra
g och möten med
andra
myndigheter
samt regeringen,
blir ett slag i
luften. Hänsyn
tas i liten
omfattning till de
samiska
rättigheterna.
Verksamheten
bedöms inte vara
tillräcklig.

Myndigheters
och regeringens
tillståndsprövnin
gar tillåts att inte
ta hänsyn till de
renskötande
samernas sociala
och ekonomiska
beroenden av
hållbara
sammanhängand
e marker för sin
existens.
Sametinget får
inte egna
regeringsuppdra
g när det handlar
om uppdrag som
berör renskötsel
eller samisk
kultur i högsta
grad, utan
Sametingets roll
är att bistå i
samråd.

