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Samenes	22.	konferanse	

	
PROTOKOLL	

	
	

Saksliste	for	Samenes	22.	Konferanse:	
	

1. Åpning av konferansen 
2. Godkjenning av delegater  
3. Konferansens beslutningsdyktighet og lovlighet 
4. Valg av konferanseordførere og sekretærer 
5. Beslutning om hvordan konferanseprotokollen skal justeres 
6. Godkjenning av saksliste og arbeidsorden 
7. Etablering av komiteer 

I. Resolusjonskomité 
II. Komité for Váhtjer deklarasjonen 
III. Valgkomité 

8. Samerådets og dets organers virksomhetsberetninger 2017 – 2021 
9. Samerådets revisjonsberetninger 2016 - 2021 
10. Samerådets strategi 2022 - 2026 
11. Samisk nasjonaljoik 
12. Rettelse av Samerådets vedtekter 
13. Valg av Samerådets medlemmer 2022 - 2026 
14. Váhtjer deklarasjonen 
15. Resolusjoner 
16. Eventuelt andre saker 

	
1.	ÅPNING	AV	KONFERANSEN		
	

• Sámi	Soga	Lávlla/	Den	samiske	nasjonalsangen	
• Ella	Márgge	ja	Áile	Gáren	Nutti	
• Åpningstale:	Christina	Henriksen,	leder	Samerådet	
• Hilsningstaler	fra	gjester	
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o Pávvá Pittja, Unna tjerusj sameby  
o Ingemar	Blind,	Girjas	sameby 
o Birgitta	Larsson,	kommunalråd	Gällivare	kommun	  
o Lars-Ove	Kuorak,	Storlule	sameförening	och	Gällivare	sameförening 
o Håkan	Jonsson,	ordförande	i	svenska	Sametingets	styrelse	och	leder	for	Samisk	

Parlamentarisk	Råd	 
o Tuomis	Aslak	Juuso,	president	Sametinget	i	Finland 
o Silje	Karine	Muotka,	president	Sametinget	i	Norge 
o Jeanette	Gustafsdotter,	Kulturminister	Sverige	(video) 
o Nancy	Charlotte	Porsanger	Anti,	Statssekretær	Norge 
o Camilla Hansén, Riksdagsledamot Sverige, Gröna  
o Jose	Francisco	Cali	Tzay,	FNs	Spesialrapportør	for	urfolks	rettigheter 
o Binota Dharmai, Leder for EMRIP (video) 
o Louise	Calais,	Ambassadör	för	Arktiska	frågor,	Sverige	 
o Sara	Olsvig,	leder	av	Inuit	Circumpolar	Council 
o Eva	Englund,	Nordisk	Ministerråd 
o Hjalmar	Dahl,	styreleder	IPS 
o Kerstin	Calissendorff,	leder	av	Sanningskommisionen,	Sverige 
o Anne	Gurak,	medlem	av	Sannhets-	og	forsoningskommisjonen	i	Norge 
o Levi	Karvonen,	Garmeres 
o Aili	Keskitalo,	Amnesty 
o Laila	Susanne	Vars,	Sámi	Allaskuvla 

	
	
2.	GODKJENNING	AV	DELEGATER	
	
Saksdokumenter:	 -	Navneliste	over	delegater		
	 	 	 -	Samerådets	vedtekter		
	
Saksfremstilling:	 	 	
Samerådets	vedtekter	§	12	sier	følgende:	
”De	beslutningsføre	delegasjonene	ved	Samekonferansen	utgjøres	av	representanter	fra	
Samerådets	medlemsorganisasjoner	i	Finland,	Norge,	Russland	og	Sverige.	
Delegasjonene	sammensettes	med	18	delegater	fra	hvert	land.”	
	
”Samekonferansen	er	beslutningsdyktig	når	en	majoritet	på	minst	tre	(3)	delegasjoner	
er	tilstedeværende.”	
	
Med	bakgrunn	i	den	geopolitiske	situasjonen	i	forhold	til	Russland,	har	ikke	Samerådets	
medlemsorganisasjoner	fra	Russland	oppnevnt	noen	delegater	til	Samenes	22.	
konferanse.	
	
Delegatene	ropes	opp	under	konferansen.	
	
Forslag	til	vedtak:	
Delegasjonene	til	Samenes	22.	Konferanse	godkjennes	med	eventuelle	endringer	som	
fremkommer	på	møtet.		
	
Vedtak:		
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Marita Granström   Same Ätnam 
Joakim Påve     Same Ätnam 
Veronika Ekeke    Same Ätnam 
Lars-Ánte Kuhmunen    Same Ätnam 
Mikael Jakobsson    Same Ätnam 
Matti Blind Berg    SSR 
Helena Partapuoli    SSR 
Per-Olof Nutti    SSR 
Sara-Elvira Kuhmunen   SSR 
Karen Nutti Pilflykt    SSR 
Åsa Larsson Blind   SSR 
Gudrun Kuhumnen   SSR 
Åsa Blind    SSR 
Karin Vannar    RäF 
Marita Stinnerbom    RäF 
Per-Ove Blind    RäF 
Marja Kari Omma    RäF 
Lillemor Baer    RäF 

Iisko Matti Näkkäläjärvi  SSG 
Jouni Esa Nousuniemi   SSG 
Samuel Valkeapää   SSG 
Enni Similä    SSG 
Juhán-Tuommá Magga  SSG 
Petra Laiti    SSG 
Kaisa-Mari Jama   SSG 
Elle Syväjärvi    SSG 
Anne Angeli    SSG 
Janne Näkkäläjärvi   SSG 
Niko Mihkkal Valkeapää  SSG 
Sámmol Lukkari   SSG 
Niilo Vuomajoki   SSG 
Áslat Holmberg   SSG 
Ida-Maria Helander   SSG 
Ravdna Valle    SSG 
Sunná Valkeapää   SSG 
Pirita Näkkäläjärvi   SSG 

Beatrice Fløystad   NSR 
Kristin Sara    NSR 
Elle Ristina Utsi    NSR 
Vidar Andersen   NSR 
Beaska Niillas    NSR 
Gunn Anita Jacobsen   NSR 
Liv O. Slettli    SFF 
Bjørg Bonk    SFF 
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Stein A Olsen    SSF 
Ole J. Reinås    SFF 
Ingvi Luthersson   SFF 
Yrja Hammer    SFF 
Berit Marie Eira   NRL 
Inge Even Danielsen   NRL 
Ellen Inga Turi    NRL 
Ole Mathis Eira   NRL 
Inga Julie J Sara   NRL 
Lars Elias Bransfjell   NRL 

	
3.	KONFERANSENS	BESLUTNINGSDYKTIGHET	OG	LOVLIGHET			
	
Saksdokumenter:	 -	Innkalling	til	Samenes	22.	Konferanse	sendt	14.02.22	
	 	 	 -	Samerådets	vedtekter		
	
Saksfremstilling:	
Samerådets	vedtekter	§	12	sier	følgende:	
«Samekonferansen	avholdes	hvert	fjerde	år.	Samerådet	er	ansvarlig	for	forberedelse	og	
gjennomføring	av	konferansen.	Innkalling	skal	sendes	ut	senest	to	(2)	måneder	før	
avholdelsen	av	konferansen.»	
	
Innkalling	til	konferansen	ble	sendt	medlemsorganisasjonene	14.02.22.	Innkallingen	
inkluderte	forslag	til	saksliste	for	konferansen.	
	
Forslag	til	vedtak:	
Samenes	22.	Konferanse	finnes	lovlig	og	beslutningsdyktig.	
	
Vedtak:		
Samenes	22.	Konferanse	finnes	lovlig	og	beslutningsdyktig.	
	
	
4.	VALG	AV	KONFERANSEORDFØRERE	OG	SEKRETÆRER			
	
Saksdokumenter:	 -	Samerådets	vedtekter	
	 	 	 -	Forslag	til	arbeidsorden	for	Samenes	22.	Konferanse		
	
Saksfremstilling:	
Samerådets	vedtekter	§	12	sier	følgende:	
”Ordinære	Samekonferanser	skal:	
a	)	Velge	konferanseordfører	og	sekretær”	
	
I	følge	§	5	i	forslag	til	arbeidsorden	for	Samenes	21.	Konferanse	skal	Samekonferansen	
”velge	4	konferanseordførere	og	4	sekretærer,	en	fra	hvert	land.	Kandidatene	velges	ved	
absolutt	flertall.	Valget	kan	foregå	ved	akklamasjon.	De	valgte	konferanseordførerne	og	
sekretærene	kan	dele	arbeidet	mellom	seg	ved	å	fordele	møtedagene	eller	sakene.”	
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Forslag	til	vedtak:	
Følgende	velges	til	konferanseordførere	og	sekretærer	under	Samenes	22.	konferanse;	
	
Konferanseordførere	(4):		 Petra	Laiti	
	 Per-Olof	Nutti	
	 Beaska	Niillas	
	 Berit	Marie	P	E	Eira	
	
Sekretærer	(4):		 Beatrice	Flöystad	
	 Enni	Similä	
	 Per	Ove	Blind	
	 Veronica	Kristofersdotter	Ekeke	
	 	
	
Vedtak:	Konferensen	godtar	förslagen	til	konferanseordførere	og	sekretærer	under	
Samenes	22.	konferanse.	
	
Konferanseordførere	(4):		 Petra	Laiti	
	 Per-Olof	Nutti	
	 Beaska	Niillas	
	 Berit	Marie	P	E	Eira	
	
Sekretærer	(4):		 Beatrice	Flöystad	
	 Enni	Similä	
	 Per	Ove	Blind	
	 Veronica	Kristofersdotter	Ekeke	
	
	
5.	BESLUTNING	OM	HVORDAN	KONFERANSEPROTOKOLLEN	SKAL	JUSTERES			
	
Saksdokumenter:	 -	Samerådets	vedtekter		
	 	 	 -	Forslag	til	arbeidsorden	for	Samenes	22.	Konferanse	
	
Saksfremstilling:	
Samerådets	vedtekter	§	12	sier	følgende:		
”Ordinære	Samekonferanser	skal:	
b	)	beslutte	hvordan	konferanseprotokollen	skal	justeres”	
	
I	§	7	i	forslag	til	arbeidsorden	for	Samenes	21.	Konferanse	heter	det	følgende	”Det	skal	
føres	protokoll	fra	Samekonferansens	forhandlinger.	Protokollen	skal	føres	som	en	
vedtaksprotokoll,	hvor	det	fremkommer	hva	som	er	det	endelige	vedtak,	med	
stemmetall.	Det	skal	ikke	føres	referat	fra	de	muntlige	forhandlingene.	Protokollen	skal	
føres	fortløpende	av	Samekonferansens	valgte	sekretærer.	Samekonferansen	skal	ved	
møtets	begynnelse	beslutte	hvordan	konferanseprotokollen	skal	justeres.”	
	
Forslag	til	vedtak:	
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Følgende	4	personer	velges	som	protokolljusterere:	
Gunn-Anita	Jacobsen	
Karin	Vannar	
Niko	Mihkal	Valkeapää	
Joakim	Påve	

	
Vedtak:		
Følgende	4	personer	velges	som	protokolljusterere:	

Gunn-Anita	Jacobsen	
Karin	Vannar	
Niko	Mihkal	Valkeapää	
Joakim	Påve	

	
	
6.		GODKJENNING	AV	SAKSLISTE	OG	ARBEIDSORDEN			
	
Saksdokumenter:	 -	Foreslått	saksliste		
	 	 	 -	Forslag	til	arbeidsorden	for	Samenes	22.	Konferanse	
	
Saksfremstilling:	
Den	foreslåtte	sakslisten,	vedtatt	på	Samerådets	møte	i	Ohcejohka	31.10.21,	og	forslag	til	
arbeidsorden	for	Samenes	22.	konferanse,	vedtatt	på	Arbeidsutvalgets	møte	15.06.22,	er	
på	forhånd	gjort	tilgjengelig	for	delegasjonene.	
	
Forslag	til	vedtak:	
Følgende	saksliste	for	Samenes	22.	konferanse	godkjennes:	

1. Åpning av konferansen 
2. Godkjenning av delegater 
3. Konferansens beslutningsdyktighet og lovlighet 
4. Valg av konferanseordførere og sekretærer 
5. Beslutning om hvordan konferanseprotokollen skal justeres 
6. Godkjenning av saksliste og arbeidsorden 
7. Etablering av komiteer 

I. Resolusjonskomité 
II. Komité for Váhtjer deklarasjonen 
III. Valgkomité 

8. Samerådets og dets organers virksomhetsberetninger 2017 – 2021 
9. Samerådets revisjonsberetninger 2016 - 2021 
10. Samerådets strategi 2022 - 2026 
11. Samisk nasjonaljoik 
12. Rettelse av Samerådets vedtekter 
13. Valg av Samerådets medlemmer 2022 - 2026 
14. Váhtjer deklarasjonen 
15. Resolusjoner 
16. Eventuelt andre saker 

	
Arbeidsorden	for	Samenes	22.	konferanse	godkjennes	slik	Samerådets	Arbeidsutvalg	
har	foreslått.	
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Vedtak:	
Arbeidsorden	for	Samenes	22.	konferanse	godkjennes	slik	Samerådets	Arbeidsutvalg	
har	foreslått.	
	
	
7.	ETABLERING	AV	KOMITEER		
	
Saksdokumenter:	 -	Arbeidsorden	for	Samenes	22.	Konferanse	
	
Saksfremstilling:	
I	§	6	i	arbeidsorden	for	Samenes	21.	Konferanse	heter	det	følgende	”	Samekonferansen	
kan	beslutte	at	det	skal	velges	ulike	komiteer	som	under	Samekonferansens	
forhandlinger	skal	forberede	behandlingen	av	bestemte	saker	og	fremme	forslag	til	
vedtak	i	saker	overfor	Samekonferansen.	Komiteene	kan	sammensettes	av	både	
delegater	og	Samerådets	medlemmer.	Komiteenes	størrelse	og	sammensetning	
fastsettes	av	Samekonferansen	med	alminnelig	flertall.”	
	
I	følge	den	vedtatte	sakslisten	skal	følgende	komiteer	opprettes:		

I. Resolusjonskomité	
II. Komité	for	Váhtjer	deklarasjonen	
III. Valgkomité	

	
Forslag	til	vedtak:	
Følgende	komiteer	velges	og	sammensettes	slik:	
	
Komité	for	Váhtjer	deklarasjonen:		Áslat	Holmberg		

Vidar	Anderssen		
Helena	Partapuoli		
Ellen	Inga	Tuuri	
	

Resolusjonskomité:			 	 Janne	Näkkäläjärvi	
Ole	Johan	Reinås	
Marita	Stinnerbom	
Karin	Nutti	Pilflykt	
Inge	Even	Danielsen	
	

Valgkomité:		 	 	 	 Ol	Johan	Gaup		
Marita	Granström	
Samuel	Valkeäpää	

	
Vedtak:		
Følgende	komiteer	velges	og	sammensettes	slik:	
	
Komité	for	Váhtjer	deklarasjonen:		Áslat	Holmberg		

Vidar	Anderssen		
Helena	Partapuoli		
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Ellen	Inga	Tuuri	
	

Resolusjonskomité:			 	 Janne	Näkkäläjärvi	
Ole	Johan	Reinås	
Marita	Stinnerbom	
Karin	Nutti	Pilflykt	
Inge	Even	Danielsen	
	

Valgkomité:		 	 	 	 Ol	Johan	Gaup		
Marita	Granström	
Samuel	Valkeäpää	

	
	
8.	SAMERÅDET	OG	DETS	ORGANERS	VIRKSOMHETSBERETNINGER	2017-2021		
	
Saksdokumenter:	 -	Samerådets	virksomhetsberetning	2017-2021	
	
Saksfremstilling:	
Samerådets	vedtekter	§	12	sier	følgende:	
“Ordinære	Samekonferanser	skal:		
c	)	behandle	Samerådets	og	dets	organers	virksomhetsberetninger	(…)”	
	
Forslag	til	vedtak:	
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	Samerådets	virksomhetsberetninger	for	perioden	
2017-2021.	
	
Vedtak:		
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	Samerådets	virksomhetsberetninger	for	perioden	
2017-2021.	
	
	
9.	SAMERÅDETS	REVISJONSBERETNINGER		2016-2021		
	
Saksdokumenter:	 -	Sammendrag	av	regnskapene	for	2016-2021		

-	Revisjonsberetning	2016		
-	Revisjonsberetning	2017		
-	Revisjonsberetning	2018		
-	Revisjonsberetning	2019		
-	Revisjonsberetning	2020		
-	Revisjonsberetning	2021	

	
Saksfremstilling:	
Samerådets	vedtekter	§	12	sier	følgende:	
“Ordinære	Samekonferanser	skal:		
c)	behandle	Samerådets	og	dets	organers	(…)	revisjonsberetning;”	
	
Forslag	til	vedtak:	
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Samenes	22.	konferanse	godkjenner	Samerådets	revisjonsberetninger	for	årene	2016-
2021.	
	
Vedtak:		
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	Samerådets	revisjonsberetninger	for	årene	2016-
2021.	
	
	
10.	SAMERÅDETS	STRATEGI	2022	–	2026	
	
Saksdokumenter:		 -	Utkast	til	Samerådets	strategiplan	2022-2026	
	
Saksfremstilling:	
Samerådet	har	til	nå	ikke	hatt	noen	vedtatt	strategiplan	å	forholde	seg	til.	Det	ble	derfor	i	
2019	igangsatt	en	bred	prosess	med	å	utarbeide	et	utkast	til	en	fireårig	strategiplan.	I	
prosessen	har	både	Samerådets	ansatte,	valgte	medlemmer	og	medlemsorganisasjoner	
vært	involvert.	Det	fremlagte	utkastet	ble	godkjent	av	Samerådet	i	sak	SR	19-21.	
	
Strategiplanen	inkluderer	Samerådets	visjon	og	verdier	i	tillegg	til	tre	tverrfaglige	
prioriterte	satsingsområder	med	tilhørende	definerte	mål.	Strategiplanens	
satsingsområder	vil	videre	operasjonaliseres	i	Samerådets	årlige	virksomhetsplaner.	
Samerådet	vil	rapportere	på	oppfølging	og	gjennomføringen	på	den	kommende	
samekonferansen.	
	
Forslag	til	vedtak:	
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	Samerådets	virksomhetsberetninger	for	perioden	
2022-2026.		
	
Vedtak:		
	
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	Samerådets	virksomhetsberetninger	for	perioden	
2022-2026.	
	
Prioritet	a)	Framtidens	ledere:	Samiske	ungdommer	skal	ha	rom	til	å	aktivt	delta	i	
utforming	av	Samerådets	arbeid,	aktiviteter	og	strategier.		
Endres	til;	Alle	generasjoner	skal	ha	rom	til	å	aktivt	delta	i	utforming	av	Samerådets	
arbeid,	aktiviteter	og	strategier.		
	
Prioritet	a)	Framtidens	ledere:	,og	skal	gis	mulighet	til	å	delta	aktivt	på	de	arenaer	
Samerådet	er	re-	presentert.	
Endres	til;	Ungdommer	skal	også	gis	mulighet	til	å	delta	aktivt	i	Samerådet	arbeid.	
	
Under	prioritet	a)	Framtidens	ledere	legges	det	til	nye	punkter:	
Tilby	en	ungdomssekretær	som	kan	tilrettelegge	for	gode	samarbeidsbetingelser	for	
samisk	ungdom	og	deres	relasjoner,	og	som	bidrar	til	å	gjenskape	samarbeidet.	
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Etablere	ordninger	som	bidrar	til	å	sikre	overføring	av	erfaringsbasert	ledelseskompetanse	
fra	generasjon	til	generasjon.	
	
Prioritet	b)	kunnskap:	Legge	til	rette	for	kunnskapsoverføring	mellom	generasjoner.	
Endres	til;	Tilrettelegge	for	strukturer	og	prosesser	for	overføring	av	kunnskap	mellom	
generasjonene.	
	
Under	prioritet	b)	kunnskap	legges	det	til	nytt	punkt:	
Arbeide	for	å	etablere	en	arbeidsgruppe	som	skal	se	på	hvordan	man	kan	sámáidahttit	
Samerådet	enda	mer.	
	
	
11.	SAMISK	NASJONALJOIK	
	
Saksdokumenter:		 -	Oversettelse	til	sør-,	lule-,	enare-	og	skoltesamisk	
	
Saksfremstilling:	
Samenes	21.	konferanse	i	Tråante	i	2017	besluttet	at	arbeidet	med	å	vedta	en	samisk	
nasjonaljoik	skulle	igangsettes.	Samerådet	ba	Samisk	symbolutvalg	om	å	lede	denne	
prosessen	og	komme	med	et	forslag	til	vedtak	om	en	samisk	nasjonaljoik	for	Samenes	
22.	konferanse.	Som	samisk	nasjonaljoik	foreslår	Samisk	symbolutvalg	Áillohaš,	Nils-
Aslak	Valkeapääs,	joik	“Sámieatnan	duoddariid”.	
	
Samerådet	har	så	i	samarbeid	med	Samisk	Parlamentarisk	Råd	utredet	nasjonaljoikens	
rettighetsmessige	aspekter	og	oversatt	joiketeksten	til	andre	samiske	språk.	I	
forbindelse	med	å	overføre	rettighetene	til	joiken	har	man	hatt	dialog	med	både	Nils-
Aslak	Valkeapääs	etterkommere	og	med	Lásságámmi.	Etter	at	Samenes	22.	konferanse	
har	fattet	endelig	vedtak	i	saken,	vil	Samerådet	og	Lásságámmi	utarbeide	en	avtale	om	å	
overføre	rettighetene	til	“Sámieatnan	duoddariid”	fra	Lásságámmi	til	Samerådet.	
	
Arbeidet	med	å	oversette	nasjonaljoikens	joiketekst	er	gjort	i	samarbeid	med	Samisk	
symbolutvalg.	Joikens	originalspråk	er	nordsamisk,	og	joiketeksten	er	nå	oversatt	til	sør-
,	lule-,	enare-	og	skoltesamisk.	Det	er	et	ønske	om	å	oversette	joiketeksten	til	flere	
samiske	språk	i	fremtiden.	Eventuelle	fremtidige	oversettelser	vil	legges	frem	for	
godkjennelse	av	Samenes	konferanse.	
	
Forslag	til	vedtak:	
Samenes	22.	konferanse	vedtar	at	“Sámieatnan	duoddariid”	av	Áillohaš,	Nils-Aslak	
Valkeapää,	skal	være	den	samiske	nasjonaljoiken.	Den	samiske	nasjonaljoiken	skal	
kunne	joikes	som	kun	en	joik,	med	deler	av	joiketeksten	eller	med	hele	joiketeksten.	
Som	joiketekst	vedtas	teksten	skrevet	av	Áillohaš,	Nils-Aslak	Valkeapää,	i	1996,	som	han	
i	1999	har	publisert	i	boken	sin	Girddán,	seivvodan.	Som	joikens	melodi	vedtas	den	
melodi	som	Nils-Aslak	Valkeapää	selv	har	spilt	inn	i	1978,	og	som	er	kjent	over	hele	
Sápmi.	Oversettelsene	av	nasjonaljoiken	til	sør-,	lule-,	enare-	og	skoltesamisk	
godkjennes.	
	

Sámieatnan	duoddariid	
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Sámieatnan	duoddariid	
dáid	sámi	mánáid	ruovttu	
galbma	geađge	guorba	guovlu	
sámi	mánáid	ruoktu	
	
Beaivi	Áhči	gollerisku	
almmi	allodagas	
coahkká	váibmu	Eanan	eatni	
eallin	eatnun	šoavvá	
	
Mánu	silbbat	šelggonasat	
jietnja	

meara	márra	
guovssahasat	

násteboagán	
lottit	ráidarasas	
	
vuoi	dáid	Davvi	duovdagiid	
dán	viiddis	almmi	ravdda	
garra	dálkkit	juoiggadallet	
máná	vuohttunluđiid	
	
vuoi	dáid	fávrrus	eatnamiid	
vuoi	jávrriid	čuovgi	čalmmiid	
liegga	litna	eatni	salla	
gievvudeaddji	gietkka	
	
Biegga	buktá	Biegga	doalvu	
duottar	dat	lea	duottar	
duoddar	duohken	duoddar	askkis	
sámi	mánáid	dorvu	
	
Sámieatnan	duoddariid	
dáid	sámi	mánáid	ruovttu	
šearrát	gearrá	šealggáhallá	
sámi	mánáid	ruoktu	

	
Vedtak:	
Som	foreslått.	
VEDLEGG	1	
	
	
12.	RETTELSE	AV	SAMERÅDETS	VEDTEKTER	
	
Saksdokumenter:	 -	Samerådets	vedtekter	Norsk		

-	Samerådets	vedtekter	Samisk		
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-	Samerådets	vedtekter	Russisk		
-	Samerådets	vedtekter	Finsk	

	
	
Saksfremstilling:	
Det	har	blitt	oppdaget	at	Samerådets	vedtekter	§1	ikke	har	lik	ordlyd	på	de	ulike	
språkene.	

"Samerådet	er	en	frivillig	og	uavhengig	kulturpolitisk	og	politisk	
samarbeidsorganisasjon	for	samiske	hovedorganisasjoner	i	Finland,	Norge,	
Russland	og	Sverige.	Samerådet	er	en	regjeringsuavhengig	privatorganisasjon	
(non-governmental	organization)."	

På	samisk	lyder	det	”samiske	organisasjoner”,	mens	det	på	norsk	lyder	”samiske	
hovedorganisasjoner”.	Den	russiske	versjonen	har	lik	ordlyd	som	den	norske.	Den	finske	
versjonen	har	lik	ordlyd	som	den	samiske.	
	
Videre	heter	det	i	vedtektene	§	16	at:	

”Vedtektene	er	utformet	og	vedtatt	på	finsk,	norsk,	russisk,	samisk	og	svensk.	Alle	
språkversjoner	er	likelydende	og	har	samme	gyldighet.”	
	

Samerådet	har	i	sak	28-19	vedtatt	å	fremme	rettelse	av	vedtektenes	§	1	som	sak	for	
Samenes	22.	konferanse.	Samerådet	anser	at	vedtektene	bør	lyde	“hovedorganisasjoner”	
på	alle	språk.	
	
Forslag	til	vedtak:	
Samenes	22.	konferanse	vedtar	at	§	1	i	Samerådets	vedtekter	skal	lyde:	
	

"Samerådet	er	en	frivillig	og	uavhengig	kulturpolitisk	og	politisk	
samarbeidsorganisasjon	for	samiske	hovedorganisasjoner	i	Finland,	Norge,	
Russland	og	Sverige.	Samerådet	er	en	regjeringsuavhengig	privatorganisasjon	
(non-governmental	organization)."	

	
Vedtak:	
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	Samerådets	virksomhetsberetninger	for	perioden	
2022-2026.	
	
	
13.	VALG	AV	SAMERÅDETS	MEDLEMMER	2022-2026	
	
Saksdokumenter:	 -	Samerådets	vedtekter	
	 	 	 -	Arbeidsorden	for	Samenes	22.	Konferanse	
	
Saksfremstilling:	
Samerådets	vedtekter	§	3	sier	følgende:	
“Samerådet	sammensettes	av	femten	(15)	medlemmer	hvorav	fem	(5)	er	fra	norsk	side,	
fire	(4)	fra	svensk	side,	fire	(4)	fra	finsk	side	og	to	(2)	fra	russisk	side.	
Rådsmedlemmene	med	personlige	varamedlemmer	utnevnes	av	Samekonferansen	på	
grunnlag	av	forslag	fra	medlemsorganisasjonenes	delegasjoner	til	konferansen.”	
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Arbeidsorden	for	Samenes	22.	Konferanse	§	10	regulerer	avstemmingsreglene,	dersom	
det	blir	behov	for	det.		
	
Forslag	til	vedtak:	
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	Samerådets	virksomhetsberetninger	for	perioden	
2022-2026.	
	
Vedtak:	
Faste	medlemmer	 	 Varamedlemme	
Jouni Esa Nousuniemi Ida-Maria Helander   SSG 
Petra Laiti   Anne Olli    SSG 
Niko Valkeapää  Anne Helena Angeli   SSG 
Áslat Holmberg  Tiina Sanila-Aikio   SSG 
 
Karin Vannar   Per-Ove Blind    RäF 
Margareta Påve  Veronica Kristofersdotter Ekeke Same Ätnam 
Åsa Larsson Blind  Gudrun Kuhmunen   SSR 
Per Olof Nutti   Martina Fjallberg   SSR 
 
Christina Henriksen  Beatrice Iren Fløystad   NSR 
Vidar Andersen   Beaska Niillas    NSR 
Ellen Inga Turi   Laila H Eira     NRL 
Ellen Sara Sparrok   Ellinor Marita Jåma    NRL 
Stein Are Olsen   Henrik Kolstrøm    SFF 
 
Aleksander Slupachik  Yakov Yushkov   OOSMO 
Elena Almazova   Andery Aleksevich Ageev   AKS  
	
Samekonferansen	følger	situasjonen	i	Russland	og	beklager	at	de	valgte	
rådsmedlemmene	på	russisk	side	kanskje	ikke	kan	ta	sete	i	Samerådet	før	situasjonen	er	
klarere	og	det	igjen	blir	mulig	å	samarbeide	på	tvers	av	statsgrensene.		
	
	
14.	VÁHTJER	DEKLARASJONEN	
	
Saksdokumenter:	 -	Forslag	til	Váhtjer	deklarasjonen	
	
Forslag	til	vedtak:	
Komiteen	for	Váhtjer	deklarasjonen	valgt	av	Samenes	22.	konferanse	forbereder	saken	
og	fremmer	forslag	til	vedtak	overfor	Samekonferansen.	
	
Vedtak	
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	forslaget	fra	komiteen	for	Váhtjer	deklarasjonen.	
VEDLEGG	2	
	
	
15.	RESOLUSJONER		
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Saksfremstilling:	
Samekonferansens	delegater,	Samerådets	medlemmer,	Samerådets	
kulturutvalgsmedlemmer	og	Samerådets	ansatte	har	mulighet	til	å	fremme	
resolusjonsforslag	for	Samekonferansens	behandling.	
	
Forslag	til	vedtak:	
Resolusjonskomiteen	valgt	av	Samenes	22.	Konferanse	forbereder	saken	og	fremmer	
forslag	til	vedtak	overfor	Samekonferansen.	
	
Det	kom	inn	7	forslag	til	resolusjoner.	
	
Vedtak:		
Samenes	22.	konferanse	godkjenner	resolusjonsforslagene	fra	resolusjonskomiteen.	
	

1. Resolution 1. Sjølaksefiske som primærnæring og sjøsamisk kulturbærer  
2. Resolution 2. Eldres rett til å delta 
3. Resolution 3. Implementering av samiska rättigheter 
4. Resolution 4. Implementering av rättigheter för samer med funktionshinder 
5. Resolution 5. Et felles Sápmi 
6. Resolution 6. Renens hälsa 
7. Resolution 7. Oppfølging av den samiske EU strategien  

	
VEDLEGG	3	
	
	
Protokolljusterere:	
	
	
	
	
Gunn-Anita	Jacobsen	 	 	 	 	 	 	 Karin	Vannar	

	
	

	
	
Niko	Mikhal	Valkeapää	 	 	 	 	 	 	 Joakim	Påve		



Sámieatnan duoddariid 

Sámieatnan duoddariid 

dáid sámi mánáid ruovttu 

galbma geađge guorba guovlu 

sámi mánáid ruoktu 

 

Beaivi Áhči gollerisku 

almmi allodagas 

coahkká váibmu Eanan eatni 

eallin eatnun šoavvá 

 

Mánu silbbat šelggonasat 

jietnja 

meara márra 
guovssahasat 

násteboagán 

lottit ráidarasas 

 

vuoi dáid Davvi duovdagiid 

dán viiddis almmi ravdda 

garra dálkkit juoiggadallet 

máná vuohttunluđiid 

 

vuoi dáid fávrrus eatnamiid 

vuoi jávrriid čuovgi čalmmiid 

liegga litna eatni salla 

gievvudeaddji gietkka 

 

Biegga buktá Biegga doalvu 

duottar dat lea duottar 

duoddar duohken duoddar askkis 

sámi mánáid dorvu 

 

Sámieatnan duoddariid 

dáid sámi mánáid ruovttu 

šearrát gearrá šealggáhallá 

sámi mánáid ruoktu 

 
 

Nils Aslak Valkeapää, 2.3.1996 

girddán, seivvodan (1999, DAT)  

 

 

 
 

 

 

 



Säämieennâm tuoddârijd  

Säämieennâm tuoddârijd  

täi säämi párnái pääihi  

kolmâ keđgi kuorbâ kuávlu  

säämi párnái päikki  

 

Peivi Eeji kollesoljo 

alme aloduvvâst 

cuákká váimu Eennâm eeni  

eellim juuhân šáává  

 

Máánu siilbah šiälgunâsah  

jieŋâ  

meerâ muávru  
kuovsâkkâsah  

täsnipoovij  

lodeh raiđâlâsâst  

 

vuoi täid Tave palgâsijd  

taan viijđes alme roobdâ  

korrâ šooŋah livđuustâleh  

párnáá vuáttumliivđijd  

 

vuoi täid mučis enâmijd 

vuoi jaavrij čyevvee čoolmijd  

lieggâ linnâ eeni sollâ  

kiävutteijee kietkâm  

 

Pieggâ puáhtá Pieggâ tuálvu  

tuodâr tot lii tuodâr 

tuodâr tyehin tuoddâr askeest säämi párnái torvo  

 

Säämieennâm tuoddârijd 

täi säämi párnái pääihi  

šiärráht šiiroot šiälgáttâlmáin  

säämi párnái päikki  

 

 

Nils Aslak Valkeapää, 2.3.1996  

Mikkal Morottaja, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sääʹmjânnam tuõddrid  
 

Sääʹmjânnam tuõddrid 

täi sääʹm päärnai pääiʹǩ  

kõumm ǩeädggas rahttvuʹvdd  

sääʹm päärnai päiʹǩǩ  

 

Maaddâr Peeiʹv kåʹllpeeʹrel 

ââʹlm õllʼjõõzzâst 

njoikk čâđđmaž maaddâr Jânnam  

jieʹllem jeännan šäävv 
 

Mannu siiʹlbe šuävvjeäkkaz  

jiõŋŋ  

miâr kõmm  

kuuskõsâʹlmm  
tääsnažceeʹres  

låådda täʹsnntuäʹlest 

 

vuõi täid Tâʹvv palggsid  

tän veiddsõs ââʹlm suåpp  

kõrr šõõŋ leuʹddstâʹlle  

päärna nuäkkamleeuʹdid  

 

vuõi täid mooččâs jânnmid  

vuõi jaauʹri čuõvvi čõõʹlmid  

liõgg lääʹđes jieʹnn âʹsǩǩ  

vieʹsslõõšši ǩiõtkâm  

 

Piõgg pohtt Piõgg veekk 

tuõddâr tõt lij tuõddâr 

tuõddâr tueʹǩǩen tuõddâr ââʹsǩest  

sääʹm päärnai tuõrvv  

 

Sääʹmjânnam tuõddrid  

täi sääʹm päärnai pääiʹǩ  

šuõn leäʹdǧǧe čuõvvânji-i 

sääʹm päärnai päiʹǩǩ  

 

 

Nils Aslak Valkeapää, 2.3.1996  

Tiina Sanila-Aikio da Pauliina Feodoroff 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sámeednam duoddarijt 

Sámeednam duoddarijt 

dajt sáme mánáj viesojt 

galmma gärggás guorba guovllo 

sáme mánáj viesso 

 

Biejvve Áhtje gållesålbbå 

alme alludagán 

svargat tsåhke Ednam iedne 

iellem ädnon sjoavvá 

 

Máno silba slejudalli 

jiegŋa 

mera márra 
guovsagisá 

násstegetsam 

låtte ájdarisán 

 

Vuoj dájt Nuortta duobddágijt 

dán vijdes alme máttar 

garra dálkijt juojgadalli 

máná vuohttomvuolijt 

 

Vuoj dá fávros ednama 

daj jávrij tjuovgge tjalme 

liegga lidna iedne asske 

gievddadiddje gierkav 

 

Biegga buktá Biegga doalvvu 

duottar dat la duottar 

duottarduogen duottarfármen 

sáme mánáj dårvvo 

 

Sámeednam duoddarijt 

dajt sáme mánáj viesojt 

sjerrat sledju guojtástallá 

sáme mánáj viesso 

 

 

Nils Aslak Valkeapää, 2.3.1996 

Valborg Mangs Märak, 2022 

 

 

 

 

 



Saemien eatnemen guevtelh  

Saemien eatnemen guevtelh  

saemien maanaj veasoe           

galme, garre gearkeske dajveh 

saemien maanaj veasoe     

 

Biejjie Aahtjemen gulliesjïele 

elmien alnadahkesne  

Ietnie, eatnemen vaajmoe jievkehte 

jieleme goh jeanoe sjåvva 

 

Asken sïlph gïjkeminie 

jïenge   

mearoen såake 
goeksegh buelieh  

Njalleh-naestieh    

elmiensuerkie vååjnoe 

 

Vaajt -dah noerhti gåatomes dajveh 

dan vijries elmiengaedtie 

garre daelhkieh joejkededtieh  

maadtoen maanavueliem              

 

Vaajt - dah tjaebpies eatnemeh 

jaevrieh tjaebpie klienjiedieh  

håksoe ietnien faerhmesne  

gïerhkemisnie gaarhkeme                  

 

Bïegke buakta, bïegke voelkehte  

guevtelh dah leah guevtelh 

guevtielidie gaarhtalovveme  

saemien maanaj tseagkere 

  

Saemien eatnemen guevtelh 

saemien maanaj veasoe 

baaroeh klienjeden gïltehtahke 

saemien maanaj veasoe  

 

 

Nils Aslak Valkeapää, 2.3.1996 

Siri Kappfjell Päiviö, Maja Lisa Kappfjell, Eli Kappfjell, 2022 
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Vi, deltakerne på Samenes 22. konferanse, samlet i Váhtjer 11.-14.08.22, erklærer: 

Siden den første samekonferansen i Jokkmokk i 1953 har samekonferansene samlet organisasjoner 

og representanter fra hele Sápmi til innsats for det samiske folkets framtid. 

Vi beklager at våre søstre og brødre fra russisk side, for første gang siden 1992, ikke kunne delta på 

konferansen eller i våre øvrige aktiviteter på grunn av krigen. 

Vi er takknemlige over det framsyn våre forgjengere har vist. Vi vil bygge videre på deres arbeid for å 

styrke Sápmi.  Vi har tro på at våre etterkommere vil videreføre arbeidet for å sikre samisk språk og 

kultur den framtiden vårt folk behøver og fortjener.  

Samekonferansene har gjennom tidene kommet med erklæringer som fortsatt er viktige og 

relevante. Vi, deltakerne på Samenes 22. konferanse, slutter oss helhjertet til de tidligere 

konferanseerklæringene. Vi vil løfte fram disse ordene fra det samepolitiske arbeidsprogrammet 

vedtatt av den 13. samekonferansen i Åre i 1986: 

Vi samer er ett folk, og rikenes grenser skal ikke bryte vårt folks felleskap.  

Dette er vår visjon og vårt framtidshåp.  

Vi er fortsatt her. Vi har i uminnelige tider bodd i Sápmi og forvaltet land og vann med respekt og 

forsiktighet. Vi er det samiske felleskapets varme og myke omfavnelse. Áillohaš-rohkki, beskriver i 

Sámi eatnan duoddariid, vår nasjonaljoik, at vi noen ganger har måttet klare oss med en kald og hard 

steinkomse fremmede har satt fram til oss, mens vår seige styrke gir oss hvile, selv når vi ligger på 

stein. Vi hevder vår rett til å være samer, hverken mer eller mindre verdt enn andre folk, og retten til 

å forme vår egen framtid.  

La oss joike det med Áillohaš sine dajahusat:  

Sámi eatnan duoddariid,  

dan sámi máná ruovttu, 

galbma garra geađgegietkka, 

liegga litna salla. 

Riksgrensene ble reelle hinder under Covid19-pandemien. Grensene splittet familier, slekter og 

lokalsamfunn og gjorde kontakt og samarbeid vanskeligere. Dette har vært krevende når vi virkelig 

har trengt støtte fra hverandre. Vi er ett folk, men vi opplever at grensene bryter vårt felleskap. Vi 

opplever at vårt grenseoverskridende felleskap ikke prioriteres av statene vi ble borgere i. Vi kan aldri 

ta noe som en selvfølge. Framkjempede rettigheter kan bli borte, som ved et vindkast, om vi ikke er 

på vakt og forsvarer våre interesser. Derfor er det viktigere enn noen gang å samles for å styrke 

Sápmi og det er viktig at grensene aldri mer er stengt for samene. 

Vuoi dan guorba duoddara, 

dan galbma garra guovllu, 

davvi geađge-, borgamáilmmi 

sámi mánáid ruovttu. 

Samenes 22. konferanse erkjenner at vi har et felles ansvar for å ivareta dem som ikke kan vokte sine 

egne interesser. Sápmis styrke kan måles etter hvordan vi tar vare på hverandre, spesielt våre mest 
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utsatte og sårbare. Vi trenger mer kunnskap om samers fysiske og psykiske helse, og utdanning av 

helsearbeidere med kompetanse i samisk språk og kultur. Samiske pasienter har rett til likeverdige 

helsetjenester, og tilgang på grenseoverskridende tjenester kan være et bidrag. 

Felleskapet vårt skal være en trygg favn med plass til, og bruk for, alle samer som ønsker det. Noen 

har følt seg utestengte eller lite velkomne der de aller helst vil høre til. Samer med ulik 

kjønnsidentitet og seksuell legning skal også føle seg hjemme i den samiske favnen. La oss møte 

mangfoldet med respekt og toleranse. 

Vold og overgrep er en utfordring i samiske samfunn. Assimilasjonspolitikken har medført liten tillit 

til storsamfunnet, og til taushet om vold og overgrep. Vi tror at en trygg identitet gjør det lettere å 

bryte tabuer og fremme samfunnskritikk. Å styrke samers tilhørighet og identitet er å styrke Sápmi. 

Vi trenger egne tiltak for å forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn.  

Samer møter hets og diskriminering både i virkeligheten og digitalt. Dette skader særlig barn og unge. 

Kunnskapsformidling om samisk språk og kultur kan bryte ned fordommer om oss. Vi forventer at 

storsamfunnet straffer hets og rasisme mot samer og andre, og at våre barn skal være trygge på sine 

arenaer. En trygg og sterk samisk identitet er den beste beskyttelsen våre barn og unge kan ha mot 

hatprat og fordommer. En trygg samisk identitet kan utvikles i hjemmet, og gjennom skole- og 

barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur. Samiske barn med en trygg og sterk samisk 

identitet vil styrke Sápmi. Barn og unge med tilhørighet til Sápmi vil i større grad velge å bo i Sápmi, 

eller overføre språk og kultur i sin familie, selv om de bor utenfor Sápmi.  

Biegga doalvu, biegga buktá, 

duottar dat lea duottar, 

duoddar duohken duoddar askkis 

sámiid salla dorvu. 

Sápmis natur og ressurser er grunnlaget for kulturen vår, for våre språk og vårt samfunnsliv. Vi har 

rett og plikt til å ta vare på naturen og ressursene i Sápmi på en slik måte at våre etterkommere 

fortsatt har et naturgrunnlag. Vår nedarvede kunnskap om hvordan vi kan høste av og klare oss i 

naturen er et viktig grunnlag for natur- og ressursforvaltningen i et sterkt Sápmi. Det betyr at vi må 

lære av våre eldre, og sørge for at kunnskap om natur og birgejupmi blir overført til våre barn. Vi har 

respekt for forfedrenes naturbruk og verdier, og vil tilpasse dem til tiden vi lever i. Vi skal supplere 

med vitenskap for å styrke Sápmi, men være bevisst hvordan vitenskapen er utviklet, på hvilket 

verdigrunnlag, av hvem, og for hvem.   

Menneskeskapte klimaendringer påvirker naturen vi er avhengige av. Globale problemer krever 

globale løsninger. Urfolk skal kunne delta aktivt i forhandlingene om disse løsningene. Vi må også, 

som urfolk, bidra gjennom bevissthet om vår egen ressursbruk, og bruke sirkulærøkonomien og 

selvbergingskunnskapen som ligger i vår kultur og verdigrunnlag. Sammen med teknologiutviklingen 

kan det styrke Sápmi.  

Vi tar avstand fra ressursjaget og overforbruket som har påført verden natur- og klimautfordringene. 

Et rettferdig grønt skifte kan ikke bygge på kolonialistisk praksis. Vi krever at urfolks rettigheter 

respekteres både ved avverging av, og tilpasning til, klimaendringene. Klimaendringer og 

menneskelig aktivitet bringer også nye arter til Sápmi. Vi har rett til å delta i vurderingene av 

håndteringen av disse. Samer har rett til å høste av nye arter, og delta i forvaltningen av dem, 

dersom de skal forvaltes som en ressurs. 
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Vuoi dan golle duoddariid 

dáid jávrriid silba násttiid, 

sámi mánáid divrras ruovttu, 

eallin náhpečoalli 

Vi har, som urfolk, en spesiell tilknytning og rettigheter til landområdene vi lever i, og livberger oss 

av. Det er en forutsetning for et styrket Sápmi at myndigheter og andre brukere anerkjenner våre 

rettigheter. De som bor i, og bruker, områdene, bærer rettighetene, og skal kunne legge premissene 

for natur- og ressursbruk, i tråd med kunnskapen de bærer. De har rett til å gi, eller holde tilbake, et 

informert forhåndssamtykke ved inngrep og konkurrerende naturbruk. De har også rett til utbytte fra 

både fornybare- og ikke-fornybare ressurser i området.  

Fraflytting og befolkningsnedgang i samiske områder er en trussel mot samiske språk, samisk kultur 

og samisk levemåte. Det er økte forventninger til samiske tilbud og arenaer i byene. Dette er viktig 

for de samene som har bosatt seg der, men vi kan ikke utarme de samiske bygdene. Levedyktige 

samiske lokalsamfunn er en betingelse for et styrket Sápmi.  

Tradisjonelle næringer, som reindrift, fiske, jordbruk, duodji og utmarksnæringer, er språk- og 

kulturbærere, og viktige for matproduksjon, verdiskapning og bosetning. Fornybar og bærekraftig 

næringsvirksomhet, forankret i lokalsamfunnene, kan gjøre Sápmi attraktivt for samisk ungdom.   

Reindrift har en sterk kulturell og språklig betydning for det samiske samfunnet, og er 

næringsgrunnlag for mange familier. Reindrifta er sårbar for forstyrrelser og inngrep i 

beiteområdene, og taper stort til rovdyr. Dette påvirker den økologiske, økonomiske og kulturelle 

bærekraften. Vi mener at dagens areal- og rovdyrforvaltning ikke er i tråd med statenes folkerettslige 

forpliktelser. Statene må utvikle en felles areal- og rovdyrforvaltning, basert på beitenæringenes 

erfaringsbaserte kunnskap.  

I et styrket Sápmi må reguleringen av naturressursene være bærekraftig og i tråd med 

urfolksrettighetene. Lokale brukere og rettighetshavere må prioriteres ved ressursknapphet på 

utmarksressurser, innlandsfiske og laksefiske i både elv og sjø. 

Beaivi Áhči gollerisku 

almmi allodagas 

coahkká váibmu Eanan eatni 

eallin eatnun šoavvá. 

De samiske språkene er vår dyrebare arv. De er som senetråder som binder oss sammen med 

slektsleddene før oss. De bærer verdiene og kunnskapen som våre forfedre har bygget gjennom 

tusener av år.  

Assimileringspolitikken har ført til at flere generasjoner samer ikke har fått lære samisk. Dette kan 

ikke fortsette. Våre barn må få ta del i språkskatten! Alle samiske barn skal lære samisk. Dette er en 

rett de har, og det er vår plikt å se til at denne retten oppfylles. Denne plikten påligger statene vi bor 

i, men det er også et ansvar som ligger på oss selv. I et styrket Sápmi må foreldre, øvrig familie og 

andre arbeide sammen for å gi de samiske barna de samiske språkene. 

Samisk språkbruk mister stadig arenaer. Samiske språk må derfor kunne brukes på nye arenaer, som i 

digital kommunikasjon. Den digitale utviklingen gir muligheter for nye verktøy og språkopplæring, 
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men vi trenger samisk språkteknologi. Å utvikle teknologien vi selv mener vi trenger, krever 

samarbeid mellom språksamfunn, språkvitere og teknologimiljøer.  

Mánu silbbat šelggonasat 

jietnja meara márra 

guovssahasat násteboagán 

lottit ráidarasas. 

Vi samer eier vår kultur, og skal selv forvalte, formidle og utvikle den. Samiske kunstnere og 

kulturarbeidere, organisasjoner, festivaler og institusjoner bidrar til kulturformidling, -utvikling og –

fornyelse. Samiske kunstnere og kulturarbeidere er til nå underrepresenterte på nasjonale og 

internasjonale samlinger og scener. Både samiske og storsamfunnets institusjoner og 

finansieringsordninger må støtte opp om den kunstneriske friheten til samiske kunstnere. En levende 

kultur styrker Sápmi. 

Språk og kultur kan gi grunnlag for nye samiske næringer, som kreative næringer og samisk reiseliv. 

Det kan bidra til verdiskaping som styrker samisk kultur, identitet og bosetning. Vi har likevel behov 

for å ivareta vår egenart og beskytte kulturen vår mot bruk som er villedende eller krenkende. 

Benyttelse og kommersialisering av samiske kulturuttrykk kan bare skje med vårt samtykke, på våre 

premisser og med nytteverdi for oss. Vi vil arbeide for å motvirke alle former for appropriasjon av 

samiske kulturuttrykk. Sápmi vil styrkes med ordninger som sikrer dette, i tråd med samisk 

rettsoppfatning, nasjonalt og internasjonalt lovverk. 

Samiske stedsnavn, kulturminner, kulturlandskap og hellige steder viser bosetning og naturbruk i 

Sápmi gjennom årtusener. Den fysiske kulturarven synliggjør samisk tilstedeværelse og historie, og 

må dokumenteres og bevares. Dette er viktig for et styrket Sápmi, slik at vi forstår vår fortid og bedre 

kan forklare og håndtere vår samtid, og planlegge vår framtid. Det er også viktig for at samfunnene 

rundt oss skal anerkjenne at vi har rettigheter og friheter som må respekteres.  

Deler av kulturarven vår er i fremmedes hender. Det har liten verdi at kulturarven er bevart, hvis vi 

ikke selv har tilgang til den. Vi krever tilbakeføring, slik at vår kulturarv kan dokumenteres, bevares, 

forskes på og formidles i riktig kontekst, og på basis av, vår egen kunnskap, til oss samer selv. I et 

styrket Sápmi må samiske institusjoner ha kompetanse, kapasitet og fysisk infrastruktur til å gjøre 

dette. Gjenstander av høy kulturell verdi, slik som seremonielle gjenstander, er spesielt viktige å 

tilbakeføre. De kan fortelle oss om det samiske verdensbildet, og de er sterke symboler på forsoning 

med den historiske uretten vi har opplevd. 

Et av historiens mørkeste minner, er at våre døde ikke har fått hvile i fred. Vi vet at mange av våre 

forfedre har fått sin gravfred forstyrret, og deres levninger har blitt fraktet bort fra Sápmi med 

rasebiologisk forskning som begrunnelse. Det ville styrke Sápmi om vi visste at gravfreden var 

respektfullt gjenopprettet for våre forfedre.  

Vuoi dáid Dávvi duovdagiid 

dán viiddis almmi ravdda 

garra dálkkit juoiggadallet 

máná vuohttunluđiid. 
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I et styrket Sápmi vil hver generasjon lære vår kulturarv, men også ha muligheten til å tilføre 

erfaringer som fornyer våre levende tradisjoner. Samisk immatriell kulturarv er levende tradisjoner 

og kunnskap som har blitt testet, praktisert og overført mellom generasjoner. Den omfatter blant 

annet duodji, joik og musikk, matkultur, ritualer og fortellinger. I dag kan vi ikke hvile oss på den 

muntlige overføringen. I mange områder er den kulturelle kontinuiteten svekket på grunn av 

assimilasjonspolitikk. Sápmi vil styrkes med ordninger som dokumenterer immatriell kulturarv, sikre 

dens forvaltning og viderfører den til nye generasjoner.  

Et felles samisk folkevalgt organ er det langsiktige målet i et styrket Sápmi. Et felles samisk demokrati 

forutsetter felles offentlighet og samfunnsdebatt. Ytrings- og pressefrihet er universelle 

menneskerettigheter vi slutter oss til. Om disse rettighetene og frihetene skal gjelde fullt ut i samiske 

samfunn, må media dekke alle deler av Sápmi, fungere på de samiske språkene og gi tilbud til ulike 

aldersgrupper. Det er viktig å minne om spesielle etiske hensyn som må ligge til grunn for 

journalistikk i urfolkssamfunn. I et styrket Sápmi vil et forbedret samisk medietilbud, på flere samiske 

språk, kunne legge til rette for en inkluderende og åpen samfunnsdebatt. 

Vuoi dáid fávrrus eatnamiid 

vuoi jávrriid čuovgi čalmmiid 

liegga litna eatni salla 

gievvudeaddji gietkka. 

Gjennom femti år har vi samer arbeidet internasjonalt for å fremme urfolks rettigheter og friheter, i 

samarbeid med andre urfolk og allierte. Vi er stolte over den innsatsen vi har lagt i det internasjonale 

urfolkssamarbeidet. Dette har bidratt til å styrke Sápmi. Det er også et solidaritetsarbeid, fordi ikke 

alle urfolk har samme muligheter som oss. For å sikre kontinuitet, må vi prioritere opplæring av nye 

generasjoner, og sørge for framtidig oppslutning gjennom informasjon om resultatene. 

Prosesser for sannhet og forsoning er satt i gang på norsk, svensk og finsk side av Sápmi. Vi 

forutsetter at en slik prosess også gjennomføres på russisk side. Om dette skal bli en endelig 

avslutning av statenes brutale assimilasjonspolitikk, så må det lede til mer enn symbolske oppgjør. En 

reell forsoning forutsetter oppriktig vilje og betingelser, erkjennelse av sannheten og reparasjon av 

konsekvensene. Bare det kan etablere forholdet mellom samene som folk og majoriteten på nye 

premisser.  

Ansvaret for vår nåtid og framtid vil vi bære selv. Det er vår rett og vår plikt, overfor våre forfedre, 

dagens samiske felleskap og våre etterkommere. Vi trenger økt tillit og bedre samhandling mellom 

ulike samiske næringer, områder og samfunn. Vi ønsker også å behandle våre naboer fra andre 

kulturer med samme vennlighet og respekt som vi selv forventer av dem. Dette krever et sterkere 

Sápmi, med større myndighet og ressurser til våre folkevalgte organer, større kapasitet i institusjoner 

og det sivile samfunnet og bedre beskyttelse av kulturen og naturgrunnlaget.  

Vi samer kan ikke alene organisere oss fram til selvbestemmelse, basert på dagens knappe 

tilgjengelige ressurser. Sterkere grep må til for å reparere og bygge et grunnlag som er sterkt nok til 

at kulturen vår kan overleve i framtiden. I denne konferanseerklæringen har vi gitt uttrykk for hva vi 

mener må til for å styrke Sápmi. 

Vi vil representere oss selv i beslutningsprosesser som angår oss. Vi vil selv definere hvilken 

kompetanse samiske barn har behov for, og utvikle den kunnskapen vi trenger. Vi vil selv utvikle vår 

kultur og kulturarv. Vi vil arbeide for å bygge og fremme ordninger for kunnskapsinnsamling og 
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overføring, der erfaringsbasert kunnskap og viten effektivt overføres fra generasjon til generasjon. Vi 

skal ha tilgang på viten om oss. Dette er med på å sikre utviklingen av den samiske kulturen på en 

bærekraftig måte.  

Vi vil selv forvalte ressursene i der vi bor, og naturnedbygging skal ikke skje uten vårt samtykke. Et 

styrket Sápmi forutsetter tilgang til land, vann og ressurser for oss som bor her. 

Sámieatnan duoddariid 

daid sámi mánáid ruovttu 

šearrat gearrá šealggáhallá 

sámi mánáid ruoktu 

 

Denne erklæringen uttrykker viljen til deltakerne på Samenes 22. konferanse, og vi ber om at 

Samerådets medlemsorganisasjoner bekrefter sitt medlemskap i Samerådet ved å ratifisere denne 

deklarasjonen i sine høyeste beslutningsorganer. 
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Resolutions 2022 Saami Conference  
 

Resolution 1 Sjølaksefiske som primærnæring og 

sjøsamisk kulturbærer 

 

Samekonferansen minner om at sjølaksefiske er en viktig grunnstein i sjøsamisk kultur. 

Sjølaksefiske er en viktig del av det tradisjonelle samiske matsystemet. Samekonferansen 

ønsker at Samerådet arbeider for å styrke sjøsamiske rettigheter, herunder tilgang til vårt 

sjølaksefiske i havet og elver. Samekonferansen vil at Samerådet skal igangsette et arbeid 

med å synliggjøre sjøsamiske rettigheter og sjøsamisk historie med formål at 

nasjonalstatene skal sikre at sjøsamiske rettighetene er i tråd med urfolksrettigheter 

basert på folkeretten. 
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Resolution 2 Ahkeolbmuid oassálastinrievttit  

 

Sámiid konfereansa ávžžuha, ahte Sámedikkit ja buot sámedutkanlágádusat galget lea 

aktiivvalaččat buotlágan sámi ahkeolbmuide guoskevaš áššiin ja dutkamušain. 

Sámiid konfereansa ávžžuha Sámedikkiid vuođđudit boarrásiid ráđiid, dahje dan 

sullasaš hálddahusdoaimmaid, masa várrejuvvojit mearreruđat ja hálddahusčálli. 

Dát konferánsa galgá hábmet mo sámi ahkeolbmuid doaimmat galget ovddiduvvot 

davviriikalaččat. 

Oaiveulbmilin lea ahte buot hálddahuslaš doaibmit galget váldit vuhtii ahkeolbmuid 

oassálastimii guoskevaš vuoigatvuođaid. 

 

 

[The Saami Conference recommends the Saami Parliament and all Sámi research 

institutions to be active in every issue and research work that applies to Sámi 

elderly people. 

 

The Saami Conference recommends the Sámi Parliaments to establish Councils or 

similar institutions for the elderly people. Allocations and an administrative 

secretary should be set aside for this. 

 

The 22 Sámi Conference encourages all relevant institutions to shape actions on 

how elderly people´s activities should be promoted at the Nordic level, with the 

purpose so all the administrative institutions should consider the participation 

rights of the elderly.] 
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Resolution 3 Implementering av samiske 

rettigheter 

 

Den 22. Samekonferansen noterer at samiske rettigheter i Finland, Sverige og 

Norge har vunnet fremgang i rettsvesenet. Den 22. Samekonferansen fremhever 

med stolthet det avgjørende arbeidet som samiske rettighetshavere har lagt ned på 

Fovsen1, i Girjas2 og i Ohcejohka og Veahčatjohka for å ivareta samiske rettigheter. 

 

Den 22. Samekonferansen ser med bekymring på hvordan samiske fremganger i 

rettsvesenet ikke blir respektert av nasjonalstatene. Det er urovekkende at 

implementeringene av dommene  har stoppet opp. Den 22. Samekonferansen 

mener at dette er en alvorlig utvikling som setter samiske rettighetshaveres 

rettssikkerhet i fare samtidig som utviklingen setter rettsstatens grunnverdier på 

prøve.  

 

Den 22. Samekonferansen krever at nasjonalstatene umiddelbart begynner 

arbeidet med å gjennomføre de samiske rettigheter som har blitt stadfestet i Fovsen 

njarke, i Girjas sameby og i Ohcejohka og Veahčatjohka. 

 

 

[The 22 Sami Conference note with appreciation that Sámi rights in [Finland], Sweden 

and Norway have won progress in the legal system. The 22 Sámi Conference welcomes 

with pride the work of the rightholders in Fovsen, Girjas and Ohcejohka and 

Veahčatjohka to protect Sámi people's rights. 

 

The 22. Sámi Conference notes with concern that the progress in these court cases 

is not respected by the national states. It is alarming that the implementation of the 

results from the court cases has ceased. The 22 Sámi Conference underlines that 

this development is jeopardising the Sámi people's right to rule of law. 

 

The 22 Sámi Conference demands that the nationlstates immediately starts the 

implementation of Sámi rights recognized by the Court in the Fovsen njarke, Girjas  

and Ohcejohka and Veahčatjohka cases.] 

 
1 I dom av 11. oktober 2021 (HR-2021-1975-) kom Høyesterett i storkammer til at Norge hadde krenket landets folkerettslige 

forpliktelser overfor samene. Krenkelsen besto i at NVE og Olje- og energi-departementet hadde gitt konsesjon til bygging av 
vindkraftverkene Roan og Storheia på beitene til to reindriftssiidaer på Fosen i Trøndelag. Byggingen av de to kraftverkene, 
som til sammen er Norges største, ble funnet å være i strid med siidaenes rettigheter etter FN-konvensjonen om sivile og 
politiske rettigheter (SP) art. 27 
2 Girjasmålet behandlade frågan om upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske inom en samebys område. Parterna i målet var 

Girjas sameby och Svenska staten, vars talan fördes av Justitiekanslern (JK). Målet avgjordes av Högsta domstolen, som den 
23 januari 2020 fann att Girjas sameby på grund av urminnes hävd har en ensamrätt att upplåta jakt och fiske på området, 
samt att staten saknar sådan upplåtelserätt. 
3 Supreme Court of Finland’s verdicts (KKO:2022:25 and KKO:2022:26) – Fishing restriction imposed on the Sámi indigenous 
people and its relationship to their fundamental rights (game offence) 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5viltjakt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiske
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sameby
https://sv.wikipedia.org/wiki/Girjas_sameby
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_staten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Justitiekanslern_(Sverige)
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gsta_domstolen_(Sverige)
https://sv.wikipedia.org/wiki/2020
https://sv.wikipedia.org/wiki/Urminnes_h%C3%A4vd
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Resolution 4:  Implementering av rettigheter for 

samer med nedsatt funksjonsevne 

 

FNs konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er en viktig 

konvensjon, også for oss i Sápmi. Det er nødvendig for oss alle at vi har 

tilgjengelighet til språk, kultur og møtearenaer. Sápmi har for eksempel ingen egen 

organisasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne som løfter det samiske 

perspektivet når det gjelder tilgjengelighet. Tilgjengelighet til møteplasser handler 

om fra samisk perspektiv tilgjengelighet til egen kultur som for eksempel reindrift. 

Det er ikke tilrettelagt for rullestoler eller at det er mulig for døve tegnspråklige å 

ta med seg tolk. Det betyr at mange i vårt samfunn settes utenfor sin kultur.  

 

Samekonferansen oppfordrer Samerådet til å søke muligheter for å påvirke statene 

slik at FNs konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkorporert 

i gjeldene lands lovverk. 
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Resolution 5: A united Sápmi  

 

Saami Council member organizations gathered for the 22 nd Sámi Conference on 

11-14 August 2022. This year marks the 30-year anniversary since the Sámi people 

on the Russian side of Sápmi could be formally included as members of the Saami 

Council. As we gather for this conference, the current geopolitical situation, as a 

consequence of the war in Ukraine, makes it impossible for our people on the 

Russian side of the border to participate in this conference. It is noticeable in all 

ways, that a part of our Sámi community is missing at the conference. Once again, 

the consequences of state borders crossing Sápmi are all too obvious. Even though 

the current situation keeps us from having any formal collaboration with our 

people on the Russian side of Sápmi, we are determined to keep our affinity as a 

people. We look forward to the day, when we  once again can meet face to face and 

continue our collaborations on all levels. 

 

The 22nd Sámi Conference reiterates the words stated the last time the 

conference met in Váhčir in 1971, the 7th Sámi Conference; 

 

“We are Sámi and we want to be Sámi, without therefore being neither more 

nor less than other peoples in the world. We are a people with our own 

settlement area, our own language and our own cultural and social 

structure. Over the course of history, we have found our livelihood in 

Sameeatnan, and we own a culture that we want to develop and live on.” 

 

The 22 nd Sámi Conference also reiterates the words of the 13 th Sámi Conference 

in Åre 1986: 

 

“We Sámi are one people, and the state borders shall not break our peoples’ 

affinity” 
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Resolution 6 Reinens helse 

Den 22 Samekonferansen minner om at reinen er hjørnesteinen i samisk språk og 

kultur. Samekonferansen ser med bekymring på hvordan den menneskeskapte 

klimakrise og  markexploateringar som påvirker reinens helse og påvirker reinens 

tradisjonelle beiteområder  på en negativ måte. Samekonferansen oppfordrer 

Samerådet til å bruke tradisjonell samisk kunnskap og vestlig vitenskaplige for å 

styrke og ivareta reindriftens rettigheter og reinens tilgang til naturlig beite og 

tradisjonelle beiteområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIELDDUS 3 

Resolution 7 Follow-up of the Sápmi-EU Strategy  
The 2022 Sámi Conference in Váhtjer welcomes the Sápmi-EU strategy launched at the Sámi 

Conference, and notes with appreciation the contributions of the Sámi experts to the work. The 

Sámi Conference requests the Council to continue to give priority to building Sámi-EU 

partnership, to pursue further work in this area in cooperation with all parts of the political and 

civil Sámi society with special focus on implementing and following up the proposals in the 

Sápmii-EU strategy. In particular, the Sámi Conference emphasises the need to continue the 

work on advancing consistency in EU funding schemes so Sámi traditional way of life and Sámi 

traditional food systems are included and respected.   
 

 

 



S Á M I R Á Đ I 
STRATEGIPLAN 2022-2026



VISJON – ET FELLES SÁPMI

Det samiske fellesskapet, som ett folk til tross for landegrensene, er selve drivkraften for 
Samerådets arbeid, og dette gjør Samerådet til en unik organisasjon. Visjonen om et felles 
Sápmi er kjernen som gjennomsyrer alle Samerådets strategier, prioriteringer og aktiviteter. 

Samene, som ett folk, deltar i det globale urfolkssamarbeidet, og har ansvar for å drive 
arbeidet for anerkjennelse og respekt for urfolks rettigheter framover sammen med våre 

samarbeidspartnere og allianser blant urfolk fra alle verdens hjørner.





SAMERÅDETS VERDIER 

Samerådets kjerneverdier er ryggraden i organisasjonen vår, og har blitt til 
gjennom vår lange historie. Verdiene sier noe om hva som kjennetegner oss 
som organisasjon og reflekterer hva som er viktig for oss. 

Samerådet skal være en organisasjon der følgende verdier står sentralt:
 

• Veiviser: Samerådet er en veiviser både for det grenseoverskridende 
arbeidet i Sápmi og som en forkjemper for urfolks rettigheter globalt. 
Vi er med på å sette agendaen og er en pådriver for økt samarbeid på 
tvers av landegrensene og for urfolksrettigheter globalt. 

• Kompetanse: Samerådet er en sterk og kunnskapsrik organisasjon med 
høy gjennomføringsevne. Vi besitter unik ekspertise med høy standard 
på samiske saker og urfolks rettigheter. 

• Fellesskap: Samerådet har et bredt nettverk både i Sápmi og interna-
sjonalt. Samarbeid, diplomati og partnerskap er viktig for å nå våre mål.
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SAMERÅDETS PRIORITERTE STRATEGIOMRÅDER 
FOR PERIODEN 2022-2026

Denne strategiplanen skal peke ut den overordnede ret-
ningen for Samerådets virksomhet for perioden, og er i 
hovedsak ment å være et arbeidsverktøy for Samerådets 
ansatte og tillitsvalgte. Styrking av samisk språk skal være 
en del av Samerådets virksomhet innenfor alle områder. 
Strategiplanen tar kun for seg de tre strategiområdene som 
det skal satses ekstra på, og som skal være hele organisas-
jonens viktigste fokusområder i perioden. Dette kommer i 
tillegg til de årlige virksomhetsplanene og Samerådets and-
re kjerneoppgaver. 

Til hvert av de tre foreslåtte strategiområdene er det satt 
opp mål som lar seg evaluere. Disse vil operasjonaliseres 
ytterligere i de årlige virksomhetsplanene. Strategi planen 
vil dermed kunne evalueres årlig gjennom Samerådets års-
melding, i tillegg til hvert fjerde år på Samekonferansen.



         



Prioritet A) Framtidens ledere

Samerådet skal bygge og utvikle stolte og stødige lede-
re for vårt felles Sápmi. Samhandling på tvers av gene-
rasjoner er grunnleggende i dette arbeidet. Unge ledere 
skal kunne dra nytte av erfaringene og kunnskapene fra 
generasjonene som har gått opp sporene før dem. Alle 
generasjoner skal ha rom til å aktivt delta i utforming av 
Samerådets arbeid, aktiviteter og strategier. Ungdommer 
skal også gis mulighet til å delta aktivt i Samerådet arbeid. 

SAMERÅDET VIL :
• Sikre at ungdommene har innflytelse over Samerådets agenda.

•  Arbeide aktivt og målrettet med rekruttering av ungdom til Samerådets 
arbeid, både gjennom opplæring og inkludering i arbeidet.

• Jobbe for at den samiske fellesskapsfølelsen danner grunnlag for samis-
ke ungdommers virke og deltakelse på internasjonale arenaer.

• Gi samisk ungdom mulighet til å knytte kontakter med annen urfolksung-
dom.

• Tilrettelegge for et godt samarbeid med, og mellom, samiske ungdommer.

• Tilby en ungdomssekretær som kan tilrettelegge for gode samarbeids-
betingelser for samisk ungdom og deres relasjoner, og som bidrar til å 
gjenskape samarbeidet.

• Etablere ordninger som bidrar til å sikre overføring av erfaringsbasert 
ledelseskompetanse fra generasjon til generasjon.







Prioritet B) Kunnskap

Beslutningsgrunnlaget i saker som påvirker samisk livs-
grunnlag og samfunnsliv må bygge på best tilgjengelig 
kunnskap; både samisk tradisjonskunnskap og vitenskap. 
Dette vil være med på å realisere samisk selvbestemmel-
se. Samerådet ser behov for å tette betydelige kunnskaps-
hull og forskningsbehov i Sápmi om forhold som angår 
den samiske befolkningen.

SAMERÅDET VIL :
• Øke den generelle kunnskapen om Sápmi og om Samerådet.

•  Arbeide for å etablere felles etiske prinsipper eller retningslin-
jer for forskning som påvirker samer.

• Vurdere muligheten til selv å gjennomføre forskning og 
utredninger det er behov for i og om Sápmi.

• Tilrettelegge for strukturer og prosesser for overføring av 
kunnskap mellom generasjonene.

• Vurdere hvordan samisk grunnopplæring kan styrkes på 
tvers av landegrensene.

• Bidra til at ulike forskningsprogram inkluderer urfolkskunn-
skap og at de er kjent med de kunnskapshull og forsknings-
behov som finnes i Sápmi i forkant av utlysninger.

•  Arbeide for å etablere en arbeidsgruppe som skal se på hvor-
dan man kan sámáidahttit Samerådet enda mer.



 

Prioritet C) Rettigheter

Samerådet skal arbeide for å fremme og sikre samenes, 
og andre urfolks, rettigheter internasjonalt, og arbeide 
for implementering og realisering av samiske rettigheter 
innenfor nasjonalstatene og på lokalt nivå.  

SAMERÅDET VIL :
•  Fremme implementering av samisk selvbestemmelse.

• Bistå samiske rettighetshavere og følge med på rettig-
hetssituasjonen for samer i de landene samene bor i.

•  Fortsette å styrke sitt internasjonale arbeid for å fremme 
og sikre samenes og andre urfolks interesser og rettig-
heter.

• Fokusere bredt på, og virkeliggjøre, rettigheter innen 
ulike områder som eksempelvis landrettigheter, tradi-
sjonelle næringer og kultur, kulturarv, klimaendringer, 
naturforvaltning, matsuverenitet og språk.

• Bidra med kompetanse og informasjon om ulike saksfelt 
relatert til urfolks rettigheter både internt i Sápmi men 
også til omverdenen.   



 





OM SAMERÅDET

Samerådet er en frivillig og uavhengig samarbeidsorganisasjon for samiske 
hovedorganisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige. Som en av verdens eldste 
urfolksorganisasjoner, opprettet i 1956, har man en lang og stolt tradisjon å ta vare på. 

Samerådet deltar i internasjonale prosesser i saker som berører urfolk, og arbeider også 
grenseoverskridende i Sápmi for å styrke samenes interesser. 


