Pressmeddelande 2013-09-04

Vi välkomnar starkt den FN-rapport där FN:s rasdiskrimineringskommitté nu riktar skarp kritik
mot Sveriges mineralpolitik och svenska statens behandling av det samiska folket. Vi kräver att
Sverige omedelbart stoppar all pågående prospektering i Sápmi till dess att urfolksrättigheter
respekteras.
Rapporten från FN kommer dagarna efter att Sametinget enats kring ett uttalande där man
kräver att staten stoppar all pågående gruvprospektering i Sápmi i avvaktan på att Sverige lever
upp till internationell urfolksrätt, särskilt principerna om Free Prior and Informed Consent/Fritt
Informerat Förhandssamtycke som måste implementeras i alla frågor som berör det samiska
folket. Det samiska folket måste själv få bestämma hur en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
ska se ut och ges möjlighet att leva kvar och verka i sina områden.
Vi ser nu flera pågående exploateringar där Sveriges mineralpolitik drabbar våra lokalsamhällen
hårt genom stora ingrepp men även genom konflikter, maktlöshet och folkrättsliga övertramp.
Sveriges regering har nyligen demonstrerat sin brist på respekt för internationellt erkända
urfolksrättigheter och det samiska folket. Detta i en principiellt viktig riksintresseavvägning där
riksintresset mineral ansågs väga tyngre än riksintresset rennäring, och det samiska folkets rätt
till sin kultur i ett traditionellt samiskt område. Det motiv som angavs bygger på ekonomiska
spekulationer och ignorerar långsiktiga kulturella, sociala och ekologiska aspekter. Fler liknande
avvägningar är att vänta. Det är inte etiskt försvarbart att samiska barns möjligheter att ta del av
sitt kulturarv, att leva vidare och verka i sitt område, läggs i händerna på Näringsdepartementet.
Vi motsätter oss Sveriges rådande mineralpolitik där urfolksrättigheter kränks. Sverige måste
som gruvnation agera förebild för hur man agerar i dessa frågor, och göra det snarast. Den
mineralpolitik som Sverige i dagsläget driver bygger på en fortsatt kolonisation av det samiska
folket och Sápmi. Vi kräver att Sverige respekterar det uttalande som Sametinget enhälligt
antagit och stoppar all prospektering i Sápmi i avvaktan på att Sverige lever upp till
internationell urfolksrätt.
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Bakgrundsinformation: "Sametinget kan inte acceptera exploateringen av Sápmi"
Sametingets enhälliga uttalande, antaget den 2013-08-27, http://sametinget.se/61172

