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Oppdatering av statusrapport om oppfølging av FNs
rasediskrimineringskomite

Viviser til Barne-, og inkluderingsdepartementets (BLD)brev av 9.5.2012
hvor FADble bedt om å vurdere oppdatering av egen tekts og innarbeiding av
merknader fra høringsinstansene i statusrapporten for oppfølgingav avsluttende
merknader fra FNs rasediskrimineringskomit.

FADhar følgende teksttillegg under anbefalingnr. 18på side 26 (tekst som skal slettes,
er strøket over, ny tekst er i kursiv):

° • .Hoved Etter
dialogogmøter med østsamiskemiljøer,bleprosjektet "Skoltesamisk kultur over
grenser" (20102012)ble deretter satt i gang i 2010 med finansiering fra Interreg Såpmi
og nasjonal finansiering fra Finland og Norge. Prosjektperiodenvarerfrem til
2013.[...]Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har bidratt med 700000
kroner til dette grenseoverskridende prosjektet i 2010,2011og2012.
Prosjektansvarlige er Østsamisk museum i Neiden og Enare museum i Finland.
Tiltakene er utformet i samarbeid med mellom myndigheterog skoltesamiske miljøer og
institusjoner i Finland, Russland og Norge. Som en oppfølgingav prosjektet,arrangerer
myndigheteneogde skoltesamiskemiljøenei de tre landeneen konferansei juni 2012.
Temafor konferansener revitaliseringav skoltesamiskspråk-ogkultur."
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FAD har følgende teksttillegg under anbefaling nr. 18 på side 27 (tillegg i kursiv):

"Myndighetene arbeider kontinuerlig med en rekke tiltak for at samene skal kunne
beholde sin kulturelle identitet. Synliggjøring, styrkingogutvikling av de samiske
språkene og institusjonene er viktig for å bekrefte og støtte samisk identitet og
tilstedeværelse.

Regjeringenhar satt i gang en rekke tiltak ogordningersom skal leggetil rettefor en trygg
fremtid for de samiskespråkenei Norge.Fornyings-,administrasjons-og
kirkedepartementetla i 2009 frem Handlingsplanfor samiskespråk.Målet med
handlingsplanener åfå flere samiskespråkbrukere.Handlingsplanenshovedfokuser å
leggegrunnlagfor en sterkereinnsatsfor de samiskespråkenepå ulike samfunnsområder—
særliginnenforopplæring,utdanning, offentligtjeneste-ogomsorgsytingogsynliggjøring
av samiskespråk i det offentligerom. Førstestatusrapportertomgjennomføringenav
handlingsplanenblelagtfrem ifebruar 2011. Neste rapportvilforeliggeinnen 2012.

Samelovensspråkreglerer et av de viktigsteinstrumentenefor åfremme brukenav
samiskespråk. språkreglenegir samiskespråkbrukererett til å brukesamisk i kontakt
med kommuner,tlkeskommuner ogstatligeorganeriforvaltningsomrddet.I forbindelse
med Handlingsplanenfor samisk språk har Fornyings-,administrasjons-og
kirkedepartementetsatt i gang engjennomgangav samelovensspråkregleri lysav Norges
nasjonaleog internasjonaleforpliktelser.

Oppfølgingen av utredningen fra Samerettsutvalget II om retten til [...]."

FAD har følgende teksttillegg under anbefaling nr. 20 på side 29 (settes inn som eget
avsnitt under eksisterende FAD-tekst):

"Ijanuar 2011 oppnevnteRegjeringenet utvalgfor å undersøkegjennomføringenav
politikken ovelfor taterne/romanifolket.Utvalgetshovedoppgaveer å undersøkeogbeskrive
utviklingen av norskemyndigheters,institusjoners,organisasjonersogandre virksomheters
politikk ogtiltak ovelfortaterne/romanifolketfrem til i dag.Et særligfokus erpolitikkens
målsettinger,gjennomføringogvirkemidler.Målet er at detgjennom dettearbeidetskapes
enfellesforståelseav hva somfaktisk skjedde,oghvilke konsekvenserog virkningerdet
haddefor enkeltpersonerogfor gruppen—blant annet med henblikkpå dereslevesett,
kultur ogspråk. Utvalgetskal blant annet vurderefunnene i lysav norsk lovgivningogde
folkerettsligeforpliktelsersom Norgevar oger bundetav. Utvalgeter videregitt mulighet
til å vurderei hvilkengradfunnene gir grunnlagfor å vurdereframtidige tiltakfor å bidra
tilforsoningogreWerdighet.Utvalgetskal avgi sin rapportinnen 30. juni 2013."
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