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samerna och övriga i inre Norrland 
har gemensamma inlress_en all _bevaka 

Norrländsk� Socialdemokraten har i en stort uppslagen 
artikel den 5/5 och en ledarartikerden 7/5 gått till angrepp mot 
Vänsterpartiet kommunisternas två riksdagsmotioner om 
samerna. John Takman som står som första namn på båda 
motionerna ger här några fakta som svar på NSO :s kampanj. 
John Takman är ledamot av jordbruksuukottet, som just 
avslutat realbehandlingen av regeringens förslag till ny 
rennäringslag. 

>Kiruna, Jokkmokk, Gälli
vare och Arjeplog är ytterst 
oroade över den nya rennärings.
lagen som utskottet bchandlab, 
heter det i en artikel i NSD den 
5/S. ,Två motioner om rcnnä' 
nngslagcn, en borgerlig och en 
från Vänsterpartiet kommunis
terna, har djupt skakat fjäll
kommuncrna., Enligt anikcln 
har Kiruna kommunfullmäk
tiges ordförande Rolf DahJ
sLröm påstått att om jordbruks
utskottet tar någon hänsyn till 
dessa motioner, av vilka vpk:s 
är undertecknad av mig, Eivor 
Marklund och Ivar 1-lermansson, 
s\ ,förlorar kommunerna här 
uppe all rätt liU mark ovan 
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ter, grust6kt, jakt eller fiske 
etl'er annan därmed jämförlig 
nyttig.hel av lapp upolåtas till 
annan. Sker ändock upplåtelse, 
vare den ogill., En nästan 
likalydande bestämmelse fanns 

i den tidigare lagen, 1898 års 

rcnbcteslag. (Båda lagtexterna 
och även tidigare lagar finns 

återgivna i Tomas Cramt!rs och 
Gunnar Prawitz' bok Studier i 
renbcteslagstif111ing, P A Nor
stedt & Söners förlag, I 970.) 
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knäcken på turismen och allt 
frilurtsliv. Lamslår kommuner
nas verksamhet totalt.. I.sam
hällen som Kirona ... f. det av 
y11ersta vikt åu- gruvarbCflima 
har chans tiU riklig rekreation i
fjäUmarkema., 

I en ledarartikel den 7 /7 talar 
NSD om ,dessa ödesdigra 
lagskärpningar, som >betyder 
att hela fjällregionen bland 
annat i Norrbotten beläggs med 
tabu för aUt annat än samisk 
verksamhet>. 

I regeringens förslag till ny 
rennäringslag har Vi i vår 
motion (1971 :1369) ställt oss 
mycket tveksamma till en 
paragraf (26 §) enligt vilken 
regeringen kan förordna om 
upphävande av rcnskötselrätten 
får viss! markomdde, när 
området behövs ,för annat 
ändamål av väsentlig betydelse 
från allmän synpunkt>. Vi
kräver inte ett tidsödande 
expropriationsförfarande..... Vi 
går alltså med p:1 regeringens 
förslag samtidigt som vi uttalar 
att den citeraile · passusen bör 
ges en mycket snäv tolkning. 
Det rör sig dock om en etnisk 
minoritet, som bör skyddas 

mot ingripanden som helt eller 
till stor del berövar den dess 
existensmöjligheter. 

Vi.ua· krafter [orsökt:r I No"botten hetsa fram en folbtämning mot den samilka mfnoriteren . .ltfen 
kampen för att ge samerna en chans att överleva a, en del av den gemensamma kampCR för Norrbotr�n. 
Då'rför mdste man tillbakavisa reaktionära {oriök alt lpela ut skilda grupper mor vårann. 

Jordbruksutskottets be-
tänkande föreligger ännu inte i 
manuskript, men när det om ett 
par veckor kommer i tryck och 
blir tillgängligt för allmänheten, 
.kan vem som helst järnfbrB de 
citerade påståendena med kalla 
fakta. Före maj månnds utgång 
beräknas betänkandet och mo
tionerna komma upp till debatt 
i kammaren, och då blir 
ytterligare ett tillfllle all ta del 
av vårt partis ståndpunkter. 
Redan när betänkandet blir 
offentligt kan den intresserade 
kontrollera på vilka punkter vi 
accepterat jordbmksminislcms 

proposition {Kungl. Maj :ts pro 
-position 1971 :51 med förslag 
till Rennäringslag m.m) och på 
vilka puktcr vi reserverat oss. 

GRUNDVALEN 

Själva llen rättsliga grund
valen för samernas renskötsel
rätt har tyvärr i stort se11 
förbigåtts både av I 964 års 
rennäringssakkunniga, vars be
tänkande Rennäringen i Sverige 
(SOU 1968:16) legat till grund 
för regeringens lagförslag, och 
den aktuella propositionen. 
Den >förbudsparagraf, som 
enligt NSD::s ledare den 7/7
skulle betyda ,en död hand 
över hela fjällregionen, har inte 
konstruerats nu· i april 1971. 
Den finns i 1928 An renbeteslag 
(som gäller tills den nya 
rennlringlagen blivit an11gen 
och trätt i kraft). Där heter det 
(56 §): >Ej ml omdden, som
blivit till lapparnas uteslutande 
bcgagnande anvisade, bete, slåt-

Det bör uppmärksammas att 
-vi gjort två motioner, dels en 
fri,tående { 1971 : 1 048), dels en 
följdmotion (1971:1370) med 
anledning av propositionen. I 
den förra tog vi upp de 
ekonomiska åtgärder som är 
nödvändiga för att säkra samer
nas existens som etnisk minori-

wtmi11g pd samtliga de tå·rorrer 
där wmefamiljema är bowtta. 
Desw tlitorrer år fä"e än 
antalet Iamebyar i geografuk
juridisk mening, och åtskr1Iiga 
av dem, såwm Karesuando, 
Soppero•byarna, Jokkmnkk 
och Arjeplog, har för övrigt en 
så stor icke-samisk befolkning 
alt de redan av detta skäl bör 
bli förcmdl för speciella regio
nalpolitiska dtgärder. 

Den utredning lOm pdgdr av 
frågan om förlOkrverksamhrt 
med utbyggr.:zd av indultri• 
ccnrra inom det allmänna 

tet: >Vad som krävs är en ltödområder, lOm innefattar 
hel11etslösning, därtill en myc- det norrländlka inlandet, bör 
kel snabb sådan, som ger enligt 1•4r mtning ta hänryn 
samerna likvärdiga lcvnadsvUI- å"ven till det wmiika problemer. 
kor med andra svenskar, även Der KVANTITATIVA bcfolk-
om de stannar i hemorten och ninglmäuiga underlaget bör 
oavsett om de väljer att arbeta inte bli den enda faktor wm 
inom rennäringen eller väljer pi•gör om etl mmhälle lkall 
annat yrke, tekommenderal för lokalilcring 

Motionen publicerades i •sin av industrictnrra. Vi anser 
hclhel i Ny Dag/AT {1 0-11/2). ocksd a11 de regionala hand-
Det finns skii.l i att åter och lingsprogram - Liimprogram 
återigen understryka att vi i /970 - lOm warbetats i·id 
denna motion krävde en lösning� liinsltyrclierna och {örnrsrs bh 
som skulle tillgodose inte bara "'\ redovilade till inrikesdeparrc• 
samernas utan också den övriga mentet i juni eller juli /97/ bor 
inlandsbcfolkningens intressen. kompletreral 111ifrån de lyn-
Samcungdomen tvingas i många ,,u11kur vi framfört för dt•n 
fall flytta från hemorten för Bil händrlle inre siirskilda hänsyn 
f1 jobb. Den Ovrig:i ungdomen i redan ragirs rill samerna lOm 
de tätorter, dir 53mema är etnisk minoriter. En lallning på 
bosatta, tvingas ockd att flytta· en un•ecklmg iivtn av lådana 
bort. Praktiskt taget alla de orter, där Iamer iir bosa11a mrn 
samhällen där samebyarnas där btfolkningsundtrlogct , 
bcfplkning har sina bostäder ir ö1•rigt bedöms som litet för 
dömda till stagnation och särskilda regionalpolitiska åtgiir-
förinlelsc d som utvecklingen der, skulle inte bara bidra rill 
hittills varit. Vår motiorf att förhindra Iamcmal under· 
avslutas med följande: gång lOm ernilk minoritet -

Vi ser ingen annan lösning på den lkulle också li·etsa samma" 
denna allvttrliga fråga än rn samtbefolkningen med den 
mobb och verkligt betydande öl·riga lokala befolkningr11 , 

gemensamma anstriingninga,, 
for e,n bä11re framtid. 

Vi är övertygade om all den 
pessimistiska fråga som utgjor• 
dr tr,nat för den sjärre nOrdiska 
sam,:konferensen I 968, ,liar 
sainema en framtid i Norden?,, 
kan besvarol jakande, men 
endalt under de förut3åttningar 
11f här skisurat. De svenska 
samernas framtid är intimt 
förb1ippad med en konstrnkti1• 
lösning tzll hela det no"liindlka 
inlandetl problem. ,Den avfolk
ningsromantik wm i dag I 

Sl'erige präglar näringslivet och 
planeronde myndigheter inne
bär värdem.iuiga ståndpu11ktl" 
taganden lOm man har an/cd· 
ning alf ltälla sig 111ekwm ti/11, 
sade professor Edmund Dahl• , 
lfröm vid nylsnämnda same• 
konferens. Den omintetgör, om 
den blir vä.g/edande även i 
fortlDttningen, möjligheterna 
att lösa samtrnal minoriltts
f,åta på &11 allsidig 1rnnd. 

Med hänvisning till det ovan 
anförda förellds 
all rikldagen i Ikrivrlse till 

regeringen begär att de 
regionala handlinisprogram
men för det no"liindlka 
inlandet överarbeta, med 
särlkilt hänsynstagande till 
samebefolk.niniens fortnlla 
e:cisttru som untsk minori· 
tel. 

GARANTIER? 

Samernas minoritetsgaran• 
t1er kommer tyviIT inte upp till 
någon seriös behandling ved 
!.�1s riksdag. Jag VJll här bara 
påminna om att de flesta 
socialistiska stater har ... tniska 
mmoritetsbefolkningar och att 

särskilda garantier - rättsliga,
kulturella, ekonomiska - för 
dessa minoriteter varit fram
skjutande frågor i den statliga
politiken .5.nda från oktobene
volutionen i Sovjetunionen, 
från augustirevolutionen 1945 i 
Demokratiska republiken Viet
nam osv. Trots oerhörda 
svÅrighetcr kunde DRV redan 
under det långa kriget mot de 
f r a n s k a  kolonial isterna
1945•1954 realisera vittgående 
reformer för sina många minori
tetsbcfolkningar i de befriade 
omr!idena. J Nordvietnam finns 
ett 25-lal minoritetsfolk med
egna språk, därav 13 med Cu 
mindre bcfolknin�ntal än 
samerna i Sverige. Om Vietnam 
under mycket mindre gynnsam
ma betingelser kunnat slå vakl 
om sina mlnga nationella 
minoriteter, borde vi kunna ge 
våra samer de villkor som krivs 1 
för alt de ska kunna existera. 

PRAKTISKA FRAGOR • 

Men de egentliga minori
tetsgarantierna berörs som sagt 
inle ,. av propositionen om 
rennllringslag eller av våra 
motioner. Vad vi tar upp i
följdmotior,:n · (1971 :1370) är 
framförallt n.igra viktiga prak• 
tiska frågor: alt samefonden, 
son: består av samernas egna 
pengar, stllls under en hell 
samisk styrelse utseåd av 
land.smölet, att s11mebyn ges 
rätt all bedriva även annan 
ekonomisk verksamhet In ren
skötsel, att · berörd sameby 
erhåller lägst 50 procent 1v 
inkomsttma från fäkeupplhd
ser osv. Betrliffande sistnlmr.�s 

Forts pd 11d. 15. 
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