
Talma sameby
Box 99
981 22 Kiruna
Talma sameby

REMISSVAR 2009-02-15

Den nye sameretten a Opgp\\V C7

Utredning  fra Samerettsutvalget  k' V / C'

REMISSVAR
NOU 2007:13

Talma samebys remissvar till Samerettsutvalgets utredning Den nya
sameråtten  (NOU 2007:13)

Medlemmarna i Talma sameby har råttigheter som vilar på civilråttslig grund i
områden inom Troms och Nordlands  fylke.  Det  finns inga tvivel om att Talma
samebys råttigheter inom området vilar på "alders tids bruk"  oavhångig lagen.
Dessa råttigheter har inte beaktats i Samerettsutvalgets utredning Den nya
sameråtten  (NOU 2007:13) och inte heller vid utnåmningen av ledamoter till
samerettsutvalget .  Tillvågagångssåttet att bortse från gållande råttigheter som
tilihor Talma sameby i Sameråttsutvalgets utredning Den nye sameråtten gor att
forslagen inte vilar på laglig grund.

Den nya sameretten enligt samerettsutvalget vilar på gållande internationella
konventioner som Norge har ratificerat. Utredningsarbetet visar att dc
internationella konventionerna inte respekteras och att de heller inte efterlevs.
Utredningen har inte ails beaktat det den ftireslår, då forslagen bygger på de
internationellt ratificerade konventioner som ILO 169 och FN:s stadga om de
månskliga råttigheter, folkråtten och sameråtten.

Talma sameby har inte konsulterats och getts mojligheter till deltagande i vare
sig arbetet med att ta fram forslag i utredningen eller moten med anledning av
utredningen. Talma sameby, som den starkaste råttighetsinnehavaren i området,
skulle aktivt ha deltagit i sjålva utredningsarbetet. Talma sameby anser dårfor att
Samerettsutvalget inte har foljt mandatet for utredningen.

Talma samebys enda mojligheter till att få sin rost hord år att svara på remiss på
utredningen från Samerettsutvalget. En utredning som består av tre tjocka
volymer (over 2 000 sidor) skrivna på norska. Talma sameby har inte fått
utredningsforslagen tillråttalagda på det språk som båst behårskas av
medlemmarna och inte heller inbjudits till informationsmoten om utredningen,
utan forvåntas i vanlig ordning kunna ta del av utredningen inom utsatt tid och
på ett fråmmande språk. Svårigheterna finns for Talma sameby att få sin rost
hord då varken medlemmarnas språk, kultur eller rått till information och
konsultation beaktats och tillvaratagits.

Utan att i detalj gå in i materialet i utredningen anser Talma sameby foljande:

Talma sameby anser att en eller flera medlemmar från samebyn skulle ha
representerat Talma sameby i samerettsutvalget i enlighet med bl.a. ILO 169.

Då Talma samebys medlemmar år urfolk som bebor området har medlemmarna
i samebyn rått till konsultation och deltagande i beslutsprocesser som ror oss
enligt ILO 169. Talma samebys medlemmar har inte aktivt fått delta i
beslutsprocesserna och dårmed har Norge inte foljt ILO konventionen som de
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har ratificerat. Statens plikt enligt ILO 169 er att kartlagga och identifiera Talma
samebys/medlemmars råttigheter i området och då det inte har gjorts kan heller
inte utredningen anses ha gjorts korrekt. Talma samebys/medlemmars råttigheter
målte kartlåggas och identifieras for att utredningen ska kunna vinna laga kraft.
Kartlåggningen som procedur racker inte for att identifiera Talma
samebys/medlemmars råttigheter, utan identifieringen måste goras med
utgangspunkt från Talma samebys/medlemmars råttigheter enligt sedvanor och
det innefattar aven den råtten som den enskilde Talma samebyns medlem
utovar/anser sig ha, det vill såga materiell råttighet. Det innefattar bland annat
hur vi ferdas/har fårdats, vistas/har vistats, bor/har bøtt utovar religion/har
utovat religion i området, den samiska regionala synen på de samiska
levnadsreglerna inom området, brukar/har brukat området samt identifierar sig
som ett med områden.

Identifieringen av Talma samebys råttigheter maste ske enligt internationell
tolkning av ILO 169 och folkråtten och inte utifrån gållande norsk rått. På
samma sått innebår det for Talma samebys del, att samisk kontroll i området
måste innebåra att Talma samebys medlemmar utovar kontroll over områden, i
enlighet med folkråtten och ILO 169.

Identifiering av Talma samebys råttigheter bor aven innefatta privatågd mark.

Vi har anledning att anta att Tahna sameby blir forbisedd når det galler
utnemning av utmarksstyret eftersom samebyns och samebymedlemmarnas
rettigheter inte har beaktats i vare sig utnåmningen av ledamoter till
samerettsutvalget eller heller blivit beaktade i dess utredning. Talma samebys
medlemmar ar nomader med renbete i området i Troms och Nordland under
barmarksperioden från våren under sommaren fram till hosten, med
valdokumenterad historia och rettigheter i området som dessutom har verifierats
i Norges Hoyeste rett den 20 april 1968 dom i sak L.nr.42, nr 8
1966:Altevannsdomen.

Talma samebys medlemmar som bedriver renskotsel i gransområden har
historiskt tvingats skriva sig som medborgare i en av staterna, men har for den
skull råttigheter i båda lånderna.

Hålogolandsallmenningen ger Utmarksstyret makt att i framtiden forvalta
området lokalt i Nordland och Troms. Då det i Utmarksstyret skall ingå de som
innehar rattsligt erkånda bruksråttigheter i området, ska Talma
sameby/medlemmar ha representation i utmarksstyret. Det ges inget reellt
inflytande for samer genom att endast två samiska representanter ingår i
Utmarkstyret. Enligt folkråtten råcker inte detta. Talma sameby har sedvaneratt i
området och kan inte heller  representeras  av annan an Talma samebys
medlemmar eller av den de utser.

Samerettsutvalget maste i utredningen beakta urfolksretten enligt FN:s
urfolksdeklaration. Detta år skal till att revidera utredningen med utgångspunkt
fiån nemnda deklaration. Samerattsutvalgets forslag kan inte forverkligas då
råttighetskartlaggning och erkennande av Talma samebys råttigheter enligt ILO
169 inte har gjorts.
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Remissvaret har beslutats av den arbetsgrupp som Talma sameby har utsett att
besvara remiss på utreringens forslag.

Kiruna den 1 februari 2009

..

JAvna Allas
Ordforande
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