
   

  

 

 

 
 

 

Yttrande 
 

Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) vill härmed överlämna ett yttrande till Kulturdepartementets 
promemoria ”Konsultation i frågor som rör det samiska folket”, Ds 2017:43. 

RSÄ välkomnar alla författningsförslag som skulle ge det samiska folket rättigheter i enlighet med av FN 
stadgade självbestämmandeprinciper för folk och urfolk, och staten skyldigheter att konsultera samerna i 
frågor som berör det samiska folket. Promemorian är ett steg i rätt riktning.  

Förslaget kan dock inte anses vara i nivå med vad urfolksdeklarationen stadgar angående konsultation, 
och här bör förslaget omarbetas till vad Sverige förpliktigat sig till att följa. 

RSÄ instämmer i att konsultation ska ske med Sametinget som företrädare för det samiska folket, som 
skrivet i avsnitt 3.4. 

RSÄ instämmer också med förslaget om att organisationer och samebyar ska konsulteras om det kommer 
att få betydelse t.ex. för deras verksamhet och medlemmar. Men skrivningen är svag och kommer i 
praktiken betyda att organisationer och samebyar inte behöver konsulteras alls. Skrivningen innehåller 
två uppenbara och överflödiga försvagningar: 

Om ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation eller en sameby ska även dessa konsulteras om 
det finns skäl för det. 

 Texten ska ändras till: 

 Om ärendet kan få betydelse för en samisk organisation eller en sameby ska även dessa konsulteras. 

 

Peter Rodhe 

Ordförande för RSÄ 
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