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Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det
samiska folket (Ku2019/01308/RS)
Svenskakyrkan har granskatrapportenutifrån sin grundläggandemänniskosyn,ett barnrättsperspektiv
och Sverigesinternationellaåtagandenatt respektera,skyddaoch tillgodosemänskligarättigheter
SVENSKA KYRKANS YTTRANDE

Svenskakyrkan välkomnarinsatserför att stärkasamernassjälvbestämmande
och inflytandei frågor
somberör samerna,menavstyrkerförslaget.Dettamot bakgrundav att det fortfarandefinns för
mångaotydligheteri förslagetoch det är till vissadelarinte så långtgåendesomSvenskakyrkan
önskar.
BEDÖMNING

Svenskakyrkan anseratt regeringenbehövervidta aktiva åtgärderför att säkerställasamernasrätt till
självbestämmande.
En ordningför konsultationerär en sådanåtgärd.Svenskakyrkan anseratt många
frågor behöverbearbetasytterligarei det nu föreliggandeförslaget:
1. Skillnaden mellan samråd och konsultation, 1 §
Det går inte att fullt ut utläsavad skillnadenmellansamrådenligt lagen(2009:724)om nationella
minoriteteroch minoritetsspråkoch konsultationi föreliggandeförslag faktiskt skulle bli. Det finns en
stor risk för att tillämpningenav två parallellasystempå lokal nivå blir komplexoch svår att
genomföra.Det är t.ex. oklart vad somhändernär konsultationpåkallasi en frågasom ocksåär uppe
för samrådsom omfattarbådesameroch andranationellaminoriteter.Det finns en risk att
gemensamma
samråddär flera nationellaminoriteterdeltaruteblir.
2. Undantag från konsultationsskyldighet,4 §
Begränsningarnasom
ställsupp i 4 § förstapunktenomfattarsådantsomredanidag är problematiskt
för samerna,exempelvismilitärövningarpå renbetesmark.
Svenskakyrkan anseratt dessaärendetyper
bör omfattasav den föreslagnalagenom konsultation,i de fall de inte rör rikets omedelbarasäkerhet.
3. Sametingetsrätt att påkalla konsultation, 6 §
En viktig anmärkningfrån bl.a. Sametingeti förra förslagettill konsultationsordning
var att
Sametingetinte skulle kunnapåkallakonsultation.Nu verkar det som att dettaär inskrivet i 6 § men
paragrafenär otydlig i det avseendetoch behöverförtydligasså att det i klartext ståratt Sametinget
och samiskaföreträdarekan påkallakonsultationi frågor somkan få särskildbetydelseför samerna.

Kyrkokansliet
, 75170Uppsala
Sysslomansgatan 4
TELEFON : 018-16 95 00
POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

Dessutombör den konsultationsskyldigei dessasituationerinte undantasfrån informationsskyldighet.
Även om samiskaföreträdarekännertill fråganinnebärdet inte att de har all deninformationsomden
konsultationsskyldigehar. Informationenbör ocksåhär kommai god tid innanbeslutskatas.
4. Barnperspektiv i konsultationer, 7 §
Svenskakyrkan anseratt barnsrätt till inflytandebehövertydliggörasytterligarei förslaget.I 5 a §
lagenom nationellaminoriteteroch minoritetsspråkhar ett tillägg nyligen föreslagits–att
förvaltningsmyndighetervid samrådsärskilt skabeaktaförutsättningarnaför barnoch ungasom
tillhör de nationellaminoriteterna(se SOU 2017:60).Om regeringengår vidaremeden
konsultationsordningför samerna,bör en liknandeskrivning läggastill i 7 § lagenom konsultation.I
förslagetanförsatt samersungdomsorganisationer
deltari konsultationerom ärendetberörbarneller
ungaoch det är bra men ändåen mindregradav hänsynstagande
än i förslageti SOU 2017:60.
5. Fritt och informerad förhandsmedgivande,8 §
Skrivningarnai FN:s deklarationom urfolks rättigheter(urfolksdeklarationen)är mer långtgåendeän
det somnu föreslås.Enligt artikel 19 ska samrådskemed urfolk”för att få derasfria och informerade
förhandsmedgivande”
innanantagandeoch verkställandeav lagstiftningsåtgärder
och administrativa
åtgärder.Den skrivning som finns i 8 § når inte upp till urfolksdeklarationens
nivå av rättighet.
Förslagetinnebärsåledesen urvattningav urfolksdeklarationens
krav på medgivande.
6. Finansiering och statsbidrag, avsnitt 9.4
Svenskakyrkan anseratt kostnadernaför kommuneroch landstinginte blir obetydligaoch att den
kommunalafinansieringsprincipenbehövertillämpas.I lagförslagets1 § står att samrådsförfarande
och konsultationerskasamordnasdär det är möjligt. I konsekvensanalysen
hänvisasocksåtill
samrådsförfarandetsamtidigt
som det sägsatt nya medelinte ska tillföras. Tillsammansutgör dettaen
stor risk för att de kommuneroch landstingsom är förvaltningsområdenför finska, meänkielioch
samiskatolkar lagensåatt det blir tillåtet att användastatsbidragför att finansierakonsultationermed
samerna,vilket strider mot 8 § förordning (2009:1299)om nationellaminoriteteroch minoritetsspråk.
Om regeringenavseratt på allvar stärkaurfolksrättenoch samerssjälvbestämmande,
finns det inga
genvägaratt gå. Svenskakyrkan uppmanarpå nyttregeringenatt vidta åtgärderför att få till stånden
ratificering av ILO-konventionnr 169 så att det folkrättsligaurfolksskyddetfaktiskt stärks.
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