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SAMMANFATTNING 
 
 

Ska människor ses som individer eller ska dem ses som grupper? Denna fråga har varit 

omtvistad gällande rättigheter och är skiljelinjen mellan liberal och kommunitär teori. När det 

gäller minoriteters rättigheter har de ofta fallit mellan dessa två tankegångar och det har visat 

sig att ingendera har lyckats respektera dessa människors rätt på ett tillfredsställande sätt. 

Ursprungsbefolkningar har därför fått leva förtryckta, förföljda, diskriminerade, 

marginaliserade och har upplevt allt ifrån deportationer till regelrätta massaker. Som ett 

försök till att skapa rättvisa förhållanden har FN etablerat organet ILO, som i sin tur utvecklat 

en konvention för ursprungsbefolkningars rättigheter nämligen ILO 169. Denna uppsats har 

syfte att ta reda på om den föreslagna rättighetsfördelningen som ILO 169 del II yrkar på, 

verkligen går att rättfärdiga eller om Sverige respekterar den samiska kulturella gruppen och 

traditionen bättre genom att åberopa en annan lösning på ursprungsrättsfrågan? De 

grundläggande liberala principer som Will Kymlicka åberopar och som behandla i arbetet, 

kan inte rättfärdiga det grupprättigheter som skall skydda samerna. Däremot finns det ett i 

min åsikt bättre argument för särskilda rättigheter för ursprungsbefolkningar som ges av John 

Tomasi. Med hjälp av hans argument och de två statliga utredningarna SOU 1999:25 samt 

SOU 2006:14 anser jag ha indentifierat och påvisat brister i ILO 169 del II gällande respekten 

för den samiska gruppen och dess traditioner. Därför är det min personliga uppfattning att en 

allternativ lösning kanske i form av en samförståndslösning beskriven i SOU 2006:14 är att 

föredra för Sveriges del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 
Should people be looked at as individuals or as groups? This question has been debated 

concerning peoples rights and has stood for the difference between liberal and communitarian 

theory. When it comes to minority rights, they have often fallen between these two thoughts 

and shown that neither manages to secure respect for people’s right in a satisfying way. 

Aboriginals have therefore been oppressed, persecuted, discriminated, marginalized and they 

have suffered everything from deportations to massacres. As an attempt to create more just 

conditions the UN has established ILO, which in turn developed a convention concerning 

aboriginal rights namely ILO 169. This thesis has as its purpose to find out if the suggested 

division of rights described in ILO 169 part 2 is in reality justifiable or if Sweden respects the 

Sami cultural group and its traditions better by calling for another solution of the aboriginal 

rights question. The basic liberal principles that Will Kymlicka refers to and which are treated 

in this paper, cannot justify those group rights that are to protect the Sami. On the other hand 

there is in my opinion a better argument for special rights for aboriginals given by John 

Tomasi. With the aid of his argument and the two governmental studies SOU 1999:25 and 

SOU 2006:14 I conclude that I have identified and shown flaws in ILO 169 part II concerning 

the respect for the Sami group and it’s traditions. Therefore it’s my personal view that an 

alternative solution maybe in a form of a mutual understanding described in SOU 2006:14 is 

the solution for Sweden. 
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1 INLEDNING 
 

Ska människor ses som individer eller ska dem ses som grupper? Denna fråga har 

varit omtvistad gällande rättigheter och är skiljelinjen mellan liberal och kommunitär 

teori. När det gäller minoriteters och ursprungsbefolkningars rättigheter har de ofta 

fallit mellan dessa två tankegångar och det har visat sig att ingendera har fullt ut 

lyckats med att ta itu de problem dessa sociala grupper möter gällande rättigheter. 

Ursprungsbefolkningar har därför fått leva förtryckta, förföljda, diskriminerade, 

marginaliserade och har upplevt allt ifrån deportationer till regelrätta massaker. Som 

ett försök till att skapa rättvisa förhållanden har FN etablerat organet International 

Labour Organisation, som i sin tur utvecklat en konvention för 

ursprungsbefolkningars rättigheter nämligen ILO 169. Denna uppsats handlar om 

samerna som kulturell grupp och dess traditioner lika mycket som det handlar som det 

handlar om majoritetsbefolkningens syn på samerna. I uppsatsen förs ett filosofiskt 

resonemang om hur det bör vara. Är det kanske rentav oansvarigt att ratificera ILO 

169 och bör vi på nytt ta ställning till gamla frågor gällande samernas rätt från en 

eventuell ny synvinkel eller borde ILO 169 implementeras som det har gjorts i Norge, 

Kanada m. fl?  

 

1.1 Syfte 
 

Frågan jag vill ställa är, om de föreslagna grupprättigheterna som ILO 169 del II yrkar 

på verkligen går att rättfärdiga för sveriges del eller om Sverige respekterar den 

samiska kulturella gruppen och traditionen bättre genom att åberopa en annan lösning 

på ursprungsrättsfrågan? 

Frågan kan delas upp i mindre frågor: 

• ger de grundläggande liberala principerna rätten att godkänna de särskilda 

grupprättigheter som behövs för att skydda ursprungsbefolkningar?  

• finns det ett bättre argument för särskilda grupprättigheter? 

• hur förhåller sig ILO 169 till argumentet för särskilda grupprättigheter? 
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1.2  Metod, material och källkritik 
 

Metoden jag har använt mig av är att föra ett filosofiskt argumenterande rörande 

grupprättigheter för att sedan utifrån dessa argument ta ställning till de rättigheter som 

förordas i ILO 169 del 2, rörande markrättigheter för ursprungsbefolkningar. 

Uppsatsen börjar med en kort introduktionen av samernas rättshistoria för att kunna 

skapa en förståelse för hur samerna har haft det rättighetsmässigt genom historien 

fram till skapandet av ILO organet och de grupprättigheter som existerar idag. Detta 

följs sendan av en teoridel. I teoridelen av uppsatsen ämnar jag att behandla två 

filosofer. Först och främst med argumentet att i en modern multikulturell stat skall det 

existera en marknad av livsstilar, så valde jag att titta på den berömda filosofen Will 

Kymlickas argument för grupprättigheter. Dessutom förordar ILO konventionen just 

införandet av särskilda grupprättigheter och ingen är mer känd för att starkt 

argumentera för grupprättigheter än Kymlicka. Detta följs sedan av John Tomasis 

argument som kritiserar Kymlicka men också argumenterar för ett synsätt som kan 

godkännas av liberaler. Teorin gällande ursprungsrättigheter används sedan som 

verktyg för analysen av ILO konventionen 169. Detta leder naturligt fram till den 

disposition som uppsatsen har. De statliga utredningarna som också behandlas i 

arbetet valdes utifrån det faktum att sverige enbart tillsatt dessa två utredningar som 

redovisat Sveriges ställning gällande ILO 169. Dessa två är: ”Samerna - ett 

ursprungsfolk i Sverige SOU 1999:25” samt  ”Samernas sedvanemarker SOU 

2006:14”. Materialet som används består alltså av både tryckt litteratur och 

internetkällor. Kritiken av de källor som används kan vara mot att använda de svenska 

statliga utredningarna. Kritiken skulle kunna vara att dessa kan tyckas ha en partisk 

syn i frågan gällande samers rättigheter. Det är dock inte utredningarna som i 

uppsattsens fall besvarar de frågor som ställts i syftet, utan dessa utredningar används 

för att klarlägga den svenska linjen i frågan. 

1.3 Avgränsningar 
 

För att få en förståelse för folkgruppen som behandlas av detta arbete måste man först 

och främst ställa frågan vilka räknas som samer i Sverige idag? Samtinget skriver: 

”Förr hörde den samiska identiteten ihop med renskötselrätten om man utgår från 

definitionen i tidigare renbeteslagar. Sametingslagen från 1993 har självidentifikation 
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och samiska språket som kriterium för samisk identitet. Härstamning, 

samhörighetskänsla och relation till samiska språket är idag viktiga faktorer som 

definierar vem som är same.” (Internet 1). Lagen säger att för att få skriva in sig i 

röstlängden till sametinget så gäller Sametingslagen (2004): 1 kap. 2 § ”Med samer 

avses i denna lag den som anser sig vara same och  

1. gör sannolikt att han har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller  

2. gör sannolikt att någon av hans föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft 

samiska som språk i hemmet, eller  

3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan att 

länsstyrelsen därefter beslutat annat.” (Internet 1). Inför valet till Sametinget i maj 

2005 är närmare 7 200 personer inskrivna i röstlängden (Internet 1). Det är dessa 

människor som åsyftas när jag åberopar dagens samer för detta arbete, trotts att man 

räknar med att det finns ca 20 000 samer i Sverige. I detta arbete ses samerna som en 

ursprungsbefolkning som beskrivet av FN, trotts att man skulle kunna tvista om både 

FN:s definition för en ursprungsbefolkning och om samerna uppfyller denna 

definition. När det i arbetet talas om särskilda grupprättigheter, avser arbetet att 

diskutera rättigheter som samerna kräver genom ILO 169 och inte de rättigheter som 

samerna redan har (omnämnas bör att det finns en liten minoritet individer som anser 

att även bland dessa rättigheter är många redan särskilda rättigheter). 

Rättighetsfördelning som gjorts historiskt är i dagsläget inte generellt kontroversiella 

bland den överhängande majoriteten av medborgare i Sverige och därför behandlas 

enbart de rättigheter samerna kräver utöver de rättigheter de redan besitter som 

särskilda grupprättigheter. 

1.4  Disposition 
 

Arbetet inleds med en kort översikt över samernas rättshistoria. I uppsatsens tredje 

samt fjärde kapitel presenterar jag mitt teoretiska ramverk. Detta består av Kymlickas 

och John Tomasis argument för grupprättigheter. I det följande kapitlet behandlar 

uppsatsen i korthet ILO organet, dess konvention ILO 169, motståndet mot ILO 169 

samt en kort beskrivning av de två utredningar. I kapitel sex redovisas sedan den 

svenska myndighetssynen i arbetet gällande ILO 169. Teorin används slutligen i 

kapitel sju som ett verktyg för att diskuttera och dra slutsatser av det material som 

behandlats av arbetet.  
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2 SAMERNAS RÄTTSHISTORIA 
 

För att kunna bedöma samernas fall gällande fördelning av rättigheter måste det ske 

en återblick i samernas historia. Här finns den allrådande kritiken mot alla historiska 

beskrivningar och det är att historia kan vara politiskt riktad. Detta påpekas inte minst 

av Lennart Lundmark som menar på att ”förvrängningar, missuppfattningar och 

fördomar är vanligt i skildringarna av samerna” (Lundmark 1998, s 13).  

 

2.1 Ursprung 
 

Hur den samiska befolkningen har uppstått i Sverige är inte helt klarlagt, men 

knappast någon forskare hävdar nu längre att samerna invandrat till Sverige med en 

färdigutvecklad kultur. Den historiska forskningen tyder på att samekulturen uppstod 

någon gång under det första årtusendet efter vår tideräknings början genom en 

sammansmältning av flera redan då existerande fångst- och jordbrukarkulturer på 

Nordkalotten (Lundmark 1998, s 18 / SOU 1999:25, s 53). Ingen bestämd tidpunkt 

kan fastställas för den första kontakten mellan samer och skandinaver. I själva verket 

samexisterade troligen samerna och skandinavernas förfäder under tusentals år under 

ömsesidigt kulturellt och genetiskt utbyte. (SOU 1999:25, s 53). Forskare har kunnat 

visa att samerna under 1500-talet var organiserade i byar, men inte på det 

sättet vi föreställer oss byar idag. Byarna bestod av stora landområden som byns 

medlemmar disponerade för jakt och fiske (påminner om dagens samebyar). Inom det 

stora området var mindre områden uppdelade mellan de olika familjerna inom byn. 

Med hjälp av gamla uppgifter har man på senare tid kunnat fastställa hur de olika by-

gränserna såg ut (Lundmark 1998,  s 33). 

 

2.2 Statens förvärv 
 

Samerna var inte mer främmande än t.ex. de finska svedjebönderna i det vid den tiden 

mångkulturella och flerspråkiga svenska välde som växte fram från 1500-talet och 

framåt (SOU 1999:25, s 54). I stora drag kan man säga att samerna från medeltiden 

fram till och med mitten av 1500-talet beskattades av vissa handelsmän, s.k. birkarlar, 

som hade monopol på lappskatten. Via birkarlarna upprättade kronan sedan sina första 
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kontakter med samerna och från och med år 1548 började samerna beskattas direkt av 

kronan.(Lundmark 1998, s 18). Kronan som var beteckningen på den dåvarande 

staten, övergick under Gustav Vasas (1523-1560) tid till att driva in skatten med egna 

lappfogdar (på 1700-talet ersatta av kronofogdar) (Nationalencyklopedin, sökord: 

samer). Lappskatteland var tidigt områden som enskilda samer brukade med 

sedvanans rätt och för vilka de betalade skatt till kronan. Ensamrätten var så stark att 

skattelandet ärvdes och kunde köpas och säljas (Nationalencyklopedin, sökord: 

samer). Detta skulle komma att ändras. Under 1700-talet utvecklades en medveten 

strävan från statsmakternas sida att kolonisera lappmarkerna genom att uppmuntra 

nybyggare att bedriva jordbruk på lämpliga områden (SOU 1999:25, s 54).Under en 

period fanns också politiska strävanden att dela upp markerna mellan samerna och 

nybyggarna genom samutnyttjande (den s.k. parallellteorin och lappmarksplakaten). I 

huvudsak gick detta ut på att nybyggarna fick utnyttja ängsmarkerna inom 

renbetesområdet för jordbruksändamål, marker som man inte ansåg att samerna 

behövde för sin renskötsel. Kolonisationen av lappmarkerna tog fart mot slutet av 

1700-talet och redan i början av 1800-talet var nybyggarna på många ställen fler än 

samerna (SOU 1999:25, s 54). Genom jordbrukskolonisationen i lappmarken kom 

samernas gamla rätt att urholkas, och skattelapparnas rätt kom i praktiken alltmer att 

begränsas till renbete, jakt och fiske (Nationalencyklopedin, sökord: samer). 

 

2.3 Lappväsendet, renbeteslagen, skattefjällsmålet, samernas jakträtt och den 
fria småviltsjakten 

 

Under 1860-talet började samerna att betraktas som en främmande folkgrupp som 

hade invandrat till Sverige (SOU 1999:25, s 54). Uppfattningen var klart påverkad av 

kolonialismen (SOU 1999:25, s 54). Under denna tid utformades en samepolitik som 

innebar att bofasta samer skulle assimileras i det svenska samhället och att 

nomadiserande samer skulle ägna sig uteslutande åt renskötsel (SOU 1999:25, s 54). I 

och med den första renbeteslagen 1886 och indelningen i lappbyar byggdes en statlig 

administration upp vid länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, 

det s.k. lappväsendet. (Nationalencyklopedin, samer). Dess indelning av samerna i 

lappbyar "kollektiviserade" samernas rätt till olika skatteland till en gemensam rätt 

inom den egna lappbyn (Lappbyn hade sitt ursprung i siida, som var ett flyttningslag 

med tillhörande renhjord och renbetesland.) (Nationalencyklopedin, samer). 
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Osäkerheten om följderna av renbeteslagen 1886 hölls under åren levande och ledde 

fram till en stor principrättegång mot staten om äganderätten till de gamla 

skattefjällen, det s.k. skattefjällsmålet i Jämtland, som prövades i alla instanser 1966–

81. Högsta domstolen (HD) ogillade samernas anspråk, men domen uppfattades som 

en förstärkning av skyddet för de samiska näringarna – renskötsel, jakt och fiske – 

eftersom samerna ansågs ha en bruksrätt "som är skyddad av grundlagen på samma 

sätt som äganderätten" (Nationalencyklopedin, samer). År 1983 fastslog Jakt- och 

viltvårdsberedningen i sitt huvudbetänkande ”att det är angeläget att öka 

möjligheterna till småviltsjakt”. (I regeringens proposition ”Om jaktlag m.m.” 

(1986/87:58) presenterades ett förslag om ny jaktlag där man bl.a. sade att samerna 

inte har ensamrätt till jakt (Labba 2003, s 10). På s. 45 i propositionen framfördes att 

”markägaren har den jakträtt som följer med äganderätten till marken och samerna 

kan till stöd för sin jakträtt hänvisa till att den ingår i renskötselrätten”. Staten 

hävdade från och med detta att de har den jakträtt som normalt ingår i ett markägande 

och att staten därmed kan tillåta jakträtt till andra för exempelvis småviltsjakt utan att, 

som tidigare, behöva höra sig för med aktuell sameby (Labba 2003, s 10). Den nya 

jaktlagen antogs av riksdagen och trädde i kraft den 1 juli år 1988 (Sametinget 1994, s 

5). Detta förinledde ett frisläppande av småviltsjakten. Småviltsjakten släpptes fri den 

25 augusti år 1993 ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Det nya systemet 

innebär att alla hädanefter fritt kan köpa dygns- och årskort för jakt och fiske till i 

stort sett hela Sveriges fjällområden med undantag för nationalparkerna (Sametinget 

1994, s 9).  

Detta var en kort summering av samernas rättshistoria fram till början av 90-talet men 

1991 skulle FN:s organ ILO ge ett internationellt erkännande av 

ursprungsbefolkningars särskilda grupprättigheter. För att kunna ta ställning till de 

rättigheter detta arbete behandlar måste vi dock först titta på argumenten för och emot 

grupprättigheter.  
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3 GRUPPRÄTTIGHETER I DEN LIBERALA TEORIN  
 

Jag ämnar att inleda denna teoridel med en presentation av Will Kymlickas liberala 

principer för grupprättigheter. Huvudargumentet i hans arbete är att, den liberala 

principen om lika rättigheter för individer kräver ibland godkännandet av särskilda, 

kollektiva rättigheter (grupprättigheter) för att skydda en kulturell grupp. Han för ett 

sofistikerat argument för minoritet och ursprungsrätt i pluralistiska samhällen och 

dessa läggs fram i hans arbete Liberalism, Community and Culture (1989). Frågan 

som måste ställas är om denna tanke är förenligt med liberalismen? 

 

3.1 Kymlicka och liberalismen  
 

Liberalism som idéform tycks motsäga själva principen om att tillåta grupper kräva 

kollektiva rättigheter eftersom detta skulle antyda att kollektiva rättigheter skulle 

kunna bli överordnade individuella rättigheter vilket inte stämmer med den liberala 

grundtanken. Kymlicka däremot hävdar att liberal teori kan delas upp i två delar där 

man tar hänsyn till individer som medlemmar av det politiska samhället och för 

personer som medlemmar av en kulturell gruppering. Det liberala åtagandet att 

respektera individer resulterar då i enlighet med kulturell pluralism i behovet av att 

erkänna särskilda rättigheter och därmed uppnå någon form av mångkulturalism enligt 

honom. Först och främst räknar han kulturellt medlemskap som viktigare än vad John 

Rawl och Ronald Dworkin förordat och skriver att ”kulturellt medlemskap är så 

viktigt att det är det primärt goda” (Kymlicka 1989, s 162). För det andra hävdar han 

att i jämförelse med medlemmar av den dominerande kulturella grupperingen, är 

medlemmar av en minoritet utmärkande i underläge. Detta med hänsyn till det goda 

för dess kulturella medlemskap och därför menar att minoritetsrättigheter behövs för 

att förhindra eller korrigera denna nackdel (Kymlicka 1989, s162). 

  

3.2 Kulturellt medlemskap 
 

Varför är det då så viktigt att måna om det kulturella medlemskapet? Därför att 

Kymlicka ställer frågan om varifrån individer får sin individuella autonomi ifrån och 

åberopar Rawls idé om självrespekt eller som Rawls skrev ”känslan av att ens 
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livsplaner är värda att utföras” (Rawls 1971, s 178).  Enligt Kymlicka, när människor 

ska bestämma sina livsplaner, så väljer de utifrån en kulturell uppfattning om vilka 

livsstilar är mer eller mindre värda att leva och som går i arv i kulturer genom 

berättelser, kulturell litteratur i alla dess former. Därmed tycks det förefalla enligt 

honom som att källan för människors tro om värden, om varför människor gör de val 

de gör, grundar sig i den strukturen av det kulturella samhället i vilket människor 

befinner sig i (Kymlicka 1989, s 165). Detta visar enligt honom den nära relationen 

mellan kulturellt medlemskap och självrespekt, dessutom vill han med detta visa att 

förlusten av kulturellt medlemskap innebär en förlust av inte bara självrespekt som 

motsäger den Rawlsianska idén utan också mängden av livsstilar och livsval att välja 

mellan, vilket är i direkt motsats till den liberala grundtanken (Kymlicka 1989, s 166).  

Det vill säga han pratar om kultur, inte i samband med något samhälles karaktär 

(kulturella samhällets värden, normer och medföljande institutioner) utan mer som 

samhället som en uppsättning av val som finns ordnade i en kulturell struktur 

(kulturella samhällets historia, språk och gruppens kultur). Med sin kultursyn (i.o.m. 

friställandet av karaktären) menar han också att det kulturella samhället fortsätter att 

existera även när dess medlemmar är fria att modifiera kulturens karaktär, om de 

skulle finna att dess traditionella sätt att leva inte längre är lönt (Kymlicka 1989, s 

167). Detta kan exemplifieras lätt om man tittar på den modernisering som 

samekulturen genomgått och där många trotts att de blivit utslagna från renskötseln 

och skaffat sig ”vanliga” jobb räknar sig själva som samer.  

 

3.3 Särskilda rättigheter 
 

Frågan är då, varför kräver kulturellt medlemskap särskilda rättigheter av liberalismen 

för att skyddas? Argument för detta inleder Kymlicka genom att vända sig till den 

liberala rättviseuppfattningen, att intressena av varje medborgare ges lika hänsyn i två 

samhällsinstitutioner eller procedurer: en ekonomisk marknad och en politisk process 

grundad på majoritetsstyre men han menar att konsekvenserna av dessa två 

institutioner eller procedurer kan vara förfärliga. Det vill säga att effekten av 

marknads och politiska beslut tagna av majoriteten kan mycket väl vara att 

infödingsgrupper blir överbjudna eller utröstade i avgörande angelägenheter gällande 

deras överlevnad som ett kulturellt samhälle (Kymlicka 1989, s 182-183). Därför är 
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ursprungsbefolkningar tvungna att bjuda resurser för att säkra överlevnaden av deras 

kulturella samhälle och därmed får de färre resurser över till att följa de mål de valt 

som individer inom sin kulturella struktur. För att exemplifiera detta låt oss titta på 

samerna som är tvungna att satsa resurser på att lära sig två språk. Om de enbart satsar 

resurser på att lära sig sitt eget kan de inte kommunicera med majoritetsbefolkningen, 

myndigheterna m.m. och lär de sig inte sitt eget språk så kan de inte säkra språkets 

och i ett längre perspektiv den samiska kulturens överlevnad. Detta problem drabbar 

inte alls svenskarna som därmed får bjuda alla sina resurser till att följa de mål de valt 

som individer, med säkerheten i att deras valmöjligheter är skyddade. Resultatet blir 

enligt honom att svenskarna i detta fall får gratis det som samerna måste ”betala” för 

och han menar att korrigerandet av denna orättvisa är basen för ett liberalt försvar av 

ursprungsrättigheter (Kymlicka 1989, s 189-190). Är grupprättigheter för 

ursprungsbefolkningar därmed rättfärdigade av liberalismen eller finns det kritik mot 

Kymlickas argument?  
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4 ICKE-LIBERALA PRINCIPER FÖR 
GRUPPRÄTTIGHETER, SOM KAN GODTAS AV 
LIBERALER 

 

I denna del ämnar jag att behandla John Tomasis argument om grupprattigheter. Han 

hävdar att de argument som Kymlicka lagt fram inte kan rättfärdiga godkännandet av 

de särskilda rättigheter som förordats. I sin artikel Kymlicka, Liberalism, and Respect 

for Cultural Minorities (1995) skriver Tomasi om att det finns en starkare mall av 

rättfärdigande för grupprättigheter vilket härstammar från en ickeliberal hållning 

(påpekas bör att han också argumenterar för att liberalerna borde anta denna mall 

eftersom han pekar på att den kan rättfärdigas av liberala principer).  

 

4.1 Kritik av Kymlickas definition av det primärt goda 
 

Den första delen i Tomasi’s kritik av Kymlicka bottnar i det faktum att Kymlicka i sitt 

försök att försvara en kollektiv lösning genom en individualistiskt rättfärdigande har 

enligt Tomasi som symptom att det är oklart definierat vad naturen är av det 

Kymlicka kallar för det primärt goda, vilket är mittpunkten i Kymlickas argument 

(Tomasi 1995, s 596). Tomasi presenterar de många olika definitioner av det ”primärt 

goda” som tar form i Kymlickas argument: ursprungligen tas uttrycket upp i 

association med kulturellt medlemskap och tolkas av Tomasi som det goda i att det 

finns en kulturell struktur, sedan en kontext av val (Kymlicka 1989, s 162-166) för att 

sedan ytterligare modifieras med en parantes ”(stable) context of choise” (Kymlicka 

1989, s 167) och till slut beskrivas som ”secure cultural context” eller ”a secure 

cultural context of choice (Kymlicka 1989, s 169 och 170). Detta leder enligt Tomasi 

till att när Kymlicka därmed talar om det primärt goda, så det som hävdas vara värdet 

i det primärt goda blir inte existensen av ett kulturellt samhälle som en kontext av val 

utan istället stabiliteten av det samhällets kontext (Tomasi 1995, s 587). Låt oss titta 

på detta eftersom det påvisar en parallell som är väldigt viktigt även gällande samerna 

och det primärt goda för den samiska individen. 
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4.2 Kymlickas ursprungliga definitionen av det primärt goda 
 

Argumentet för detta börjar med att Tomasi behandlar Kymlickas definitionen av det 

primärt goda i sin ursprungliga form och han frågar sig om Kymlicka verkligen med 

denna definition kan hävda att den kulturella karaktären och den kulturella strukturen 

som en kontext av val kan särskiljas så som Kymlicka påstår (med den ursprungliga 

definitionen) (Tomasi 1995, s 588). För att påvisa detta tar han upp ett exempel som 

Kymlicka använt om en Inuitflicka som växer upp in ett samhälle som är ett 

övergångssamhälle mellan en Inuitkultur och den vita västerländska kulturen d.v.s. ett 

samhälle med förändrad kulturell karaktär. Tomasi ställer sig då frågan om den 

kulturella karaktären (kulturella samhällets värden, normer och medföljande 

institutioner) är under en förändring är denna flicka oförmögen att göra livsval utifrån 

en (stabil) inuit kulturell kontext och svarar att självklart är det inte fallet. Flickan 

kommer att göra sina val som en medlem i en inuit grupp som är i en övergångsfas 

mellan värderingar vilket är hennes kulturella struktur (kulturella samhällets historia, 

språk och gruppens kultur) (Tomasi 1995, s 588-589).  Därför enligt Tomasi existerar 

det för henne en kulturell kontext och den kontexten, hur instabil den än må vara, är 

en kontext som är hennes egen. Därmed ger inte den ursprungliga definitionen det 

utfall Kymlicka förordar eftersom om det goda är att alla ska ha en kontext och vi 

fastslagit att alla kan ha en egen kontext, så är detta redan uppfyllt och det finns ingen 

orättvisa (Tomasi 1995, s 588- 589). Tomasi fortsätter därmed att titta på vad som 

händer med introducerandet av stabilitet i Kymlickas argument och frågar sig 

innebörden av en kulturellt vald kontext som är stabil. 

 

4.3 Stabilitetsargumentet i samband med det primärt goda 
 

4.3.1 Värdet av egna val 

För att testa stabilitetsargumentet tittar Tomasi på vad som händer ifall kontexten är 

instabil, under perioder när nya plötsliga och oförutsägbara livsval dyker upp och 

äldre viktiga (livs)val försvinner (vilket drabbar de flesta samhällen och därmed även 

samerna). Det Kymlicka ser som det primärt goda i detta fall (med 

stabilitetsargumentet i åtanke) är att undvika kulturell instabilitet och att särskilda 

grupprättigheter är berättigade till de människor som missgynnas i detta samband 



 

 12 

(Tomasi 1995, s 590). Däremot underskattar Kymlicka komplexiteten i det 

psykologiska fenomen som han hänvisar till som viktigt i frågan om kulturellt 

medlemskap, nämligen självrespekten enligt Tomasi. Detta eftersom medlemmar av 

kulturer i en övergångsfas, speciellt nutida ursprungsbefolkningar oftast är medvetna 

om att de är medlemmar i ett föränderligt samhälle och därmed när det ska ta svåra 

beslut är de mer flexibla i de livsval som anser värda att leva, än ett samhälle som är 

väldigt stabilt (Tomasi 1995, s 590). (Samerna är inte minst en av de urbefolkningar 

som explicit uttrycker sin vetskap om att deras samhälle förändras.) D.v.s att individer 

kan till en del respektera värdet av deras egna val just för att de inser den särskilda 

svårigheten med deras val (Tomasi 1995, s 590). Låt oss anta fallet där en samisk 

ungdom hänger sig åt renskötsel istället för att välja att gå på universitet. Denna 

ungdom kan som en del av också det svenska samhället, med vetskap om värdet av 

akademiska kunskaper i det moderna Sverige välja bort universitetsutbildning mot det 

egna valet att arbeta med renskötsel utan att behöva känna någon förlust av själrespekt 

för detta egna val. Därmed säger Tomasi att Kymlicka misslyckas med att inse, inte 

bara sättet individuella medlemmar säkrar sig själva självrespekt utan också missar att 

värdesätta kostnaden i självrespekt.  

 

4.3.2 Kostnad i självrespekt 

För om en samisk individ gör ett viktigt livsval, t ex att sälja sitt land till en svensk 

person och föder upp sin familj i en stad nära ett stort universitet, men får det sagt, att 

individen i fråga är förbjuden att göra så enligt lag, då får den personens självrespekt, 

respekten som denna har för värdet av de val denna gör om hur denna vill leva sitt liv 

(och de personliga förhoppningar denna har för sina barns liv) ett stort bakslag 

(Tomasi 1995, s 591). Detta påvisar han som ett argument mot införandet av de 

grupprättigheter Kymlicka förordar och påvisar att dessa kommer inte utan ett pris 

och en del av priset är troligen en kostnad i självrespekt, skriver Tomasi. Dock menar 

han på att denna faktor i sig själv inte besegrar Kymlickas slutsatser helt utan för att 

göra detta måste man titta på de människor som Kymlickas slutsatser riktas mot, 

nämligen liberalerna. 
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4.3.3 Begreppsmässiga problem 

Tomasi frågar sig, är Kymlickas argument ämnad för liberaler? Den liberala tanken 

förordar inte bara självrespekt utan också möjligheten för sociala framsteg genom ett 

resultat av eget experimenterande. Detta är en framstående liberal tanke och beskrivs i 

John Stuart Mills arbete. En förutsättning för detta är dock enligt Tomasi att det krävs 

en viss grad av kulturell instabilitet som påverkar människors djupa tro om egna 

värden (d.v.s. den kulturella karaktären). Om argumentet som Kymlicka förde fram är 

ämnad för liberaler, så borde vi hoppas på att framåtskrida båda dessa liberala 

angelägenheter istället för att beröra endast en med bekostnad av den andra (Tomasi 

1995, s 591). Med andra ord för att uppnå detta är Kymlicka tvungen att påstå, att en 

grupp kan förändra sin tro, värden och institutioner (den kulturella karaktären) utan att 

förändra gruppens historia, språk och kultur (den kulturella strukturen)(Tomasi 1995, 

s 592). Det skulle leda oss till en situation där vi tvingades påstå det att den ständiga 

moderniseringen av det samiska samhället då man frångick från sin traditionella 

religion till kristendom och senare frångick från den traditionella nomadiska livsstilen 

till en bofast livsstil inte påverkade samernas historia, språk och kultur. Detta 

eftersom de båda (det kulturella samhället samt den kulturella strukturen) beskriver 

kulturella drag som är associerade med skapandet av en respektsäkrande tro om 

värden, d.v.s. de båda överlappar varandra och därmed kan detta inte hjälpa oss att 

identifiera vilka förändringar otillåtet skadar människors självrespekt och vilka gör 

inte det (Tomasi 1995, s 592).  

 

4.3.4 Tomasis slutsatser 

Slutsatsen Tomasi drar är att Kymlickas argument (om stabilitet) för att fungera, till 

slut mynnar ut i den oönskade konservativa tanken, där man måste tillåta politiska 

majoriteter, dominerande grupper eller ledare att vidta alla åtgärder för att förhindra 

övergångsperioder i deras samhällen inklusive förändringar i det Kymlicka kallar för 

”karaktären” av ett samhälle (Tomasi 1995, s 593). Detta genom att ett underskattade 

av begreppet ”självrespekt” och misslyckandet med att inse sättet individuella 

medlemmar säkrar sig själva detta. Dessutom menar Tomasi på att Kymlicka missar 

också att värdesätta kostnaden i självrespekt för införandet av grupprättigheter. På 

grund av de begreppsmässiga problemen har det därför inte visats att liberalismens 
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grundläggande principer är förenliga med erkännandet av grupprättigheter och måste 

därför tänkas om. 

 

4.4 Bortom liberal respekt 
 

Hur blir det då med kulturella rättigheter? För att komma vidare tittar Tomasi på 

kulturerna som åberopas och ställer frågan om dessa kulturer verkligen inte vill 

bedriva handel med sina egendomar för att få tillgång till ”vit” (svensk) kultur, varför 

sker det utbyte av den karaktären? Kymlicka ger oss två svar: för det första [1] för att 

de är finansiellt bedrövade (i behov av pengar för att kunna möta deras familjers 

basala behov) och för det andra [2] att de är kulturellt illa rustade för att förstå 

konsekvenserna av att inneha (eller sälja) rätten till land (Tomasi 1995, s 597). 

Tomasi vänder sig till [2] där han anser att Kymlicka lägger tyngdpunkten. Detta på 

grund av att Tomasi ser [1] beröras till största del av universella principer (som  

Kymlicka överger i förmån för grupprättigheter) och ställer frågan ”vad betyder det 

för ursprungsbefolkningar att vara ”kulturellt illa rustade” (Kymlicka 1989, s 147-

148) med hänsyn till försäljningen eller bibehållandet av deras marker?” (Tomasi 

1995, s 597)  

 

Det finns flera saker att peka på: det kan handla om att ursprungsbefolkningarna inte 

hade fullt ut uppfattat vad de gjorde när de skrev under avtal som alienerade deras 

innehav på oönskade sätt. Vidare kan man resonera att kanske hände detta eftersom de 

saknade de grundläggande förmågorna att läsa och analysera och därmed vägde inte 

in långsiktiga kostnader och förmåner. Kanske hade de inte grepp om de juridiska 

befogenheterna som kontrakten innebar, eller så var de ovetandes om att deras 

ställning som medborgare garanterade dem rätten att gå till domstol vid tvister 

(Tomasi 1995, s 597). Eventuellt var det en blandning av alla dessa faktorer men 

Tomasi pekar på en ytterligare tolkning av dragen i [2] som antyder att individuella 

medlemmar av några ursprungsbefolkningars samhällen tenderar att inte se sig själva 

som innehavare av samma uppsättning av rättigheter som figurerar som framstående i 

liberala samhällen (Tomasi 1995, s 598). Medlemmar av sådana samhällen tenderar 

att se sig själva som innehavare av vissa grundläggande rättigheter: till exempel rätten 

till att inte bli förslavad eller fysiskt skadad, eller rätten till att inte med våld få ens 
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personliga tillhörigheter tagna av andra skriver han. Däremot skriver han att trotts 

erkännandet av dessa grundläggande rättigheter, så kan ”deras samhällen vara 

organiserade på ett sådant sätt att det skulle leda till att medlemmar tar avstånd ifrån 

distinkt liberala friheter...” (Tomasi 1995, s 599).  

Låt oss rent hypotetiskt anta ett fall där medlemmar av den samiska minoriteten 

erhåller särskilda rättigheter och Sametinget beviljats utökade maktbefogenheter av 

den svenska riksdagen. Samerna skulle då genomdriva Sametingets politik vilket 

inkluderar, att skaffa sig rätten att exkludera andra från att bl a jaga på marker de 

anser sig ha hävdvunnen rätt till. ”Dessa andra, huvudsakligen ättlingar från 1800-

talets nybyggare som numera bor på lappmarker eller jägare från andra delar av riket 

(som tillåts jaga idag p.g.a. att småviltsjakten släpptes fri ovanför odlingsgränsen och 

på renbetesfjällen av riksdagen 1993) kommer oundvikligen att bli, eller åtminstone 

kan uppleva sig vara, diskriminerade” (Fell 1999). Dessutom kan man ställa sig 

frågan om samerna skulle med sin särpräglat annorlunda syn på naturen och livet 

tillåta medlemmar av det egna samhället rätten att sälja land till människor utanför ens 

egna kulturella grupp. T ex beskrivs den synen på följande sätt på Samtingets hemsida 

”Även om inte den gamla religionen praktiseras längre finns det rester kvar av ett 

annorlunda synsätt. Somliga tankegångar och sedvänjor förs vidare inom familjen och 

är inte något som man sprider till vem som helst. Man har respekt för förfädernas tro 

och för gamla offerplatser ute i naturen.” (Internet 1). Därmed verkar det tämligen 

osannolikt att försäljning av den egna marken till ickesamiska samhällsmedlemmar 

skulle vara tillåtet om man delade denna syn, för det skulle innebära en utförsäljning 

av den egna samiska kulturen. Detta argument belyser något intressant och därför ska 

vi ha med oss detta exempel när vi tittar på varför med Tomasis argument, så befinner 

sig samerna utanför liberalismen.   

 

4.5 Utanför liberalismen  
 

Varför skulle vi säga att vissa ursprungsbefolkningar befinner sig ”utanför 

liberalismen” och varför skulle vi tänka oss att dem är det speciellt med tanke på att 

många av dessa grupper erkänner mänskliga rättigheter kan man fråga sig? För att 

hitta ett svar tar Tomasi fasta på Rawls arbete The Law of Peoples (1993) där Rawls 

argumenterar för att, regerande makt är ett medel inte ett ändamål i sig eftersom 



 

 16 

regerande makt utgår ifrån folkets vilja att agera, uttrycka sina sympatier och sin 

morals natur. Detta leder till att den fundamentala delningen inte är mellan 

demokratiska eller icke demokratiska eller liberala och icke-liberala samhällen enligt 

Rawls utan snarare mellan ”anständiga” och ”ickeanständiga” samhällen där en av de 

principerna för att anses som ”anständig” är att agera på ett sådant sätt så man 

respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna. Tomasi använder i sin 

framställning detta och pekar på att bara för att ett samhälle har godkänt de 

grundläggande mänskliga rättigheterna, så betyder det inte att det är ett liberalt 

samhälle (Tomasi 1995, s 599). Därför ligger svaret enligt Tomasi, på frågan om 

varför vissa grupper befinner sig utanför liberalismen i att avgöra hur man skall se på 

en kulturell grupp som upprepar och insisterar på införandet av skyddande åtgärder 

som motstrider grundläggande liberala rättigheter för både dess egna medlemmar och 

ickemedlemmar (Tomasi 1995, s 599).  

 

Sägas bör att Rawls schema över de åtta principer som han lägger fram i sitt arbete är 

menat för suveräna nationer (och inte minoriteter) och i detta fall används de enbart 

för att klargöra att alla samhällen, även bland suveräna nationer som erkänner de 

grundläggande mänskliga rättigheterna inte är liberala. Därutöver måste skillnaden 

mellan synen på minoritetsbefolkningar och ursprungsbefolkningar tas i beaktande 

eftersom dessa har olika relation till staten. I många fall, består minoriteter av 

människor eller släktingar till människor som ”frivilligt” valt att komma till ett land 

och därmed i någon form valt att bli en del av den där befinnande staten. 

Ursprungsbefolkningar däremot fanns enligt FN:s  definition (Bilaga 1) på en plats 

innan grundandet av en stat och har därmed påtvingades en stat över deras samhällen. 

En förståelse av ursprungsrättigheter kan därför bättre illustreras om man ser till 

relationen mellan suveräna stater än relationen mellan en stat och en grupp av dess 

egna medborgare. 

 

4.6 Kravet på särskilda rättigheter  
 

Varför kräver då ursprungsbefolkningar särskilda rättigheter i form av 

grupprättigheter? Eftersom dessa tjänar enligt Tomasi inte bara till att skydda den 

egna gruppen. Han skriver: ”…The very demand for them also helps define these 
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groups in terms of their relation to liberal society. A call for special rights defines a 

cultural group, first by revealing what view that group takes of fellow national 

outsiders… Further, and this is the crucial point, the call for collective measure 

defines the group in terms of what authority it thinks the majority or leadership of the 

group has to evaluate and reject even the most basic elements of the life plans chosen 

by its own individual members… A group in which a strong majority insists on the 

appropriateness for them of these sorts of liberty-limiting measures …seems thereby 

to be insisting on being recognized as a nonliberal group.” (Tomasi 1995, s 600-601).  

Tomasi menar alltså att kravet på grupprättigheter har också till syfte att definiera 

gruppen och definiera ickemedlemmar som främlingar. Viktigast påpekar han dock är 

att påkallandet av dessa kollektiva åtgärder definierar de ramar som gruppens ledare 

eller majoritet kan sätta upp som gör att de kan avfärda de mest elementära livsplaner 

dess medlemmar valt. Genom att en stark majoritet insisterar på att dessa 

”frihetsberövande” åtgärderna är lämpliga, så verkar också gruppen insistera på att bli 

erkänd som ickeliberal enligt Tomasi. Han beskriver därför två sätt som 

ursprungsbefolkningar kan befinna sig utanför liberalismen nämligen i: 

• strong sense - stark mening (där gruppen erkänner grundläggande mänskliga 

rättigheter men avslår allsidigt andra distinkta liberala rättigheter) eller i  

• weak sense - svag mening- (där de har kommit att erkänna sig själva som 

bärare av åtminstone några om inte alla rättigheter som erkänns i ett liberalt 

samhälle) (Tomasi 1995, s 601-602). 

Samerna tycks därmed kunna kategoriseras som ickeliberal i svag mening.  

 

4.7 Svenska samhällets godtagande av särskilda grupprättigheter 
 

Varför skulle svenska samhället godta ett eventuellt införande av särskilda 

grupprättigheter och hur skall den hantera dessa ”fickor” av ickeliberala grupper? 

Svaret enligt Tomasi, kan grundas på att vi (majoritetskulturen) kan beundra dessa 

grupper ur en mängd andra sätt (än bara den som handlar om liberalism), inklusive 

sätt som kan övertyga oss om att grupprättigheter skall införas. Om dragen i [2] skulle 

antyda att det skulle vara katastrofalt för ursprungsbefolkningsgrupper om vi skulle 

respektera individuella medlemmar av dessa grupper som autonoma innehavare av 

liberala rättigheter, så kan vi erkänna att dessa gruppers traditioner definierar dem 
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som befinnande utanför liberalismen. Därmed det bästa sättet att respektera dessa 

gruppers medlemmar är att, individer i dessa grupper som är utanför liberalism ska 

respekteras som befintliga utanför liberalismen och därmed är de inte behållare av ett 

fullt upplag av liberala rättigheter. Tomasi skriver om detta på följande sätt: ”If it is 

true that the cultural foundations of some aboriginal groups put those groups outside 

of liberalism, we may still admire those groups in a variety of different ways, 

including ways that might convince us that special measures should be enacted to 

protect them. If feature [2] suggests it would be disastrous to many aboriginal groups 

if we were to respect the individual members of those groups as autonomous holders 

of liberal rights, we can recognize that the traditions of those groups define them as 

being outside of liberalism. We best respect the group members by not insisting on 

respecting them as individual holders of the full set of liberal rights.” (Tomasi 1995, s 

603). Denna tanke förordades till principen redan av Aristoteles och hans resonemang 

om att det är lika orättvist att behandla olika individer lika som det är att behandla lika 

individer olika. Därmed har vi resonerat fram en rättighetsuppfattning som vi kan 

använda oss av som verktyg för att kunna förhålla oss till de grupprättigheter som 

förordas av ILO och fråga oss om dessa bör vara utformade som de är?  
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5 ILO DE SVENSKA UTREDNINGARNA AV 
URSPRUNGSRÄTTIGHETER OCH MOTSTÅNDET 

 

FN organet ILO (International Labour Organization) är en organisation som arbetar 

med rättvisa och har som mål att ”främja social rättvisa och humana arbetsvillkor som 

en förutsättning för fred mellan och inom nationerna” (Nationalencyklopedin, ILO). 

Genom dess arbete har ILO som en av få internationella organisationer utarbetat 

konventioner som specifikt behandlar ursprungsfolkens rättigheter.  

 

5.1 The Indigenous and Tribal Peoples Convention no 169 och den svenska 
staten 

 

Konventionen ”The Indigenous and Tribal Peoples Convention, no 169” som trädde i 

kraft 1991, erkänner ursprungsfolkens fulla sociala, kulturella och religiösa rätt. I 

denna konvention beskrivs också ursprungsbefolkningars rätt till sina egna 

institutioner, bevarandet och utvecklandet av sina kulturer och levnadssätt, samt att 

rätten till traditionella landområden skall respekteras och skyddas (Internet 2). Om en 

stat ratificerar ILO-konventionen nr. 169 är staten bunden av den i minst tio år (SOU 

1999:25, s 116). Sverige är ett av dem länder som inte ratificerat ILO 169 däremot har 

det tillsatts två utredningar som behandlas i detta arbete. Kritiken som farmförs av 

svenska staten mot en ratificiering inkluderar bl a att ILO-konventionen nr. 169 ger 

ingen direkt ledning om vilken personkrets som omfattas av konventionen då den talar 

om ”de berörda folkens” rätt till mark (SOU 1999:25, s 114). Dock kan man anta att 

äganderätten kan organiseras antingen som en kollektiv eller en individuell äganderätt 

till marken (SOU 1999:25, s 114). I Sverige gäller att den bruksrätt till mark och 

vatten som samer har enligt svensk lag tillkommer den samiska befolkningen på 

grund av urminnes hävd (rennäringslagen 1 § ). En tidsgräns finns definierad i SOU 

2006:14 på följande sätt: ”…det skall ha pågått så länge att ingen levande minns eller 

av sina anfäder hört när det påbörjades. Innebörden har inte fastställts i rättspraxis. Vi 

har ansett att det i klarhetens intresse bör finnas en bestämd tidsgräns och vi har i 

enlighet med uttalanden i doktrinen stannat för 90 år. Om renskötselrätten inte utövas 

bör samma tid förlöpa för att en redan etablerad urminnes hävd skall anses 

förfallen.…Vi har som en huvudregel antagit att ett sammanhängande uppehåll i 

nyttjandet under en tid på 30 år gör att tiden för uppkomst av urminnes hävd avbryts” 
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(SOU 2006:14, s 24). För att få utöva bruksrätten krävs dock medlemskap i sameby. 

Detta innebär att rätten att bruka mark och vatten i praktiken är begränsad till de 

samer som är medlemmar i sameby (SOU 1999:25, s 114). För att undersöka om det 

var möjligt för sverige att ratificera, tillsatte regeringen statliga utredningar. 

 

5.2 Utredningarna  
 

5.2.1 Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige SOU 1999:25  

Den första utredningen med namnet Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om 

Sveriges anslutning till ILO: s konvention nr 169 (SOU 1999:25) hade till uppgift att 

”ta ställning till om Sverige kan ratificera, dvs. ansluta sig till, ILO:s konvention nr 

169 om ursprungsfolk och vilka åtgärder som i så fall krävs för att Sverige skall 

kunna efterleva bestämmelserna i konventionen” (SOU 1999:25, s 13). I SOU 

1999:25 fastslås också åtgärder som måste vidtas gällande samers rättigheter 

(grupprättigheter) innan ett godkännande av konventionen kan äga rum i Sverige. 

Dessa är som följer:  

• samernas äganderätt och  

• besiktningsrätt till mark,  

• samernas rätt att nyttja mark,  

• samernas rätt till domstolsprövning av sina anspråk på mark,  

• samernas rätt till inflytande över naturtillgångarna samt 

• hälso- och sjukvård utifrån samernas behov. 

För att kunna genomdriva tillämpningen av konventionen föreslås också en ny 

myndighet med ansvar för samefrågor och ”i enhetens uppgifter bör ingå att inhämta 

synpunkter från samerna och att samordna åtgärder på området” (SOU 1999:25, s 18). 

Slutsatsen av utredningen gav bedömningen att Sverige kan ansluta sig till ILO:s 

konvention nr 169, men att detta inte bör ske förrän de nämnda åtgärderna som rör 

samernas rätt till mark har blivit genomförda. Dessutom uppskattade utredaren Sven 

Heurgren, att denna process skulle ta cirka fem år.  
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5.2.2 Samernas sedvanemarker SOU 2006:14 

Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14) kan ses som en fortsättning på SOU 

1999:25 enligt utredarna och hade som utredningsuppdrag att: ”..med ledning av 

främst arkivmaterial avgränsa de områden som samerna enligt rennäringslagen (lagen 

som reglerar renskötselrätten Sverige) får använda för renbete under tiden oktober–

april (vinterbetesmarker). Denna del av uppdraget har benämnts för sökandet efter den 

yttre gränsen. Uppdraget har även haft en annan sida. Det har också gällt att överföra 

de termer som finns i artikel 14 i konvention nr 169 av ILO (International Labour 

Organisation) till svenska förhållanden. Den aktuella artikeln handlar om mark som 

ursprungsfolk traditionellt innehar (traditionally occupy) respektive traditionellt 

nyttjar tillsammans med andra (which they have traditionally had access for their 

subsistence and traditional activities). Gränsen mellan dessa båda kategorier av mark 

har vi benämnt den inre gränsen.” (SOU 2006:14, s 15). Den yttre gränsen 

presenterades också i form av en karta över det berörda området med markerade 

gränser (se kartan via källhänvisningen Internet 4). Utredarna har också satt en gräns 

på 90 år för hur lång tid som ett nyttjande skall ha pågått för att urminneshävd skall 

anses föreligga d.v.s. för att man skall kunna hävda att det har bedrivits rennäring på 

marken utan att det har förfallit. Dock skall påpekas att detta har lagakraft först när 

det prövats i domstol. Gällande domstolsprövning, föreslås det också ett svenskt 

utrednings- och medlingsinstitut. 

 

5.3 Motståndet mot ILO 169 
 

Trotts dessa utredningar tyck motståndet mot konventionen ha varit ett faktum redan 

från början. Då den första svenska utredningen av ILO 169 presenterades skrev 

utredaren Sven Heurgren i sitt arbete att: ”Jag har under arbetets gång haft kontakter 

med såväl markägare som med kommunala företrädare inom renskötselområdet och 

de statliga myndigheter som berörs av frågorna. En klar majoritet av dessa har angett 

att de är mycket tveksamma till en svensk anslutning till konventionen om det 

kommer att innebära att samernas markrättigheter stärks.” (SOU 1999:25, s 19). 

Motståndet bestod alltså inte bara markägare, utan också andra instanser i Sverige har 

öppet kritiserat ILO 169 och uppmanade till att inte ratificera konvention. Det har 

varit allmänt känt att bl a den dåvarande Västerbottensiska landshövdingen George 
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Andersson, Kirunas dåvarande kommunalråd Lars Törnman, Lantbrukarnas 

Riksförbund, Svenska jägarförbundet, Skogsägarnas Riksförbund var motståndare till 

förslaget men det som förargade samerna mest var att den dåvarande Svenska 

kommunförbundet var kategoriskt negativ trotts att i deras 21 personer starka styrelse 

var det bara en ordinarie och två ersättare som kom från kommuner vars marker 

berördes av ILO konventionen (se bilaga 3). I tidsskriften Samefolket, i nr 9 som 

publicerades 1999 uttrycks frustrationen och besvikelsen över denna negativa syn från 

Svenska kommunförbundet och författaren skriver att ”Jag trodde i min enfald att i en 

sådan rikstäckande sammanslutning skulle de samiska frågorna behandlas positivare. 

Men å andra sidan, varför skulle de vara annorlunda än Lantbrukarnas Riksförbund, 

Svenska jägarförbundet eller Skogsägarnas Riksförbund?” (Internet 5). Vad är det då 

som väcker sådant motstånd i förslaget? 
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6 DE STATLIGA UTREDNINGARNAS SYN PÅ ILO 169 
DEL II 

 

Själva ILO 169 konventionen generellt, har enligt utredningarna för Sveriges del, 

varit tämligen okontroversiellt på nästa samtliga punkter förutom del II artiklarna 13 – 

15 som handlar om mark och rättigheter gällande mark (se bilaga 2). Det är dessa 

artiklar som jag ämnar att undersöka i detta kapitel och den syn som framförs gällande 

dessa artiklar från svenska myndigheter genom de två utredningarna som genomförts. 

 

6.1 Artikel 13 Markens betydelse för ursprungsfolket 
 

Artikel 13 i konventionen stadgar att: 

 

”1. Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna del av konventionen skall 

regeringarna respektera den speciella betydelse som de berörda folkens förhållande 

till mark eller områden, eller båda i tillämpliga fall, som de bebor eller nyttjar på 

annat sätt, har för deras kultur och andliga värden och särskilt de kollektiva 

aspekterna av detta förhållande.” 

 

”2. Användningen av uttrycket ”mark” i artiklarna 15 och 16 skall innefatta 

begreppet områden, vilket täcker den totala miljön i de områden som berörda folk 

bebor eller nyttjar på annat sätt.” 

 

Enligt utredare Heurgren finns det ingen motsvarande svensk bestämmelse som anger 

att marken inom renskötselområdet och samernas rätt till denna är viktig för deras 

möjlighet att bevara sin kultur och livsstil och sina andliga värden. Däremot finns 

uttalanden, bl.a. i prop. 1976/77:80, i förarbetena till RF 1:2 fjärde stycket och NRL 

(NRL har numera upphört och dess regler har influtit i 3 och 4 kap. miljöbalken), som 

betonar vikten av att bevara rennäringen som en bas för samisk kultur. Rennäringen är 

i sin tur knuten till samernas rätt till mark inom renskötselområdet (SOU 1999:25, s 

116). Del två i artikel 13 behandlas dock närmre i samband med artikel 15 (se under  

6.3 Artikel 15 Ursprungsfolkens rätt till naturtillgångar). 
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6.2 Artikel 14 Ursprungsbefolkningens markrättigheter 
 

Artikel 14 i konventionen stadgar att: 

 

”1. De berörda folkens äganderätt och besittningsrätt till den mark som de 

traditionellt bebor skall erkännas. Därutöver skall åtgärder vidtas i lämpliga fall för 

att skydda de berörda folkens rätt att nyttja mark som inte uteslutande bebos av dem, 

men till vilken de traditionellt haft tillträde för sin utkomst och traditionella 

verksamhet. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid nomadfolkens och de 

kringflyttande jordbrukarnas situation i detta hänseende.”  

 

”2. Regeringarna skall vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera den mark som de 

berörda folken traditionellt bebor och för att garantera effektivt skydd för deras 

äganderätt och besittningsrätt.” 

 

”3. Lämpliga förfaranden skall införas inom det nationella rättssystemet för att ta 

ställning till anspråk på mark från berörda folk.” 

 

I SOU 1999:25 förs det långa diskussioner om hur artikel 14 skall tolkas mellan olika 

grupper. T ex tas tolkningen upp som gjorts av Norge. Enligt utredaren Heuergren 

innebär det stadgade att det måste finnas en miniminivå för de rättigheter regeringarna 

måste erkänna för att uppfylla konventionen. Miniminivån är en starkt skyddad rätt 

till besittning och nyttjande av mark som ursprungsfolken traditionellt innehar enligt 

honom. Vidare innebär den starkt skyddade rätten skydd för markrättigheterna 

gentemot andra nyttjare av samma mark och en viss rätt att förfoga över 

markrättigheterna (SOU 1999:25, s 121). För att konventionens krav skall kunna 

uppfyllas behöver också enligt Heuergren att områdena som samerna traditionellt 

innehar klarläggs genom en gränsdragningskommission som tillföll SOU 2006:14.  

 

SOU 2006:14s analys av de krav som artikel 14 i ILO-konventionen ställer ledde dem 

fram till ”slutsatser som i väsentliga hänseenden skiljer sig från dem som drogs i den 

tidigare ILO-utredningen.” (SOU 2006:14,s 29) De är dock ense med SOU 1999:25 

om att konventionen inte ställer krav på en formell äganderätt för att mark som brukas 

av ursprungsfolket skall hänföras till mark som detta traditionellt innehar. Det finns 



 

 25 

dock en miniminivå för de rättigheter som skall gälla enligt utredarna och de skriver 

att ”Vi anser att denna miniminivå inte är uppfylld med den renskötselrätt som 

samerna har enligt rennäringslagstiftningen. Detta innebär att vi inte delar ILO-

utredningens uppfattning att all statligt förvaltad åretruntmark skall klassas som 

samernas innehavsmark enligt konventionen. Det finns enligt vår på gällande rätt 

grundade uppfattning inte något sammanhängande större område till vilket samerna 

har en sådan stark rätt som avses med konventionens krav på äganderätt och 

besittningsrätt.  Det sagda innebär inte att vi vill utesluta att det kan finnas begränsade 

områden inom åretruntmarkerna där samernas nyttjande är såväl tillräckligt intensivt 

som exklusivt att de vid en svensk anslutning till konventionen bör klassas som 

samernas innehavsmark. Det är lämpligt att samerna efter en identifikation av marken 

och en fastighetsbildning tillerkänns en formell äganderätt till densamma. De får 

därmed en rätt att disponera över marken som är oberoende av 

rennäringslagstiftningen.” (SOU 2006:14, s 29).  

 

Däremot delade de Heuergrens uppfattning om att den yttre gränsen för den mark som 

samerna nyttjar tillsammans med andra sammanfaller med den yttre gränsen för 

renskötselområdet men påpekar att det kan uppfattas som en svaghet i svensk rätt i 

förhållande till konventionens krav att det saknas ett alternativ till domstolsprövning 

av frågor om markrättigheterna. Därför anser utredarna att ”konflikter om samernas 

markrättigheter i första hand bör lösas avtalsvägen i samförstånd mellan sakägarna. 

En viktig anledning till detta är att lagregleringen i många avseenden framstår som 

föråldrad och inte bidrar till en tillfredsställande utveckling av rennäringen. Gällande 

rätt hänför sig till historiska förhållanden då såväl rennäringen som de andra näringar 

som konkurrerar om markresurserna utövades under helt andra villkor än idag. En 

konfliktlösning som strikt bygger på en tillämpning av gällande rätt ger därför inte 

alltid ett för parterna tillfredsställande och ändamålsenligt resultat. En 

samförståndslösning kan med bortseende från rättsliga överväganden ta sikte på vad 

som är ändamålsenligt och kan därmed begränsa behovet av en kostnadskrävande 

utredning om historiska förhållanden.” (SOU 2006:14, s 29). Detta anger man som 

motivering till det tidigare nämnda förslaget på en svensk utrednings och 

medlingsinstitut.  
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6.3 Artikel 15 Ursprungsfolkens rätt till naturtillgångar 
 

Artikel 15 stadgar att: 

 

”1. De berörda folkens rätt till naturtillgångar, som hör till deras mark, skall särskilt 

skyddas. Dessa rättigheter innefattar rätten för dessa folk att delta i användningen, 

förvaltningen och bevarandet av sådana tillgångar.” 

”2. De fall då staten behåller äganderätten till mineral- eller underjordiska tillgångar 

eller rättigheter till andra tillgångar som hör till mark, skall regeringarna fastställa 

eller upprätthålla förfaranden för samråd med ifrågavarande folk, i syfte att ta reda 

på om och i vilken utsträckning deras intressen skulle skadas, innan de påbörjar eller 

lämnar tillstånd till program för utforskning eller exploatering av sådana tillgångar 

som hör till dessa folks mark. Berörda folk skall där det är möjligt få del av vinsten 

från sådan verksamhet och erhålla skälig ersättning för eventuella skador till följd av 

sådan verksamhet.” 

 

I artikel 13 punkt 2 kommenteras både vilket geografiskt område samt vilka 

naturtillgångar artikel 15 omfattar och enligt bedömningen i SOU 1999:25 gör den 

bedömningen att artikel 15 skall tillämpas på samtliga naturtillgångar som finns inom 

områden där ursprungsfolken har markrättigheter d.v.s. även för naturtillgångar som 

går längre än till naturtillgångar som är viktiga för utövandet av renskötselrätten 

eftersom den mark som samerna traditionellt innehar kan antas vara av särskild 

betydelse för samerna och för bevarandet av samernas kultur och historia (SOU 

1999:25, s 181). Utredaren skriver dock att ”Exakt vari dessa rättigheter består är inte 

preciserat i konventionen eller i dess förarbeten. I ILO-guiden (s. 19) anges att den 

exakta innebörden av rättigheterna i artikel 15 punkt 1 måste definieras inom ramen 

för varje nationell rättsordning, med hänsyn tagen till de rättigheter till mark som 

ursprungsfolket i varje enskild stat har och de möjligheter som ursprungsfolket har att 

utöva sina rättigheter.” (SOU 1999:25, s 185). 

 

Ledning för hur ursprungsfolkens rättigheter till inflytande över naturtillgångar 

belägna på deras mark skall utformas, kan hämtas från bestämmelserna i artikel 7 i 

konventionen (SOU 199:25, s 186). I artikel 7 punkt 1 anges att ursprungsfolken 

själva skall ha rätt att besluta om sina egna prioriteringar vad gäller  
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utvecklingsprocessen i den mån denna påverkar exempelvis den mark som de innehar 

(”occupy”) eller på annat sätt nyttjar och rätt att utöva kontroll så långt det är möjligt 

över sin egen ekonomiska, sociala och kulturella utveckling (SOU 1999:25, s 186).  

Utredaren skriver att: ”I punkt 4 anges att regeringarna i samarbete med 

ursprungsfolken skall vidta åtgärder för att skydda och bevara miljön i de områden 

som ursprungsfolken bebor. Som jag har påpekat tidigare syftar bestämmelserna i 

artikel 7 inte till att ge ursprungsfolken rätt till veto i frågor som berör dem. 

Tolkar man bestämmelsen i artikel 15 punkt 1 tillsammans med artikel 7 innebär det 

att ursprungsfolket skall ha rättighet att delta när åtgärder planeras och beslut fattas 

rörande användningen, förvaltningen och bevarandet” (SOU 199:25, s 186). 

Utredaren Heuergren gör dock bedömningen att nuvarande svenska regler rörande 

användningen, förvaltningen samt bevarandet av naturtillgångar inom 

renskötselområdet inte ger samerna den rätt som konventionen kräver. För att 

konventionens krav skall uppfyllas måste åtgärder vidtas i form av stärkt skydd mot 

inskränkningar i renskötselrätten (SOU 1999:25, s 190). Detta eftersom 

rennäringslagen 30 och 32 §§ ger ett visst skydd åt samernas nyttjande av 

naturtillgångar som är av betydelse för samernas traditionella bruk av marken inom 

vissa delar av renskötselområdet men reglerna ger inte samerna någon rätt att delta i 

besluten som rör naturtillgångarna (SOU 1999:25, s 189). 

 

Gällande artikel 15 punkt 2, så ställer den krav på regeringarna att fastställa eller 

upprätthålla förfaranden för samråd med ursprungsfolken innan regeringarna påbörjar 

eller lämnar tillstånd till program för utforskning eller exploatering av naturtillgångar 

som finns på ursprungsfolkens marker men som staten har behållit äganderätten till 

(SOU 1999:25, s 194). Syftet med samrådet är att ta reda på om och i så fall i vilken 

utsträckning ursprungsfolkens intressen skulle skadas av sådan verksamhet. 

Ursprungsfolken skall alltid ersättas för eventuella skador som följer av utforskning 

eller exploatering av dessa naturtillgångar och där det är möjligt få del av vinsten av 

sådan verksamhet (SOU 1999:25, s 194). Heuergren gör också tolkningen gällande 

vinstfördelningsfrågan att ”att bestämmelsen tar sikte på hur den nationella 

lagstiftningen generellt reglerar fördelningen av vinst från sådan verksamhet. Om den 

nationella lagstiftningen i ett land föreskriver att markägare skall få andel av vinsten 

från sådan verksamhet kan det vara en situation där det också anses möjligt att ge 

ursprungsfolk andel av vinsten när verksamheten bedrivs på deras mark…innebörden 
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av bestämmelsen att ursprungsfolk ”där det är möjligt” skall få del av vinsten från 

utforskning eller exploatering av naturtillgångar som staten behållit äganderätten till 

är oklar. Det enda som med säkerhet kan utläsas direkt av ordalydelsen av 

bestämmelsen är, att det inte finns något absolut krav på att ursprungsfolk skall få del 

av vinsten från sådan verksamhet.” (SOU 1999:25, s 195).  
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Frågan vi måste ställa oss är hur förhåller sig Tomasis argument till dessa 

grupprättigheter som samerna kräver genom ILO 169 konventionen?  

 

7.1 Kritik mot ILO 169 del II 
 

Kritiken jag vill framföra mot ILO 169 del II och som jag ser som bristfälligt är 

konventionens vaghet och det faktum att den är svårtolkad. Först och främst vagheten 

gör att det är svårt att veta vilka som berörs av ILO 169. Detta framkommer bl a i 

SOU 1999:25 utredningen där det påpekas att ILO 169 ger ingen direkt ledning om 

vilken personkrets som omfattas av konventionen då den talar om ”de berörda folkens 

rätt till mark”. För det andra gör vagheten att konventionen blir svårtolkad. Det leder i 

sin tur till att det finns en utrymme för feltolkningar vilket syns i bl a tolkningarna av 

artikel 14. Där tvistas det om det är den svenska lagstiftningen som skall gälla via 

rennäringslagen (som föreskrivet i SOU 1999:25) eller om samerna skall tilldelas 

formell äganderätt (förespråkas av SOU 2006:14, dock till en mindre area av mark än 

i det tidigare förslaget). Svårigheten att tolka ILO 169  gäller dock inte bara för artikel 

14 utan också för rättigheterna i artikel 15 punkt 1. För denna punkt är inte 

rättigheterna beskrivna i konventionen eller dess förarbeten utan utredaren Heuergren 

tvingas dra slutsatser utifrån en ILO-guide. Dessutom på artikel 15 punkt 2 beskrivs 

ursprungsbefolkningens rätt till vinster från de fall där staten behållit äganderätten till 

mineral- eller underjordiska tillgångar eller rättigheter till andra tillgångar som hör till 

mark som att de ”berörda folk skall där det är möjligt få del av vinsten från sådan 

verksamhet och erhålla skälig ersättning för eventuella skador till följd av sådan 

verksamhet.” (SOU 1999:25, s 186). Denna vaghet gör att den stat som väljer att 

ratificera konventionen tvingas göra en bedömning gällande rättigheter för 

ursprungsbefolkningen. Det verkar genomgående ses som en styrka av ILO att ha en 

inbyggd vaghet i konventionen, då den kan tillämpas på olika ursprungsbefolkningar 

runtom i världen men går den ihop med den grundläggande tanken bakom Tomasis 

argument? 
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7.2 Staters bedömning 
 

Kan majoritetskulturen acceptera ursprungsbefolkningarnas samhälle som olikt sitt 

eget och skydda dem på det sätt han föreskrivit? Denna fråga måste ställas eftersom 

det absolut centrala är att man måste identifiera på vilket sätt det samsiska samhället 

är olikt det svenska. Tomasi hävdar att ursprungsbefolkningar söker att definiera inte 

bara andra som utomstående utan också den egna gruppens ledarskaps auktoritet och 

att insisteradet på ”frihetsberövande” åtgärder som lämpliga gör att samerna kan 

beskrivas som ickeliberala. Genom filosofiskt argumenterande tar arbetet sedan 

ställning till de kriterier Tomasi sätter upp har vi identifierat det samsiska samhället 

som ett samhälle som står utanför liberalismen i en viss grad, nämligen i detta fall 

som ickeliberal i en svag mening. Mitt argument är att olika grupper kommer 

sannolikt att definiera sig själva olika och de kommer sannolikt också att definiera 

sina ledares auktoritet olika. Det förhållande som samerna därmed har gentemot 

svenskarna har sannolikt inte alla ursprungsbefolkningars samhällen gentemot den 

majoritetskultur som grupprättigheter söker att skydda dem mot. Om det bästa sättet 

att respektera samerna är att vi inte insisterar på att se dem som individer med en full 

uppsättning av liberala rättigheter så måste synen ändras. Istället säger Tomasi att det 

viktiga är att titta på samerna ur kontexten av deras traditionella kultur som placerar 

dem utanför liberalism och med denna syn verkar tanken på en generell konvention 

som skall lösa problematiken inte fullt genomtänkt. Anledningen är att, det är fullt 

tänkbart att stater som skall göra den ”generella” bedömningen om vilka av dess lagar 

som skall tillämpas kan själva ha en tradition eller göra en bedömning som inte anser 

ursprungsbefolkningars kultur och traditioner som placerad utanför liberalismen. 

Därmed kommer de att insistera på att behandla olika individer som om de var lika 

och misslyckas med att ge det skydd till sina ursprungsbefolkningar som de behöver. 

Med andra ord är inte vagheten och det generella upplägget bara en svaghet, utan i 

vissa fall kan den leda till att omöjliggöra att enskilda ursprungsbefolkningar får det 

skydd som de bör omfattas av. 

 

Bristerna i lagreglering påpekas också i SOU 2006:14 där man som nämnt yrkar på att 

konflikter om samernas markrättigheter i första hand bör lösas avtalsvägen i 

samförstånd mellan sakägarna eftersom ”en viktig anledning till detta är att 

lagregleringen i många avseenden framstår som föråldrad och inte bidrar till en 
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tillfredsställande utveckling av rennäringen. Gällande rätt hänför sig till historiska 

förhållanden då såväl rennäringen som de andra näringar som konkurrerar om 

markresurserna utövades under helt andra villkor än idag. En konfliktlösning som 

strikt bygger på en tillämpning av gällande rätt ger därför inte alltid ett för parterna 

tillfredsställande och ändamålsenligt resultat. En samförståndslösning kan med 

bortseende från rättsliga överväganden ta sikte på vad som är ändamålsenligt och kan 

därmed begränsa behovet av en kostnadskrävande utredning om historiska 

förhållanden.” (SOU 2006:14).  

 

7.3 Slutsatser 
 

Vad betyder detta för de länder som redan ratificerat förslaget? Jag påstår inte att alla 

dessa länder erbjuder ett dåligt skydd för sina ursprungsbefolkningar och bör frångå 

ILO 169. Snarare påstår jag att åtgärder måste vidtas gällande synen på 

ursprungsbefolkningar och dess relation till liberalismen. Detta gäller även stater som 

är i en process för att ratificera ILO:s konvention nr 169.  Därmed kan respekterandet 

av ursprungsbefolkningars relation till liberalismen förinleda ett eventuellt 

utvecklande av en ny konvention som bättre tar hänsyn gällande 

rättighetsfördelningen. 

 

Låt oss återgå till syftet för detta arbetet och den frågeställning som ställdes. Frågan 

var, om den föreslagna grupprättigheterna som ILO 169 del II yrkar på verkligen går 

att rättfärdiga för sveriges del eller om Sverige respekterar den samiska kulturella 

gruppen och traditionen bättre genom att åberopa en annan lösning på 

ursprungsrättsfrågan? De grundläggande liberala principer som Kymlicka åberopar 

och som har behandlats i arbetet, kan inte rättfärdiga de grupprättigheter som skall 

skydda samerna. Däremot finns det ett i min åsikt ett bättre argument för särskilda 

rättigheter för ursprungsbefolkningar som ges av John Tomasi. Med hjälp av hans 

argument och de två statliga utredningarna SOU 1999:25 samt SOU 2006:14 anser jag 

ha indentifierat och påvisat brister i ILO 169 del II gällande respekten för den samiska 

gruppen och dess traditioner. Därför är det min personliga uppfattning att en 

allternativ lösning kanske i form av den samförståndslösningen som finns beskriven i 

SOU 2006:14 är att föredra för Sveriges del.  
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9 BILAGOR 
 

9.1 Bilaga 1 
 

FN:s definition på ursprungsbefolkning: 

1. De härstammar från en folkgrupp som bott i ett visst geografiskt område vid 

tiden för erövring eller kolonisation.  

2. De har helt eller delvis behållit sina sociala, kulturella och politiska 

institutioner  

3. De betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle.  

 

9.2 Bilaga 2 
 

PART II. LAND  

 

Article 13  

 

1. In applying the provisions of this Part of the Convention governments shall respect 

the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned 

of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they 

occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship.  

2. The use of the term lands in Articles 15 and 16 shall include the concept of 

territories, which covers the total environment of the areas which the peoples 

concerned occupy or otherwise use.  

 

Article 14  

 

1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands 

which they traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be 

taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands 

not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for 

their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the 

situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect.  
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2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples 

concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of 

ownership and possession.  

3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to 

resolve land claims by the peoples concerned.  

 

Article 15  

 

1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their 

lands shall be specially safeguarded. These rights include the right of these peoples to 

participate in the use, management and conservation of these resources.  

2. In cases in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface 

resources or rights to other resources pertaining to lands, governments shall establish 

or maintain procedures through which they shall consult these peoples, with a view to 

ascertaining whether and to what degree their interests would be prejudiced, before 

undertaking or permitting any programmes for the exploration or exploitation of such 

resources pertaining to their lands. The peoples concerned shall wherever possible 

participate in the benefits of such activities, and shall receive fair compensation for 

any damages which they may sustain as a result of such activities.  

 

Article 16  

 

1. Subject to the following paragraphs of this Article, the peoples concerned shall not 

be removed from the lands which they occupy.  

2. Where the relocation of these peoples is considered necessary as an exceptional 

measure, such relocation shall take place only with their free and informed consent. 

Where their consent cannot be obtained, such relocation shall take place only 

following appropriate procedures established by national laws and regulations, 

including public inquiries where appropriate, which provide the opportunity for 

effective representation of the peoples concerned.  

3. Whenever possible, these peoples shall have the right to return to their traditional 

lands, as soon as the grounds for relocation cease to exist.  

4. When such return is not possible, as determined by agreement or, in the absence of 

such agreement, through appropriate procedures, these peoples shall be provided in all 
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possible cases with lands of quality and legal status at least equal to that of the lands 

previously occupied by them, suitable to provide for their present needs and future 

development. Where the peoples concerned express a preference for compensation in 

money or in kind, they shall be so compensated under appropriate guarantees.  

5. Persons thus relocated shall be fully compensated for any resulting loss or injury.  

 

Article 17  

 

1. Procedures established by the peoples concerned for the transmission of land rights 

among members of these peoples shall be respected.  

2. The peoples concerned shall be consulted whenever consideration is being given to 

their capacity to alienate their lands or otherwise transmit their rights outside their 

own community.  

3. Persons not belonging to these peoples shall be prevented from taking advantage of 

their customs or of lack of understanding of the laws on the part of their members to  

secure the ownership, possession or use of land belonging to them.  

 

Article 18  

 

Adequate penalties shall be established by law for unauthorised intrusion upon, or use 

of, the lands of the peoples concerned, and governments shall take measures to 

prevent such offences.  

 

Article 19  

 

National agrarian programmes shall secure to the peoples concerned treatment 

equivalent to that accorded to other sectors of the population with regard to:  

(a) the provision of more land for these peoples when they have not the area necessary 

for providing the essentials of a normal existence, or for any possible increase in their 

numbers;  

(b) the provision of the means required to promote the development of the lands 

which these peoples already possess. 
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