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Sørsamisk situasjonsbilde
Dette er utgangspunktet for den sørsamiske situasjonen:

• Vi sørsatser er urbefolkningen i områdene vi bor i (Norge sør for Saltfjellet)
• Vi var her allerede da våre landområder ble invadert av ikke-samiske innvandrere

(de som i dag utgjør "de etnisk norske")
• Vi ble av inntrengerne fratatt landet og gjort "rettsløse"
• Landets myndigheter viderefører denne linjen ved ikke å akseptere våre rettigheter

til land og vann.

Vi sørsamer hadde store forventninger til Samerettsutvalget 2 og dets arbeide. Desto større ble
skuffelsen da innstillingen forelå, og vi måtte erkjenne at vi nok en gang skal ignoreres og
ofres. Innstillingen berører ikke det fundamentale spørsmål, nemlig: Hvordan skal sørsamene
som folk kunne overleve all den stund majoriteten av sørsamene ikke skal anerkjennes retten
til land og vann?

Sørsamene står like fjernt fra nordsamene både språklig og kulturelt som nordmenn fra
tyskere. Dette skyldes isolasjon over meget lang tid. Sørsamene bør derfor ha krav på å
behandles som egen folkegruppe etter folkeretten, og derfor styrket vern. Etter utvalgets
innstilling får vi svekket vern.

Det er ingen tvil om at sørsamene og deres materielle og immaterielle rettsgrunnlag har vært -
og er - utsatt for et langt større press fra det etnisk norske samfunnet enn hva tilfellet har vært
- og er - lenger nord i landet. Et eksempel på dette er at mesteparten av landområdene, særlig
sør for nordlandsgrensen, er underlagt eierskap av etnisk norske "grunneiere", mens
landområdene i Finnmark i alt vesentlig "tilhører" staten.

Kongeriket Norges okkupasjon av land og rettigheter har gjort sørsamene rettsløse i eget land.
Uten en løsning på dette problemet, vil sørsamene ganske enkelt ikke overleve som eget folk.

Det handler om å overleve som folk
Skal sørsamene overleve som folk, må de samiske rettigheter til bruk av naturen legitimeres.
Ellers blir det ikke plass til de sørsamiske barna som vokser opp innenfor det sørsamiske
miljø. De fleste må ut og finne "norsk" arbeide og må forlate det sørsamiske samfunnet. På
den måten blir de tapt for fellesskapet. Under slike forhold har ikke sørsamene grunnleggende
forutsetninger for overlevelse. Samerett må derfor være mye mer enn reindriftsrett slik det
tydeligvis legges opp til.

En liten innføring i sørsamisk rettstenkning
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Dette viser hvor viktig det er at de sørsamiske lover og regler, normer og tradisjoner legges til
grunn i alle samfunnsprosesser der samiske forhold er involvert.

Hva må til for at sørsamene skal overleve som folk?
Det er ikke vanskelig å skjønne hva slags tiltak som trengs. Det er bare å ta utgangspunkt i
folkeretten. Norsk Folkehjelp som deltok på FN-seminaret 2003, ikke bare støtter seminarets
positive anbefalinger, men oppfordrer i tillegg norske myndigheter til å gå i spissen for dette
arbeidet både i Norge og internasjonalt bla gjennom følgende presisering:  "Legalisering av
urfolks kollektive eierskap til land og vann er enforutsetning for deres overlevelsesevne som
folkeslag.  "9 (Anbefalingen er signert av Nils Røhne, Utenlandssjef og Rannveig Lade,
Latinamerika-rådgiver, Norsk Folkehjelp.) Det må være lov å anta at denne anbefalingen også
må gjelde på hjemmebane?

Konklusjoner
Alle sørsamer har rett til å høre til et kollektivt sørsamisk samfunn som er knyttet til et
sørsamisk naturområde. På sørsamisk kalles dette  state (nordsamisk: siida).
Alle samer har rett til naturens goder
Samene har eiendomsrett til sine bruksområder gjennom "Saajveretten"
Delt eiendomsrett på "privat" grunn må legitimeres for alle samer i likhet med
reindriften
Fulle rettigheter på "Statens" grunn. Staten må kjøpe ut private områder som
tilbakeføres samene
Sørsamene er på alle måter en så sterkt truet folkegruppe at deres landområder ikke
kan behandles på linje med områdene lenger nord. Sørsameområdet på norsk side er
totalt forskjellig statlig tilrettelagt i og med at mesteparten er "privat" grunn.
Samerettsutvalget 2 har så godt som ikke behandlet sørsameområdet. Det burde derfor
nedsettes et Samerettsutvalg 3 som får i oppdrag å behandle dette området på en
grundig måte.

Disse krav er fundamentalt viktige for at sørsamene skal overleve som egen folkegruppe. En
videreføring av utestengningen fra samisk tilgang og bruk av naturens ressurser i
sørsameområdet, vil unektelig medføre utslettelse10 av den sørsamiske folkegruppen. La oss i
alle fall slippe at vi kommer i den situasjonen at et ord som folkemord får lov å komme på
våre lepper. Det er nemlig det som fort kan bli realiteten hvis staten ikke snart tar de
folkerettslige forpliktelser på alvor og legaliserer den sørsamiske retten til land og vann.
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9 Om urfolk og håndhevelse  av internasjonale rettigheter - FN-seminar 2003
10 FNs konvensjon av 9.desember 1948
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