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Jordbruksdepartementet
Betänkandet (SOU 1999:25) Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige
ILO-kommitten har genom remiss 1999-04-14 (Jo 1999/677) anmodats yttra sig
över betänkandet (SOU 1999:25))Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige,
överlämnat av Utredningen om ILO:s konvention nr 169.
Frågan om en svensk ratifikation av konventionen (nr 169) om ursprungsfolk och
stamfolk har tidigare berörts i samband med regeringens skrivelse 1990/91: 101,
varigenom konventionen anmäldes för riksdagen i enlighet med vad som
föreskrivs i ILO:s stadga. ILO-kommitten hade enligt bestämmelserna i ILO:s
konvention (nr 144)om samråd på trepartsbasis för att främja genomförandet av
ILO:s normer anledning lämna underlag till den nämnda regeringsskrivelsen. Mot
bakgrund av det material som kommitten inhämtat i två remissomgångar och det
omfattande utredningsarbete som parallellt med utarbetandet av ILO
konventionen bedrivits i Sverige ansåg kommitten att Sverige i avvaktan på en
samlad bedömning av Samerättsutredningens förslag inte borde tillträda
konventionen nr 169.
ILO-kommitten konstaterar att 1997 års utredning om ILO:s konvention nr 169 i
rubr. betänkande grundligt studerat konventionen och noga analyserat vad
konventionens bestämmelser skulle innebära för svensk del. Kommitten har inga
invändningar mot utredarens bedömning att Sverige skulle kunna ansluta sig till
ILO:s konvention (nr 169) om ursprungsfolk och stamfolk, dock inte förrän ett
antal åtgärder som rör främst samernas rätt till mark har genomförts. Utredaren
drar upp riktlinjer för hur en svensk anslutning till konventionen kan ske. En
sådan förberedelseprocess beräknas ta ca fem år. Kommitten konstaterar att den
sålunda skulle kunna slutföras inom ramen för det av FN proklamerade
urbefolkningsårtiondet 1995-2005.
Utredningen har under arbetets gång diskuterat möjligheten för en ratificerande
stat att reservera sig mot någon eller några delar av konventionen nr 169.
ILO-kommitten kan bekräfta att någon generell möjlighet att reservera sig mot
delar eller artiklar i en ILO:s konvention inte finns. Endast sådana undantag som
uttryckligen medges i resp. konvention kan komma ifråga.
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I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande,
ledamöterna Lidal, Delang, Wallsten, Laurent, Leopoldson, Edström, Nyberg
och Zettervall-Thapper. Närvarande har varit ersättarna Dirke, Kruse,
Malmberg, Brorsson, Olsson och Österberg och, adjungerade,
Inger Andersson, N, Anna Nitzelius, N, och Tore Zetterberg, UD-GC,
biträdande sekreteraren Sjöberg samt undertecknad sekreterare.
För ILO-kommitten
Anna Ekström
Kerstin Wiklund

