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Sammendrag 
Oppgaven kartlegger og analyserer samisk debatt om tilknytning til EF/EU i perioden 1992 til 

1994, i forbindelse med Norges søknad og forhandlinger om medlemskap. Den studerer 

hvordan diskusjonen utspilte seg, og hvilke argumenter som ble sentrale. Hovedaktøren i 

diskusjonen er Sametinget og dets representanter. Oppgaven tar for seg hvordan tilknytning til 

EF/EU ble diskutert i tinget, og hvilke posisjoner som kom frem gjennom debatten. Deretter 

studerer oppgaven hvordan Sametinget samhandlet med Regjeringen i løpet av 

forhandlingsprosessen med EF/EU, og hvordan tinget og samepolitiske representanter deltok i 

denne prosessen. I tillegg blir offentlig samisk debatt trukket inn, der oppgaven gjør rede for 

og analyserer argumentasjonen i samtidens aviser, og i NRK-programmet Sápmelas Oáivil 

(Fra samisk synsvinkel), sendt 24. november 1994. Oppgaven viser hvordan Sametinget 

hovedsakelig stilte seg skeptiske og negative til medlemskap i Det europeiske fellesskap/Den 

europeiske union, selv om det underveis i diskusjonen fantes varierende standpunkt til 

medlemskap.  

Det mest sentrale funnet for denne oppgaven er hvordan den samiske EF/EU-diskusjonen om 

norsk medlemskap kan deles i tre grunnleggende utgangspunkt. Den samiske debatten sees 

som en del av en overordnet nasjonal debatt om medlemskap, der det samiske perspektivet 

bidrar til historien om debatten og en bredere forståelse av hvorfor den nasjonale 

folkeavstemningen om medlemskap endte med at Norge sto utenfor EF/EU. Mange 

argumenter og utgangspunkt i den allmenne norske debatten og den samiske debatten 

sammenfaller, selv om begrunnelsene varierer. De mest sentrale begrunnelser i den samiske 

debatten var basert på samisk solidaritet, samiske næringer og kultur, og samisk 

selvbestemmelsesrett. Det andre utgangspunktet handler om hvordan Sametinget var i den 

konstituerende fase, der utviklingen av samisk myndighetsoppfatning gikk i retning av 

selvbestemmelse. Dette fikk også utslag for samisk argumentasjon og krav i forbindelse med 

Norges forhandlinger med EF/EU og et eventuelt medlemskap. Samtidig åpnet EF/EU-saken 

opp for en ny og utfordrende arena for samisk myndighetsutvikling. Det tredje utgangspunktet 

knyttes til den globale urfolksbevegelsen, med spesiell vekt på den globale urfolksidentiteten 

og samisk solidaritet med verdens urbefolkning. Sentralt her er Norges posisjon som et 

ledende land for arbeidet med utviklingen av urfolks rettigheter. EF/EU-debatten, utvikling av 

samisk myndighetsoppfatning og tilknytningen til den globale urfolkbevegelsen har blitt 

studert på et omfattende nivå i faglitteraturene, men ikke fra et samisk EF/EU-perspektiv. 
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1 Innledningskapittel  

1.1 Tema 
I løpet av de første fire årene av 1990-tallet gjennomgikk Norge en stor intern politisk debatt 

om en mulig fremtid som en integrert del av Europa. Først var det spørsmål om hva avtalen 

om det europeiske økonomiske samarbeidet mellom EF og EFTA-landene ville innebære for 

Norge. Deretter var spørsmålet: skal Norge bli en del av de Europeiske Fellesskap, som etter 

ratifikasjonen av Maastricht-traktaten fra 1. november 1993 ble den Europeiske Union? 

Diskusjonen om Norges tilknytning til EF/EU var preget av stor uenighet om hva som var det 

beste for Norges fremtid. I den nasjonale folkeavstemningen 28. november 1994 om norsk 

medlemskap i EU stemte 52,2 prosent mot medlemskap, og 47,8 prosent stemte ja. Norge ble 

dermed stående utenfor EU. Nabolandene Finland og Sverige hadde kort tid før det norske 

valget sagt ja til medlemskap, og Norden ble nå ”delt” av en EU-grense.  

Dette er en velkjent historie. Det som ikke er like velkjent er hvordan EF/EU-saken var 

sentral også i samepolitisk debatt i perioden. Samtidig med prosessen om mulig medlemskap i 

det europeiske fellesskapet og unionen, foregikk det en institusjonalisering av samepolitikken 

i Norge. Dette skjedde gjennom konstitueringen av Sametinget, et folkevalgt politisk organ 

valgt av og blant det samiske folk, som en del av det norske statssystemet. Sametinget ble 

åpnet for første gang 9. oktober 1989, etter at det ble etablert gjennom lov vedtatt av 

Stortinget i 1987. I denne konstituerende fasen av Sametinget skulle de samiske 

representanter også måtte ta stilling til hva Norges tilknytning til EF og EU ville bety for den 

samiske kultur, samiske næringer og for samepolitikken. Hvordan ville standarder for samiske 

rettigheter og Sametingets myndighet kunne bevares og videreutvikles innenfor et 

internasjonalt, stort og ukjent rettssystem? Ikke bare i nasjonal politikk skjedde det en 

utvikling i urfolksrettigheter i perioden. Internasjonalt foregikk det også prosesser rundt 

definering av urbefolkningers rettigheter. Dette var også noe Sametingets og dets 

representanter måtte iberegne i vurderingene av mulig EF/EU-tilknytning. Hvordan kunne de 

internasjonale folkerettslige normene som vernet om urfolks rettigheter forenes med EF/EU-

retten, og hvordan ville de tolkes innenfor dette systemet? Dette prosjektet tar for seg disse og 

flere forhold som ble vurdert fra samisk perspektiv i forbindelse med en mulig fremtid med 

sterkere tilknytning til EF/EU i løpet av perioden 1992 til 1994.   
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1.2 Historiografisk oversikt 
Prosjektet har hatt særlig nytte av forskningslitteratur om tre tema: litteratur om samepolitisk 

utvikling i Norge, om internasjonale urfolksrettigheter og urfolksidentitet, og litteratur om 

EF/EU-debatten i Norge i perioden 1992-1994.  

Forskningslitteratur om samepolitisk utvikling i Norge er omfattende. Samenes politiske 

posisjon i Norge var i en institusjonaliserende og konstituerende (etablerende) fase i første 

halvdel av 1990-tallet. Etableringen Sametinget var et uttrykk for denne 

institusjonaliseringen, som av filosof og samisk samfunnsforsker Nils Oskal bli omtalt som 

”institusjonaliseringen av samenes selvbestemmelsesrett”.1 Kjernespørsmålet i den 

samepolitiske forskningen handler om samisk selvbestemmelse, som også er knyttet til den 

internasjonale urfolksdiskusjonen. Spørsmålet former seg rundt hvorvidt og hvordan man kan 

argumentere for samisk selvbestemmelse og beslutningsmyndighet. Spørsmålet har vært 

definert og diskutert i en lang rekke dokumenter og bestemmelser både i nasjonal og 

internasjonal rett, og har i løpet av denne prosessen gjennomgått definisjonsendringer. Samisk 

selvbestemmelse i forskningslitteraturen er knyttet til internasjonal urfolksrett og 

inkorporasjonen av den i norsk lov. Det handler om samisk politisk myndighet som en etnisk 

minoritet, et eget folk og et urfolk innenfor det norske (men også svenske og finske) 

statssystemet. Definisjoner av samisk selvbestemmelse er sentralt også i denne oppgaven, da 

definisjonsmakten og –endringene har vært og er omstridt. Det handler om skiller mellom 

definisjoner av beslutningsmyndighet gjennom begrepene uttalerett (rett til å bli hørt), 

medbestemmelse (konsultasjon) og selvbestemmelse (i radikal form: full 

beslutningsmyndighet og vetorett).  

Det er svært omfattende litteratur om temaet. Særlig nyttig for denne oppgaven har vært 

verket av Torvald Falch og Per Selle fra 2018 Sametinget. Institusjonaliseringen av en ny 

samepolitikk.2 Dette verket studerer Sametingets betydning i det moderne norske 

demokratiske styresett, og hvordan samepolitikken har utviklet seg siden opprettelsen av 

Sametinget. Samisk selvbestemmelse er et kjernespørsmål i dette verket. Falch og Selle 

beskriver hvordan den samiske selvbestemmelsen utviklet seg sammen med forholdet mellom 
                                                
1	 Oskal,	 Nils.	 2002.	 ”Noen	 filosofiske	 perspektivet	 på	 selvbestemmelsesretten,	 og	 Sametinget	 som	
eksempel	på	samenes	selvbestemmelsesrett”.	I	Samisk	selvbestemmelse,	redigert	av	Nils	Oskal,	6-21.	
Diedut	(2).	Alta:	Nordisk	Samisk	Institutt	og	Fagtrykk	Alta	AS.	12.		
2	 Falch,	 Torvald	 og	 Selle,	 Per.	 2018.	 Sametinget.	 Institusjonalisering	 av	 en	 ny	 samepolitikk.	 Oslo:	
Gyldendal	Akademisk.	
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staten og samene, og i forbindelse med utviklingen av internasjonal urfolksrett. Som Falch og 

Selle påpeker, var ikke begrepet selvbestemmelse sentralt i argumentasjonen om økt 

forvaltningsmyndighet i Sametinget i begynnelsen av 1990-tallet, men selvråderett lå likevel 

som et grunnleggende prinsipp i hvordan Sametingets representanter og politiske ledelse 

oppfattet Sametingets fremtidige utvikling. 

Andre sentrale analyser for dette prosjektet har vært funnet i artikkelsamlingen Samisk 

selvbestemmelse fra 2002 redigert av Nils Oskal.3 Spesielt Oskal, Alf Isak Keskitalo, John B. 

Henriksen og Else Grete Broderstads analyser, blant annet om Sametingets posisjon i det 

norske rettssystemet og hvordan samisk selvbestemmelse har støtte i folkeretten, har vært 

nyttige for oppgaven.4 Anne Julie Sembs analyse om samisk selvbestemmelse i Sami self-

determination in the making? fra 2005 har vært sentral i oppgaven for forståelsen av 

samspillet mellom Sametinget og den norske stat når det kommer til fordelingen av 

beslutningsmyndighet.5 Også Sembs ”Normenes makt” i Samer, makt og demokrati (Bjørn 

Bjerkli og Per Selle (red.)) fra 2003 har bidratt til oppgavens forståelse av betydningen av de 

folkerettslige normer som samisk maktmiddel for samepolitisk utvikling.6 Sembs vektlegging 

av hvordan de folkelige normer har blitt og brukes som forlegenhetspolitisk strategi har vært 

spesielt nyttig i oppgaven, som omhandler bruken av de folkerettslige normer som 

maktmiddel overfor nasjonalstatene. 

Boka Samer, makt og demokrati har i sin helhet vært sentral i oppgavens forståelsesrammer 

av samepolitisk institusjonell utvikling.7 Kirsti Strøm Bulls analyse om Samiske sedvaner som 

rettsgrunnlag for medbestemmelse har bidratt til det sentrale aspektet samiske sedvaner har 

                                                
3	Oskal,	Nils	(red.).	2002.		
4	Oskal.	2002.	6-21.;	Keskitalo.	Alf	 Isak.	”Sametinget	–	skisse	og	realitet”.	 I	Samisk	selvbestemmelse,	
redigert	 av	 Nils	 Oskal,	 22-29.	 Diedut	 (2).	 Alta:	 Nordisk	 Samisk	 Institutt	 og	 Fagtrykk	 Alta	 AS.;	
Henriksen,	 John	 B.	 ”Har	 kravet	 om	 samisk	 rett	 til	 selvbestemmelse	 støtte	 i	 folkeretten?”	 I	 Samisk	
selvbestemmelse,	redigert	av	Nils	Oskal,	30-74.	Diedut	(2).	Alta:	Nordisk	Samisk	Institutt	og	Fagtrykk	
Alta	AS.;	Broderstad,	Else	Grete.	”Noen	tanker	knyttet	til	spørsmålet	om	nasjonalstatens	integritet	og	
samisk	selvbestemmelse”.	I	Samisk	selvbestemmelse,	redigert	av	Nils	Oskal,	147-161.	Diedut	(2).	Alta:	
Nordisk	Samisk	Institutt	og	Fagtrykk	Alta	AS.		
5	Semb,	Anne	Julie.	2005.	”Sami	self-determination	in	the	making?”,	i	Nations	and	Nationalism	11	(4)	
531-549.	DOI:	10.1111/j.1469-8129.2005.00218.x		
6	Semb,	Anne	Julie.	2003.	”Normenes	makt”.	I	Samer,	makt	og	demokrati,	124-151,	redigert	av	Bjerkli	
og	Selle.		
7	 Bjerkli,	 Bjørn	 og	 Selle,	 Per.	 2003.	 Samer,	 makt	 og	 demokrati:	 Sametinget	 og	 den	 nye	 samiske	
offentligheten.	Oslo:	Gyldendal	Norsk	Forlag	AS.		
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for samisk rettsoppfatning.8 Samisk sedvanerett blir av Bull knyttet til lovfesting av bruk som 

har vært utført over lang tid og før lovgiver begynte å regulere bruken.9 Nils Jernslettens 

beskrivelse av hvordan rettsvitenskapen i Norge mangler forståelse og metode for å behandle 

samiske sedvanemessige rettsforhold, er sentralt for hvordan sedvaner kan fungere i praksis i 

norsk rett.10 Disse analysene er derfor særlig nyttige for oppgaven. Sedvane knyttes også til 

tradisjonell samisk rettsoppfatning. Otto Jebens gir en sentral analyse for hva dette innebærer, 

der tradisjonell samisk rettsoppfatning til områder og bruk av dem fulgte kollektive 

eiendomsrettigheter fremfor individuelle, som siidasystemet eller bygdeoppfattelsen.11  

Litteraturen om nasjonal samepolitisk utvikling har bare i begrenset grad omtalt samiske 

vurderinger av tilknytningsformer til EF/EU. Statsvitenskapelig forsker Else Grete Broderstad 

må trekks frem i den sammenheng. Broderstad har i flere prosjekter studert EU som en ny 

kontekst for urfolkspolitikk.12 Broderstad har studert samepolitisk utvikling og rettsstilling i 

forbindelse med EU som et alternativ til nasjonalstaten, med vekt på identitetsforståelse og 

tilknytning basert på alternative territorielle rammer til nasjonalstaten. Hennes forskning har i 

stor grad studert EU som et alternativt rammeverk for samer å yte større politisk påvirkning 

overfor sine nasjonalstater, fra et statsvitenskapelig perspektiv. Broderstads arbeider studerer 

hvordan et slikt alternativ og samisk strategi basert på en slik mulighet kan fungere som en 

trussel mot nasjonalstatens integritet og makt. I en prosjektbeskrivelse fra 1995 legger 

Broderstad frem et forslag til et prosjekt om utvikling av samisk selvstyre i Skandinavia i lys 

av nasjonalstatlige rammer og internasjonaliseringsprosesser, med fokus på 

europaintegrasjonen.13 Prosjektet skulle studere samiske argumenter og samiske 

representanters arbeid i forbindelse med EU-saken i Norge, Sverige og Finland i perioden 

                                                
8	Bull,	Kirsti	Strøm.	2003.	”Samiske	sedvaner	som	rettsgrunnlag	for	medbestemmelse?”,	 i	Bjerkli	og	
Selle	(red.)	Samer,	makt	og	demokrati.	202-203.	
9	Bull.	2003.	202-203.		
10	Jernsletten,	Nils.	1998.	”Samiske	sedvaner	som	rettskilde”.	I	Samiske	rettigheter,	33-39,	redigert	av	
Else	Grete	Broderstad.	38.	
11	Jebens.	Otto.	2010.	”Det	rettshistoriske	og	folkerettslige	grunnlag	for	eiendomsretten	til	grunnen	i	
Indre	Finnmark”,	i	Diedut	(2).	21.	
12	Broderstad,	Else	Grete.	2002.	”Noen	tanker	knyttet	til	spørsmålet	om	nasjonalstatens	integritet	og	
samisk	 selvbestemmelse”,	 i	 Oskal	 (red.)	 Samisk	 selvbestemmelse,	 i	 Diedut	 (2).	 147-161.;	 2003.	
”Urfolkspolitisk	 innflytelse	 i	 en	 ny	 europeisk	 kontekst”,	 i	 Bjerkli	 og	 Selle	 (red.)	 Samer,	 makt	 og	
demokrati.	 152-174.;	 2008.	 ”The	 bridgebuilding	 role	 of	 political	 precedures.	 Indigenous	 rights	 and	
citizenship	 rights	 within	 and	 across	 the	 borders	 of	 the	 nation-state.”	 Doktoravhandling,	 UiT.	 Se	
spesielt	kapittel	IV	”Indigenous	rights	and	the	limitatios	of	the	nation-state”,	s.107-138.		
13	Broderstad,	Else	Grete.	1995.	Urfolkspolitikk	–	nasjonalstat	og	EU.	Working	Papaer	No.	6/94.	Oslo:	
ARENA.		
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EU-debatten foregikk. Det skulle her leges fokus på det transnasjonale samarbeidet både 

mellom samene i de nordiske landene og mellom samene og EU, med vekt på hvordan 

desentralisering til et mindre nivå enn nasjonalstaten ville kunne sikre pluralisme og kulturell 

differensiering.14 Jeg finner likevel ikke noe resultat av et slikt prosjekt, som også ville vært et 

statsvitenskapelig forskningsbidrag i motsetning til mitt prosjekt som er et historiefaglig 

bidrag til forskningslitteraturen.15 Broderstads analyser om utvikling av samisk 

selvbestemmelse i internasjonal kontekst, spesielt hennes doktoravhandling fra 2008, har vært 

viktig for denne oppgaven.  

Den andre hovedlitteraturen som denne oppgaven har utnyttet er forskningslitteratur om den 

norske EF/EU-debatten om Norges mulige medlemskap i EU. Det har blitt ført studier av 

interessene bak argumentasjonen, om EU-diskursen og begrepsmakt, og om de juridiske 

sidene ved EU-tilknytning. EF/EU-debatten handlet om hvem og hva som tjente eller tapte på 

medlemskap, basert på en forståelse av hvor makten over landet skulle ligge: hos det norske 

folk eller i et samarbeid med EF/EU.16 Debatten bygget samtidig på definerte og mobiliserte 

forståelser av tilhørighet og identitet. Det var i stor grad et spørsmål om norsk eller europeisk 

solidaritet – om norsk selvstyre på den ene siden og om europeisk sikkerhetspolitikk og 

fellesskap på den andre. Nei-sidens sentrale argument var å bevare det folkestyret, bevare 

norsk egenhet og frihet.17 Nei-sidens sentrale argument var å bevare det folkestyret, bevare 

norsk egenhet og frihet.18 Ja-sidens hovedargumenter bygde på at norsk fremtid måtte bygges 

på internasjonalt samarbeid, og EF/EU var veien å gå for å sikre dette. Det økonomiske, 

kulturelle og ikke minst det sikkerhetspolitiske fellesskapet var medlemstilhengernes 

siktemål. 

De sentrale analyser i denne forskningslitteraturen som oppgaven har dratt spesiell nytte av 

finnes blant annet hos Iver B. Neumanns forskningsartikler fra 2009,19 og hans samarbeid 

                                                
14	Broderstad.	1995.	4.		
15	 Jeg	 har	 vært	 i	 kontakt	 med	 Broderstad	 ved	 to	 anledninger,	 der	 det	 ikke	 kom	 frem	 at	 et	 slikt	
prosjekt	 ble	 ferdigstilt	 første	 gang	 jeg	 snakket	med	 henne.	 Andre	 gang	 jeg	 kontaktet	 henne	 for	 å	
spørre	direkte	om	denne	prosjektbeskrivelsen	fikk	 jeg	 ikke	noe	svar	grunnet	at	Broderstad	er	borte	
på	forskningstermin.		
16	Ringdal,	Kristen.	1995.	”Velgernes	argumenter”,	i	Brussel	midt	imot.	Folkeavstemningen	om	EU,	45-
66,	redigert	av	Anders	Todal	Jenssen	og,	Henry	Valen.	Oslo:	Ad	Notam	Gyldendal.	46.		
17	Ringdal.	1995.	49-52.	
18	Ringdal.	1995.	49-52.	
19	 Neumann,	 Iver	 B..	 2009.	 ”Hvorfor	 er	 ikke	 Norge	med	 i	 Den	 europeiske	 union?”,	 i	 Internasjonal	
Politikk	67	(3)	413-425.	ISSN:	0020-577X.		
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med Thomas Hylland Eriksen i Fra slektsgård til oljeplattform: Norsk identitet og Europa fra 

2011.20 Disse forskningstekstene analyserer EF/EU-debatten i lys av historiske erfaringer i 

Norge, knyttet til 1800-tallets politiske omveltninger og unionstilknytningene Norge hadde til 

Sverige og Danmark. Det kulturelle grunnlaget i debatten er også et sentralt perspektiv i 

denne forskningslitteraturen. Neumann og Eriksen legger vekt på det nasjonalromantiske 

perspektivets betydning for nei-sidens argumentasjon i debatten. John Erik Fossum og 

Cathrine Holst vektlegger også det kulturelle perspektivet i deres analyse av EF/EU-debatten 

fra 2009.21 Kulturell tilknytning hadde ifølge Fossum og Holst en viktig betydning for 

argumentasjonen både på ja- og nei-siden i den norske debatten, og dette ansees som en viktig 

faktor for solidaritetsforståelsene og identitetsutforming i debatten.  

Analyser fra EF/EU-debattens samtid har også gitt grunnleggende forståelsesrammer for 

oppgaven. Spesielt har boka redigert av Anders Todal Jenssen og Henry Valen fra 1995 vært 

viktig for EF/EU-debattens forløp og utvikling, og for analyse av aktørenes deltakelse og 

velgernes argumenter.22 Blant andre Edvard Hoems refleksjoner rundt debatten fra 1994,23 og 

Berge Furres bok om nei-siden i debatten,24 har gitt et viktig innenfra-perspektiv i debatten og 

argumentene. Helge Pharos analyse av forskningslitteraturen om EF/EU-debatten i 1994 har 

bidratt til en klarere beskrivelse av EF/EU-sakens forløp, i tillegg til å vise hvilken plass 

saken hadde i forskningen.25 

Forskningen om EU-debatten i Norge inkluderer i liten eller ingen grad det samiske 

perspektivet. Dag Seierstads Folket sa nei. Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag, en 

historiebok om EF/EU-debatten, mobiliseringen og Regjeringens handlinger, nevner kort 

samisk deltakelse i debatten.26 Den er skrevet fra et nei-perspektiv gitt Seierstads sentrale 

posisjon i Nei til EU og at boka er skrevet på oppdrag fra Nei til EU. Samenes posisjon i 

forbindelse med EF/EU-saken blir nevnt i boka på to steder: i forbindelse med Nei til EU 

                                                
20	 Eriksen,	 Thomas	 Hylland	 og	 Neumann,	 Iver	 B..	 2011.	 ”Fra	 slektsgård	 til	 oljeplattform:	 Norsk	
identitet	 og	 Europa”,	 i	 Internasjonal	 politikk	 vol.	 69	 (3)	 413-436.	 Universitetsforlaget.	 ISSN:	 0020-
577X.	https://www-idunn-no.ezproxy.uio.no/ip/2011/03/art11,	sist	hentet	26.04.2019.	
21	 Fossum,	 John	 Erik	 og	 Holst,	 Cathrine.	 2009.	 ”Norske	 intellektuelles	 syn	 på	 EU”,	 i	 Internasjonal	
politikk	67	(3)	441-452.	ISSN:	0020577X.		
22	Jenssen,	Anders	Todal	og	Valen,	Henry	(red.).	1995.	Brussel	midt	imot.	Folkeavstemningen	om	EU.	
Oslo:	Ad	Notam	Gyldendal.	
23	Hoem,	Edvard.	1994.	I	kampens	hete.	Europeiske	refleksjoner.	Oslo:	H.	Aschehaug	og	Co.	
24	Furre,	Berge.	1994.	Nei	til	EU.	Oslo:	Gyldendal	Norsk	Forlag.	
25	Pharo,	Helge.	1994.	Norge,	Norden	og	europeisk	integrasjon	som	etterkrigshistorisk	forskningsfelt.	
Bergen:	LOS-senteret.	
26	Seierstad,	Dag.	2014.	Folket	sa	nei.	Norsk	EU-motstand	fra	1961	til	i	dag.	Oslo:	Samlaget.		
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Finnmark, der samepolitisk utvalg ble etablert med Marit Smuk Solbakk som leder i april 

1993,27 og om Sametingets nei til EØS i 1992.28 Det blir ikke trukket frem ulike samiske 

perspektiver eller om det fantes noen form for samisk debatt og hvordan denne kom til 

uttrykk.  

Et siste hovedområde av forskningslitteratur for prosjektets grunnleggende forståelse av hva 

samene som ”urfolk” innebærer, er litteratur om internasjonale urfolksrettigheter og om 

utviklingen av en global urfolksidentitet. Denne delen av urfolks historie i nyere tid er viktig 

for oppgavens forståelse om de prosesser som foregikk i perioden dette prosjektet studerer. 

Den globale urfolksidentiteten ble også viktig i samisk identitetsutvikling og selvoppfatning, 

spesielt på et samepolitisk nivå, der utformingen av norsk samepolitikk ble sterkt påvirket av 

de internasjonale prosessene for urfolksrett. På den måten er litteraturen for internasjonal 

urfolksrett også en del av det første hovedtemaet om samepolitisk utvikling. Skillet legges her 

mellom utviklingen av samepolitikk studert fra et nasjonalt versus et internasjonalt perspektiv. 

Den globale urfolksidentiteten ble formet i sammenheng med utbredelsen av den globale 

urfolksbevegelsen, som i internasjonal forskningslitteratur kalles indigenism, og som i dette 

prosjektet kalles indigenisme.  

Forståelsen av indigenismen som en global urfolksidentitet og -bevegelse bygger i denne 

oppgaven på flere verk. Ronald Niezens bok The Origins of Indigenism: Human Rights and 

the Politics of Identity fra 2003 er sentral her, der Niezen beskriver hvordan den globale 

urbefolkningsbevegelsen vokste frem fra 1970-tallet, og handler om arbeid for bevaring og 

utvikling av urfolks rettigheter i hele verden, gjennom et globalt, organisert samarbeid.29 Den 

globale urfolksidentiteten vokste frem basert på et sett av ideer om hva det ville si å tilhøre et 

urfolk, der rettigheter og anerkjennelse av identitet er prinsipielle ideer. Det internasjonale 

samarbeidet ble basert på en forståelse av verdens urbefolkning som ett folk, en fjerde verden. 

Jonathan Crossens doktoravhandling om internasjonaliseringen av urfolksbevegelsen med 

fokus på organiseringen i the World Council of Indigenous Peoples (WCIP), forklarer at 

betegnelsen den fjerde verden kommer av avkoloniseringsbølgen etter andre verdenskrig, og 

                                                
27	Seierstad.	2014.	128.		
28	Seierstad.	2014.	103-104.		
29	 Niezen,	 Ronald.	 2003.	 The	 Origins	 of	 Indigenism:	 Human	 Rights	 and	 the	 Politics	 of	 Identity.	
Berkeley,	Calif:	University	of	California	Press.	
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begrepet tredje verden som ble brukt om de koloniserte og underutviklede landene.30 

Crossens analyser bygger på den oppfatning at ”International Indigenism” var en andre bølge 

av avkolonisering som fant sted i den fjerde verden. Greta Rolands bruk av begrepet ”fjerde 

verden” i hennes forskningsartikkel fra 1993 forstår begrepet til å omfatte urfolk i 

nasjonalstater som ønsker spesiell status fremfor seperasjon.31  

Foruten sentrale forskningsanalysene har mye historielitteratur om internasjonal urfolksrett 

vært nødvendig for den bakenforliggende forståelsen av det historiske forløp, som Douglas E. 

Sanders’ The Formation of the World Council of Indigenous Peoples (1977), Aslak Nils Saras 

Oppdagelsen av oss selv og verden (1995),32 Erica-Irene Daes’ The United Nations and 

Indigenous Peoples from 1969 to 1994 (1995),33 og Augusto Willemsen-Diaz, Erica-Irene 

Daes og Asbjørn Eide i Making the Declaration Work (2009).34 Kenneth Coates’ verk A 

Global History of Indigenous Peoples: Struggle and Survival har bidratt med en oversiktlig 

fremstilling av verdens urfolks historie. Mest sentralt for denne oppgaven er diskusjonene 

rundt definisjoner av urfolk som Coates fremhever og diskuterer innledningsvis, fordi dette 

forteller hvordan posisjonen til urfolk internasjonalt har endret seg.35  

Henry Mindes analyser om utviklingen av den internasjonale urfolksbevegelsen og samisk 

internasjonal og nasjonal aktivisme har også vært nyttig for oppgaven. Mindes kapittel i 

Samer, makt og demokrati og den engelske reviderte versjonen i Indigenous Peoples: 

                                                
30	Crossen,	 Jonathan.	2014.	”Decolonization,	 Indigenous	 Internationalism,	and	the	World	Council	of	
Indigenous	Peoples”.	Doktoravhandling,	University	of	Waterloo.	14,	46.	 Jonathan	Crossen	 forklarer	
hvordan	George	Manuel	fikk	ideen	om	å	bruke	betegnelsen	”fjerde	verden”	om	solidaritetsbåndene	
mellom	 urbefolkninger	 gjennom	 et	 bekjentskap	 med	 Mbuto	 Milando,	 sjefssekretær	 for	 the	
Tanzanian	High	Commission.	Manuel	og	Michael	Posluns	skrev	The	Fourth	World:	An	Indian	Reality	i	
1974.	(Crossen.	2014.	44.).	
31	Roland,	Greta.	1993.	”A	university	in	the	”Fourth	World”:	the	selfdetermination	of	the	Norwegian	
Saami”,	i	Dialectical	Anthropology	18,	73-100.	Nederland:	Kluwer	Academic	Publishers.	
32	Sara,	Aslak	Nils.	1995.	”Oppdagelsen	av	oss	selv	og	verden”.	I	Becoming	Visible.	Indigenous	Politics	
and	Self-Government,	redigert	av	Brantenberg,	Hansen	og	Minde.	Tromsø:	UiT.	57-60.		
33	 Daes,	 Erica-Irene.	 1995.	 ”The	 United	 Nations	 and	 Indigenous	 Peoples	 from	 1969	 to	 1994”.	 I	
Becoming	Visible,	redigert	av	Brantenberg,	Hansen	og	Minde.	51-55.	
34	Charters,	Claire	og	Stavenhagen,	Rodolfo.	2009.	Making	the	Declaration	work.	København:	IWGIA.			
Willemsen-Díaz,	Augusto.	”How	Indigenous	peoples	rights	reached	the	UN”.	I	Making	the	Declaration	
work,	16-31.;	Eide,	Asbjørn.	”The	Indigenous	Peoples,	the	Working	Group	on	Indigenous	Populations	
and	 the	 Adoption	 of	 the	 UN	 Declaration	 on	 the	 Rights	 of	 Indigenous	 Peoples”.	 I	 Making	 the	
Declaration	work,	32-47.;	Daes,	Erica-Irene.	”The	Contribution	of	the	Working	Group	on	Indigenous	
Populations	to	the	genesis	and	evolution	of	the	UN	Declaration	on	the	Rights	of	Indigenous	Peoples”.	
I	Making	the	Declaration	work,	48-77.			
35	Coates,	Kenneth.	2004.	A	Global	History	of	Indigenous	Peoples	:	Struggle	and	Survival.	Basingstoke:	
Palgrave	Macmillan.		
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Resource Management and Global Rights, begge fra 2003, baserer analysen på Alta-saken 

som vendepunkt i den nasjonale samepolitiske diskursen.36 Her var det internasjonale 

aspektet, både ved Norge som ledende for globale menneskerettigheter og ved samisk 

deltakelse i og bevissthet rundt den internasjonale urfolksbevegelsen, sentralt for den 

samepolitiske utviklingen.  

Hanne Hagtvedt Viks forskningsarbeid om internasjonaliseringen av urfolksbevegelsen har 

vært sentralt for oppgaven, både for forståelsen av hvordan urfolksbevegelsen ble en 

internasjonal politisk strategi fra 1960-tallet og spesielt i løpet av 1970-tallet, og for samiske 

organisasjoner og individers deltakelse i denne.37 Utviklingen av urfolks rettigheter i et 

internasjonalt perspektiv settes av Vik i sammenheng med den globale urfolksbevegelsen, og 

engasjementet blant individer og organisasjoner for å føre videre en slik utvikling som for 

eksempel resulterte i FNs erklæring om urfolks rettigheter i 2007. Viks kapittel i Andreas R. 

Dugstad Sanders, Pål Thonstad Sandvik og Espen Storli (red.) fra 2019 om urfolks rettigheter 

til land og naturressurser har vært en nyttig analyse av hvordan slike rettigheter ble utviklet på 

grunnlag av de kontroversielle begrepene og definisjonene urbefolkning og urfolk.38  

Hanne Hagtvedt Vik og Sembs analyse om betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 (K169) 

for utviklingen av samiske rettigheter til land og vann har bidratt ytterligere til denne 

forståelsen.39 Analysen har gitt en viktig kontekstualisering av hvordan ILO-konvensjon 169 

ble bearbeidet og ratifisert i Norge i 1990, og at konvensjonen ble ratifisert på grunnlag av at 

de norske myndighetene ikke oppfattet det nødvendig å endre nasjonal rett i forbindelse med 

det samiske folks rettigheter til bruk og eie av land.  

                                                
36	 Minde,	 Henry.	 2003.	 ”Urfolksoffensiv,	 folkerettsfokus	 og	 styringskrise:	 kampen	 for	 en	 ny	
samepolitikk	1960-1990”.	 I	Samer,	makt	og	demokrati,	 redigert	av	Bjerkli	og	Selle.	87-123.;	Minde,	
Henry.	2003.	"The	Challenge	of	Indigenism	:	The	Struggle	for	Sami	Land	Rights	and	Self-government	
in	 Norway	 1960-1990."	 Indigenous	 Peoples,	 redigert	 av	 Svein	 Jentoft,	 Henry	 Minde	 and	 Ragnar	
Nilsen,	75-106.	Delft:	Eburon.		
37	Vik,	Hanne	Hagtvedt.	2017.	”Indigenous	Internationalism”.	I	Internationalisms:	a	Twetieth-Century	
History,	redigert	av	Glenda	Sluga	og	Patricia	Clavin.	315-339.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.		
38	Vik,	Hanne	Hagtvedt.	2019.	”The	Rights	of	 Indigenous	Peoples	 to	Land	and	Natural	Resources”.	 I		
The	Political	Economy	of	Resource	Regulation:	An	International	and	Comparative	History,	1850-2015,	
redigert	av	Andreas	R.	Dugstad	Sanders;	Pål	Thonstad	Sandvik	og	Espen	Storli.	277-301.	University	of	
British	Columbia	Press.		
39	Vik,	Hanne	Hagtvedt	og	Semb,	Anne	Julie.	2013.	”Who	Owns	the	Land?	Norway,	the	Sami	and	the	
ILO	Indigenous	and	Tribal	Peoples	Convention”,	i	International	Journal	on	Minority	and	Group	Rights	
20	517-550.	DOI:	10.1163/15718115-02004002.		
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1.3 Internasjonal urfolksrett  
Indigenismen ble organisert i the World Council of Indigenous Peoples (WCIP) i 1975, der 

arbeid ble rettet mot å gjøre urfolks grunnleggende økonomiske og politiske rettigheter 

internasjonalt akseptert.40 Samiske representanter deltok aktivt i internasjonaliseringen av 

urfolksbevegelsen, som Nils Jernsletten, Alf Isak Keskitalo, Leif Dunfjeld, Samuli Aikio, 

Ingvar Åhren og Aslak Nils Sara. Aslak Nils Sara forteller hvordan hans møte med George 

Manuel under FNs miljøkonferanse i Stockholm i 1972, og hans idé om å samle verdens 

urbefolkninger i kampen for overlevelse fenget han fra første stund.41 Sara ble en svært 

sentral figur i WCIP, som representant for samene i de nordiske land, der han var 

visepresident fra 1981 til 1984, og medlem av styret til hans død i 1996.42 Sara var også viktig 

i initiativet til arbeidet med å få urfolksrettigheter inn som et eget tema i FN, ved at han som 

medlem i den norske delegasjonen under rasismekonferansen i 1978 tok temaet opp med 

Erica-Irene Daes som la frem saken som eget punkt i FN-systemet.43 Erica-Irene Daes skriver 

at samene, under ledelse av Sara, var sterke pådrivere i å få etablert urfolks rettigheter 

innenfor FN-systemet.44  

WCIP, og den globale solidaritetsforbindelsen som organisasjonen åpnet for, var sentral i 

hvordan urfolksrettigheter kom på banen i FN. Samtidig rundt tiden WCIP ble etablert, ledet 

Jose Martinez Cobo et studie på problemet med diskriminering av urfolk på oppdrag av FNs 

sub-kommisjon for forebygging av diskriminering og beskyttelse av minoriteter, del av 

Kommisjonen for menneskerettigheter.45 Studiet ble startet i 1971 og lagt fram for sub-

kommisjonen i flere seksjoner mellom 1982 til 1984.46 Både innenfor FN-systemet og utenfor 

blant urfolksgruppene selv startet arbeidet med urfolks rettigheter å utføres på et høyere 

organisert nivå. FN ble fra 1980-tallet en hovedarena for utvikling av urfolks rettigheter. For å 

forstå indiginismen er det nødvendig å inkludere de ytre faktorer som var med på å åpne opp 

for bevegelsens fremvekst og utvikling. Det at urfolksbevegelsen fant en inngang til å få sine 

                                                
40	 Sanders,	 Douglas	 E.	 1977.	 The	 Formation	 of	 the	 World	 Council	 of	 Indigenous	 Peoples.	 Vol.	 29.	
IWGIA	Document	(trykt	Utg.).	København:	IWGIA.	6.		
41	Sara.	1995.	58.		
42	Crossen.	2014.	32,	303.	
43	Sara.	1995.	59.	Erica-Irene	Daes	var	leder	i	FNs	Working	Group	on	Indigenous	Populations	i	21	år.	
Hun	var	hovedstoler	 for	ukastet	 av	 FNs	Declaration	on	 the	Rights	of	 Indigenous	Peoples,	 se:	Daes.	
2009.	48.		
44	Daes.	2009.	49.		
45	Daes.	1995.	51.		
46	Willemsen-Díaz,	Augusto.	2009.	23.		
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krav hørt av nasjonalstatene via overnasjonale organer er en vesentlig del av historien. Det er 

også viktig når det er snakk om en global selvforståelse og –definering hos urfolk. FN gjorde 

videreutviklingen av urfolksidentitet på et globalt nivå mulig ved å fungere som et bindeledd 

mellom verdens urbefolkningsgrupper.  

Indigenismen tok form i en periode der sosiale ulikheter var under sterk kritikk fra 

offentligheten i hele den vestlige verden. 68-opprørene i Europa og USA var blant annet et 

uttrykk for behov for å fortelle alternative historier, om de mindre, og gjerne undertrykte, 

grupper i samfunnet. Utdanningsnivået blant unge urfolkrepresentanter økte generelt i de 

fleste deler av verden, også innenfor urfolksrett og -historie når dette nå ble akseptable temaer 

å studere.47 Crossen skriver at det høyere nivået av utdanning, ideen om anti-kolonialisme fra 

den tredje verden, og møter med andre inspirerte og kunnskapsrike unge mennesker, bidro til 

urfolksaktivisters perspektiver på mulighetene for å forbedre urfolk rettighetssituasjoner.48 

Dette var også fremtredende blant unge samiske aktivister på 1960- og 1970-tallet. 

Etterkrigstidens generasjon av unge samer fikk både mulighet og ønske om å studere fag som 

var relevant for deres situasjon som minoritet i Norge.49 Første Sametingspresident Ole 

Henrik Magga, var blant andre aktiv i samepolitikken på slutten av 1970-tallet som del av 

Norske Samers Riksforbund (NSR), der han var leder fra 1980 til 1985. I et intervju fra 2013 

forteller Magga hvordan det ikke nødvendigvis var en fremtredende internasjonal forståelse 

blant unge samiske aktivister.50 Mye av motivasjonen blant etterkrigsgenerasjonens samiske 

studenter lå først og fremst i et ønske om å studere og forbedre samenes situasjon, ikke en 

målsetting om å øke internasjonal standard for urfolksrett. Den politiske argumentasjonen for 

samers rettigheter hadde slikt sett sitt utspring i velutdannede samer med fokus på å bedre 

samers posisjoner. Den interesse for egen kultur og egne rettigheter som vokste blant unge 

samer, var også et produkt av endringene i samfunnet sentrert rundt tanker om likestilling og 

individualisme. Likevel fantes det samtidig en tydelig bevissthet blant samiske aktivister 

rundt det globale aspektet, som Aslak Nils Sara forteller.  

                                                
47	Crossen.	2014.	81-85.		
48	Crossen.	2014.	85.		
49	Minde,	Henry.	2003.	80.;	Vik.	2017.	321.	
50	Hanne	Hagtvedt	Vik,	Anne	Julie	Semb	og	Helge	Pharo.	Mars	2014.	”Muntlig	historie	 intervju	med	
Ole	 Henrik	 Magga	 6	 november	 2013”,	 Forum	 for	 Samtidshistories	 intervjuprosjekt,	 Institutt	 for	
arkeologi,	konservering	og	historie,	Universitetet	i	Oslo.	
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De internasjonale folkerettslige instrumenter og normer spiller en viktig rolle i forståelsen av 

urfolks rettigheter til selvbestemmelse.51 Her gis først et kort sammendrag av de mest sentrale 

konvensjonene og artiklene i disse, siden disse vil bli referert til ofte gjennom prosjektet. 

Selvbestemmelsesretten ble etablert i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 

1966, som deler artikkel 1 med FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter, også vedtatt i 1966. Da konvensjonen ble vedtatt var det riktignok ikke med tanke 

på å verne om urfolks rettigheter, men dette ble senere et sentralt instrument også for urfolks 

selvbestemmelsesrett, der begrepet ”folk” også ble forstått til å omfatte urfolk. Artikkel 27 i 

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter omhandler etniske, religiøse eller språklige 

minoriteters rettigheter til å utøve og dyrke sin egen kultur, religion og språk. Denne var et av 

de viktigste instrumenter som argumentasjonen om urfolks rettigheter baserte seg på, spesielt 

før ILO-konvensjon nr. 169 kom. 

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater har vært ett av 

kjernedokumentene for urfolks rettigheter siden den ble vedtatt på International Labour 

Conference i 1989. Vik og Semb forteller hvordan internasjonale forståelser av urfolk snudde 

på slutten av 1960-tallet, fra assimilering og integrering av urbefolkningene inn i 

nasjonalstatene, til kulturvern og rettigheter som egne folk.52 Denne endringen ble uttrykt 

gjennom ordskiftet fra ILO-konvensjon nr. 107, om vern og integrering av innfødte 

befolkningsgrupper, av 1957 til konvensjon nr. 169, der ordlyden gikk fra 

befolkningsgrupper/populations til urfolk/peoples.53 Ordlyden og kategoriseringen denne 

innebærer er viktig for perioden oppgaven tar for seg, og dette kan knyttes til utviklingen av 

målsetting om selvbestemmelse, i det Semb forklarer som en større prosess rundt urfolks 

utfordring av de nasjonale politiske systemenes legitimitet.54 

                                                
51	 Semb.	 2003.	 124.	 Semb	 definerer	 her	 ”internasjonale	 normer”	 som	 normer	 som	 har	 blitt	
inkorporert	i	folkerettslige	avtaler.		
52	Vik	og	Semb.	2013.	518-519.	Om	diskursene	rundt	begrepene	”urbefolkning”	og	”urfolk”	se	også	
Vik.	2019.			
53	Vik.	2019.	Fotnote	1.		
54	Semb.	2005.	Se	også	Niemi,	Einar	og	Semb,	Anne	Julie.	2009.	”Forskningsetisk	kontekst:	Historisk	
urett	og	forskning	som	overgrep”.	De	nasjonale	forskningsetiske	komiteene.	Lest	28.01.2019.	
https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-pa-bestemte-grupper/...rskningsetisk-kontekst-
Historisk-urett-og-forskning-som-overgrep/.		
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K169 var en del av denne endringsprosessen, og slo fast en rekke individuelle og kollektive 

rettigheter for urfolk og stammefolk i verden. Blant dem så er det noen som er viktige å trekke 

frem her.  

I artikkel 4 slås det fast at regjeringene skal tilrettelegge for særlige tiltak (særordninger) for å 

sikre blant annet urfolks kultur og arbeid. 

Artikkel 6 omhandler statsmyndighetenes plikt til å konsultere med vedkommende 

urbefolkning, og stadfester i punkt 2 at konsultasjoner skal skje med den ”målsetting om å 

oppnå enighet om eller tilslutning til de foreslåtte tiltakene”.  

Artikkel 7 sier at urbefolkninger skal ha selvråderett og innflytelse på økonomiske, sosiale og 

kulturelle utviklingsprosesser som ”angår deres liv, tro, institusjoner, åndelige velvære og de 

landområder de lever i eller bruker på annen måte”. Artikkelen slo fast regjeringenes plikt til å 

treffe tiltak for å bevare og verne miljøene i de territorier der urbefolkningen bor, og utføre 

studier som grunnlag for vern av urfolkets sosiale, økonomiske og kulturelle interesser.  

Sedvaner og sedvanerett blir i artikkel 8 etablert som et viktig forbehold for regjeringene i 

lovgivning overfor urbefolkningene. Artikkel 8.1 sier: ”Ved anvendelse av nasjonale lover og 

forskrifter overfor vedkommende folk, skal det tas tilbørlig hensyn til deres sedvaner eller 

sedvanerett.” 

Artikkel 14, punkt 2 er viktig for tolkninger av urfolks landrettigheter og eiendoms- og 

bruksrett, der regjeringene skal ”sikre effektivt vern av (urfolkets) eiendoms- og råderett”.  

FN-konvensjonen og ILO-konvensjonen er viktige folkerettslige normer og instrumenter i 

utviklingen av samisk beslutningsmyndighet, og fungerer som en viktig ramme for samisk 

argumentasjon også i forbindelse med EF/EU-saken i perioden som prosjektet studerer. Det er 

også sentralt for perioden at arbeidet med FNs Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples (FNs erklæring om urfolks rettigheter) pågikk enda, til den ble vedtatt av FNs 

generalforsamling i 2007.   

1.4 Sametinget i en konstituerende fase 
Da Sametinget ble etablert og åpnet i 1989, fantes det fra samisk side en viss forventning om 

at Sametinget skulle få vesentlig innflytelse både på land og vann. Dette forklarer tidligere 
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Sametingspresident Ole Henrik Magga.55 Forventningene overgikk kanskje også det som var 

grunn til å håpe på.56 At Sametinget kan anses som institusjonaliseringen av samenes 

selvbestemmelsesrett betyr ikke selvbestemmelse i den mest radikale form, der Sametinget 

ved dets etablering fikk utøve full indre og ytre selvbestemmelse som et selvstendig politisk 

organ i Norge.57 Institusjonaliseringen omfattet på dette tidspunkt høringsrett i saker som 

angikk samer, og om begrenset administrativ myndighet innenfor visse saksområder, og en 

rådgivende funksjon for Storting og Regjering i saker som også angikk samer.58 Sametinget 

ble opprettet som et organ innenfor det norske statssystemet, med mandat til å arbeide med 

alle saker som berører den samiske befolknings interesser etter tingets oppfatning. I loven om 

Sametinget fra 1987 ble ikke spesifikke føringer lagt for hvilke oppgaver Sametinget skulle 

ha, men lagt opp til en dynamisk utvikling av Sametingets myndighet.59 Bestemmelsene i 

Samelovens § 2-1 kunne tolkes dithen, at Sametingets hovedsakelige funksjon skulle være av 

rådgivende myndighet, noe som i stor grad også har vært tingens reelle funksjon.60  

Samerettsutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 10. oktober 1980, et resultat av den 

politiske situasjonen og manglende samhandling mellom staten og samer som ble tydeliggjort 

gjennom Alta-saken på 1970-tallet. Dette var et offentlig utvalg som skulle håndtere 

samepolitiske spørsmål angående deres rettsstilling, spesielt når det kom til land og vann. 

Samtidig ble også Samekulturutvalget nedsatt, som fremmet et behov for lovfesting av 

samiske språkrettigheter.61 Samerettsutvalgets første utredning NOU 1984:18 Om samenes 

                                                
55	Vik,	Semb	og	Pharo.	2014.	59.		
56	Vik,	Semb	og	Pharo.	2014.	90.	
57	Semb	og	Vik.	2013.	520.	
58	 Sametinget	 blir	 ofte	 beskrevet	 som	 et	 rådgivende	 organ,	 selv	 om	 det	 fra	 samisk	 side	 har	 vært	
ønsket	en	mer	likestilt	posisjon	med	det	norske	Storting.	Semb.	2003.	151.		
59	Falch	og	Selle.	2018.	38.		
60	Oskal.	2002.	15.	
61	 Broderstad,	 Else	 Grete.	 1999.	 ”Samepolitikk:	 selvbestemmelse	 og	 medbestemmelse”.	 I	 Makt,	
demokrati	 og	 politikk	 –	 bilder	 fra	 den	 samiske	 erfaringen,	 1-30,	 Else	 Grete	 Broderstad,	 Audhild	
Schanche,	og	Vigdis	Stordahl.	Oslo:	Makt-	og	demokratiutredningen	1998-2003.	4.		
Utvalget	 skulle	 drøfte	 samiske	 kultur-	 og	 utdanningsspørsmål,	 med	 mandat	 om	 å	 ”…greie	 ut	 det	
prinsipielle	grunnlaget	for	vår	samiske	kultur-	og	utdanningspolitikk,	og	drøfte	tiltak	som	kan	fremme	
samisk	 kultur	 og	 styrke	 bruken	 av	 samisk	 språk.”	 Kilde:	 Aarseth,	 Bjørn.	 2006.	Norsk	 samepolitikk	
1945-1990.	Målsetting,	virkemidler	og	resultater.	Oslo:	Norsk	Folkemuseum	og	Forlaget	Vett	og	Viten	
AS.	301.		
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rettsstilling førte til at den norske rettstilstanden for samene ble endret. Samerettsutvalget 

foreslo i utredningen opprettelse av et egen samepolitisk organ.62  

Sameloven nr. 56 kom etter forslag fra Samerettsutvalget den 12. juni 1987, og Grunnlovens 

§110 a ble vedtatt 27. mai 1988.63 Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold, korttittel 

sameloven,64 gjorde det klart at et samisk folkevalgt politisk organ – ”et landsomfattende 

sameting valgt av og blant samene”.65 Sameloven la dermed det rettslige grunnlaget for 

dannelsen av Sametinget. Denne ble også utvidet i 1990 med egne bestemmelser om samisk 

språk.66 Sametinget skulle være ”et forum for samepolitisk debatt, og for ivaretakelse og 

fremme av det samiske mangfold”.67 Sametinget skulle overta oppgavene som Norsk Sameråd 

hadde hatt ansvar for siden 1964, som gikk ut på å bevare og videreutvikle samisk kultur, 

styrke samenes politiske stilling og fremme samiske interesser var tingets sentrale oppgaver. 

Tinget skulle arbeide med ”alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske 

folkegruppe”.68  

Sametinget ble offisielt åpnet 9. oktober 1989 i Karasjok av H.M. Kong Olav V. Falch og 

Selle beskriver etableringen av Sametinget som en tredelt måte å tilnærme samepolitiske 

utfordringer på: anerkjenne samenes historiske tilstedeværelse som egen etnisk gruppe/folk; 

motvirke effektene av assimileringspolitikken og fornorskningen; og for å kanalisere en 

etnopolitisk mobilisering inn i det norske styringssystemet.69 Sameloven etablerte Sametinget 

som et tosidig organ: ”et offentlig myndighetsorgan eller forvaltningsorgan og et selvstendig 

folkevalgt organ av og for samer som er en politisk påvirker overfor og forhandler med 

staten”.70 Sametinget skulle fungere som et ledd mellom samene og de norske 

statsmyndighetene, der folkerettslige instrumenter, som ILO-konvensjon nr. 169 og FN-

                                                
62	 Regjeringen.	 2009.	 ”Bakgrunn	 og	 mandat	 for	 Samerettsutvalgets	 arbeid”.	
https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/innstillinger/innstillinger-fra-
utvalg/innstillinger-levert-i-2007-2/samerettsutvalget/bakgrunn-og-mandat-for-
samerettsutvalget/id457045/,	sist	hentet	13.01.2019.		
63	Regjeringen.	2009.	”Bakgrunn	og	mandat	for	Samerettsutvalgets	arbeid”.		
64	 Sameloven.	 Lov	 om	 Sametinget	 og	 andre	 samiske	 rettsforhold	 12.	 juni	 1987	 nr.	 56.	
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56,	sist	hentet	20.04.2019.	
65	Sameloven,	§	1-2.		
66	Broderstad.	1999.	4-5.		
67	Sametinget.	Første	åpningstale,	”Kong	Olavs	tale	til	det	1.	ordentlige	Sameting	ved	dets	åpning	9.	
oktober	1989”.	https://www.kongehuset.no/tale.html?tid=70897,	sist	hentet	13.01.2019.		
68	Sameloven,	§	2-1.		
69	Falch,	Torvald	og	Selle,	Per.	2016.	”Samisk	myndighet	og	territorialitet”,	i	Norsk	Statsvitenskapelig	
Tidsskrift	vol.	32	(1)	4-34.		
70	Falch,	Torvald	og	Selle,	Per.	2018.	14-15.	
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konvensjonene, var med på å legge de rettslige rammene for hvordan dette skulle komme til 

uttrykk.  

Sametingets utforming og myndighet var gjennom sameloven lagt opp til muligheter for 

dynamisk utvikling innenfor det norske statssystemet. Dette innebar en mangelfull definering 

og konkretisering av Sametingets arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet. Som del av 

Sametingets konstituerende fase gjorde dette at tingets politiske ledelse og representanters 

oppgave var å bidra til utformingen av samepolitikken og Sametingets myndighet.  

Sametingets politiske og administrative organisering består av flere deler. Sametingets 

plenum er den folkevalgte forsamlingen med beslutningsmyndighet for Sametinget. Det er det 

folkevalgte organet i Sametinget. Representantene i plenumsforsamlingen velges hvert fjerde 

år. Sametinget har en president, valgt av og blant plenumsforsamlingen. Presidenten leder 

Sametingsrådet, som står for den utøvende myndigheten i Sametinget og som ansvar overfor 

Sametingets plenum og for administrasjonen av tinget. Sametingsrådet er Sametingets 

forvaltningsorgan. I 1992 undergikk Sametinget en omorganisering av 

forvaltningsorganiseringen som resultat av flere forvaltningsoppgaver, der det gjennom den 

nye modellen ble opprettet fire fagråd: Samisk næringsråd, Samisk kulturråd, Samisk 

språkråd og Samisk kulturminneråd. Fagrådene hadde egne administrasjoner for daglig 

forvaltning av henholdsvis næringstilskudd, kulturtilskudd, språkrøkt og kulturminnevern. 

Denne modellen besto til 2001, da ytterligere økning i forvaltningsoppgaver viste at 

omorganisering igjen var nødvendig.71   

Når det gjelder valg av Sametingets representanter er det samer som er oppført i Sametingets 

valgmanntall som kan stemme på hvem som skal sitte i tinget. For å kunne oppføres i 

valgmanntallet må man oppfatte seg selv som samisk, og enten har samisk som hjemmespråk, 

har eller har hatt foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre med samisk som hjemmespråk, eller 

er barn av noen som står eller har stått i valgmanntallet.72 Sametingsvalget holdes hvert fjerde 

år, der alle samer som fyller 18 år i valgåret, og som har norsk statsborgerskap eller er bosatt i 

Norge kan stemme.73  

                                                
71	Se	Falch	og	Selle.	2018.	Kapittel	3	”Sametingets	organisering”.	72-102.	
72	Oskal.	2002.	14.		
73	 Falck	 og	 Selle.	 2018.	 139.	 I	 fotnoten	 til	 dette	 står	 det	 at	 også	 samer	 med	 finsk	 og	 svensk	
statsborgerskap	kan	stemme	om	de	er	bosatt	i	Norge	før	31.	mars	i	valgåret,	og	at	samer	med	russisk	
statsborgerskap	kan	stemme	om	de	har	vært	bosatt	i	Norge	i	tre	år.			
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1.5 Problemstilling og avgrensning 
Prosjektets formål er å studere og kartlegge hvilke samiske argumenter som kom til uttrykk i 

forbindelse med EF/EU-debatten i Norge i perioden 1992 til 1994. Hovedproblemstillingen 

er: hvordan utspilte den samiske diskusjonen om Norges tilknytning til EF og EU seg, og hva 

var de sentrale argumenter i diskusjonen? For å svare på hovedproblemstillingen stilles det 

noen sentrale delproblemstillinger: Eksisterte det en samisk debatt om tilknytning til EF/EU i 

perioden, hvilke argumenter ble uttrykt i en slik debatt og av hvem? Hvordan ble EF/EU-

saken behandlet i Sametinget? På hvilken bakgrunn ble argumentene utformet? Hvordan kan 

argumentasjonen plasseres i den overordnede norske EF/EU-debatten? Hva forteller samisk 

argumentasjon i EF/EU-debatten i denne perioden om samenes politiske situasjon og status i 

Norge? 

Prosjektet konsentrerer seg hovedsakelig om å studere argumentasjon i Sametinget, og derfor 

på samepolitisk nivå hovedsakelig. Det trekkes samtidig inn hvordan den samepolitiske 

diskusjonen ble fremstilt i aviser. Oppgaven gjør rede for hvordan det i Sametinget og av de 

samiske representantene ble debattert om samisk fremtid i ulike tilknytningsformer til EF/EU. 

Videre gjør den rede for hva argumentene sa, hvordan argumentasjonen endret og utviklet 

seg, og hvilke premisser som ble lagt til grunn for den.  

Oppgaven har blitt avgrenset periodisk til 1992-1994. Dette innebærer en utelukking av å 

gjennomgå EØS-saken i dybden. Dette valget er basert på at for store mangler i 

kildefremstillingen gjør en slik analyse for ufullstendig til at den er hensiktsmessig å 

inkludere. Det var ment å inkludere EØS-prosessen, men det viser seg at fremstillingen blir 

for fragmentarisk til at det blir en god forklaring. EØS-prosessen hadde en innflytelse på 

EF/EU-saken, i den forstand at dette var en innledende fase av en større norsk EF/EU-prosess. 

EØS-saken vil derfor trekkes inn der det er nødvendig som en bakenforliggende forklaring på 

visse aspekter. Men en detaljert og utdypende analyse har blitt utelukket i prosjektet.  

Det bli det også trukket inn eksempler på samisk offentlig diskusjon om Norges tilknytning til 

EF og EU. Et større studie av samisk offentlig debatt om EF/EU ville ikke kunne la seg gjøre 

innenfor rammene av et slikt prosjekt om det skulle kombineres med argumentasjon i 

Sametinget og blant samepolitiske representanter. Kildematerialet som har blitt gjennomgått 

om Sametingets behandling av EF/EU-saken er omfattende, og jeg har derfor valgt å studere 

dette materialet kvalitativt og i dybden. Prosjektet har også blitt avgrenset til et nasjonalt 
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perspektiv, selv om et transnasjonalt, nordisk perspektiv også kunne være sentralt for videre 

forskning på temaet. Dette ville inkludere for omfattende arbeid enn hva et masterprosjekt 

omfatter, spesielt siden det ikke har blitt utført forskning på dette temaet tidligere i norsk 

sammenheng. Det tas heller ikke stilling til samisk identitetsutvikling i et nasjonalt og lokalt 

perspektiv, fordi dette er et komplisert og omfattende forskningsområde som ikke er 

nødvendig å inkludere i en slik oppgave. Det skal likevel påpekes at dette området også er 

relevant for videre forskning i forbindelse med tolkning av den ulike argumentasjonen blant 

samiske representanter i forbindelse med EF/EU-saken.  

Dette masterprosjektet vil sammenligne funnene om samisk EF/EU-debatt og argumentasjon 

med teorier og forskning om den allmenne (politiske og offentlige) norske debatten. Det vil 

her bli lagt vekt på teori om bakgrunner for argumentasjonen sett i et historisk perspektiv, 

som knyttes til tilhørighet, identitet og selvoppfatning. 

1.6 Kilder og metode 
Kildegrunnlaget for prosjektet er hovedsakelig funnet i Sametingets arkiv i Karasjok, og ble 

samlet under arkivreise utført i juli 2018. Kildegrunnlaget inneholder stort omfang av vedtak, 

forslag til vedtak og notater fra sentrale samepolitiske representanter. Sentralt i oppgavens 

kildeanalyse er også brevvekslinger mellom de samiske representantene i Sametinget og 

Sametingsrådet og mellom samiske representanter og Regjeringen, den norske EF/EU-

forhandlingsdelegasjonen, og representanter for EF/EUs organer. Det skal likevel påpekes at 

det på noen områder opplevdes mangler eller hull i kildematerialet, der korrespondanse eller 

andre dokumenter som kunne gitt mer utfyllende forståelser av kildene ikke har blitt studert. 

Her har samtidens aviser bidratt med å fylle inn mye av handlingsforløpet. Ved videre studier 

av dette temaet vil kanskje slike hull ytterligere kunne utfylles av dokumentasjon direkte fra 

aktørene. Møtebøkene fra Sametingets plenumsmøter fra perioden er hentet på Sametingets 

nettsider, og ligger tilgjengelig for alle.74  

Kildearbeidet har til tider vært krevende, på grunn av manglende kunnskap om hvordan 

arkivsystemet fungerer, og den lange avstanden som har ført til at flere besøk ikke har kunnet 

forekomme. God kommunikasjon og avklaringer med arkivets fagleder, Gunn-Astrid Nyborg 

Veimæl, har bidratt til riktig referansebruk og forståelse av systemet. Noen dokumenter som 

                                                
74	Hentes	via:	https://www.sametinget.no/Politikk/Sametingets-vedtak-1989-2004.	
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ble studert ved arkivreisen var ikke merket med referanse til hvor de ligger i arkivet, men etter 

samtale med faglederen fikk jeg bekreftelse på hvordan de skulle refereres til og at det ville 

kunne finnes fram til av arkivets ansatte. 

Kildene omfatter også avisinnlegg og –artikler om samepolitiske argumenter i EF/EU-

debatten, og om allmenne argumenter fra norsk og samisk side i løpet av perioden 1992-1994. 

Avisene har vært tilgjengelig digitalt gjennom Nasjonalbiblioteket. Hovedsakelig er det aviser 

fra Finnmark og Troms som har utgjort grunnlaget her, som Nordlys, Finnmark Dagblad, og 

spesielt den norskspråklige samiske avisen Ságat. Ellers har Klassekampen vært en sentral 

kilde. Aviskildene har blitt hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale arkiv, mens mange også 

har blitt funnet i Sametingets arkiv og i Samisk arkiv i Kautokeino.  

Kilder om Nei til EF/EU, både nasjonalt og i Finnmark og Kautokeino, har blitt funnet under 

Bjørn Aarseths arkiv og Svein Lunds arkiv i Samisk arkiv i Kautokeino. Her ble også et stort 

omfang avisutklipp nyttig for fremstillingen i oppgaven. Aviskildene og kildene om Nei til 

EF/EU har bidratt til en bredere innsikt i debatten, hovedsakelig fra et samepolitisk 

perspektiv, men også fra et offentlig perspektiv. Det har vært sentralt å føre dette inn i 

prosjektet selv om det ikke utgjør en stor del av forskningen.  

Kildegrunnlaget legger opp til bruk av en kvalitativ metode for prosjektet. Kildene og 

vurderingene av hva disse forteller har blitt satt i forhold til sekundærlitteratur og ulike 

teorier. Denne metoden har vært sentral for å besvare hovedproblemstillingen og 

forskningsspørsmålene.   

1.7 Oppgavens oppbygning  
Oppgaven gir en kronologisk gjennomgang av hendelsene rundt og diskusjonen om EF/EU-

tilknytning i perioden 1992 til 1994 sett fra et samisk perspektiv. Første kapittel består av 

innledning. Andre kapittel ser på Kommunaldepartementets utredning ”Samene i Europa”, 

som ble et viktig grunnlag for Sametingets videre arbeid med argumenter og krav i 

forbindelse med EF-medlemskap, og ser på hvordan EF-søknaden sendt november 1992 

gjorde at Sametinget tok sterkere initiativ til å bli inkludert i EF/EU-prosessen. Kapittel tre tar 

for seg hvordan en samisk EF-region – Sápmi – ble vurdert som en viktig, men utfordrende, 

mulighet for det transnasjonale nordiske samefellesskapet. Fjerde kapittel drøfter på hvilken 

måte Sametinget fikk plass i EF-forhandlingene i da de ble innledet, og hvordan 
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plenumssakene i Sametinget som ikke diskuterte EF-medlemskap, likevel hadde 

sammenfallende problemområder med spørsmålene som ble stilt i forbindelse med EF-saken. 

I kapittel fem fortsetter fremstillingen av samiske argumenter og den samiske diskusjonen, og 

kapittelet ser på vurderinger av tiltredelsesavtalen med hensyn til samene. Kapittel seks 

konkluderer med betraktninger på hvordan samisk debatt om tilknytning til EF/EU i perioden 

kan deles i tre hovedområder: samisk debatt som en del av den allmenne norske debatten, 

EF/EU-saken sett i sammenheng med utvikling av samisk selvbestemmelse og myndighet, og 

hvordan samisk argumentasjon kan sees som en del av indigenismen.  
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2 Samene i Europa   

2.1 Innledning  
Statsministeren kunngjorde under Arbeiderpartiets landsmøte i april 1992 at det skulle søkes 

om norsk EF-medlemskap.75 EF-saken ble sentral på den samepolitiske dagsordenen i 

forbindelse med Regjeringens søknad om medlemskap i fellesskapet. Sametingets politikere 

var klar over at medlemskap ville kunne bety store endringer for samene, men hvilke 

endringer, både utfordringer og muligheter, var usikkert. Det som var klart for Sametinget var 

at det var viktig å delta i avgjørelsene rundt disse endringene. Det var sentralt for Sametinget 

at samiske interesser også ble fremmet i forhandlingene med EF. I løpet av året 1992 arbeidet 

Sametinget med å finne posisjoner i EF-spørsmålene, basert på en utredning om virkninger av 

en EØS-avtale eller EF-medlemskap på samisk kultur, gjort på oppdrag av Sametinget av 

Reindriftens fagselskap A/L Bajos.76  Denne utredningen ble ferdigstilt i mars 1992. Da 

utredningen ”Samene i Europa” kom i november samme år, fikk Sametingets arbeid et enda 

større grunnlag å bygge på.  

”Samene i Europa” var en utredning om samiske interesser innenfor EF-systemet, som ble satt 

i gang av Kommunaldepartementet våren 1992, og sto ferdig i september samme år. Den ble 

utgitt i november og lagt frem før Brundtland-regjeringen søkte om medlemskap i EF 24. 

november 1992. Grunnlaget for utredningen var de folkerettslige og internrettslige 

instrumenter som Norge hadde forpliktet seg til, og disse var avgjørende for argumentasjonen 

i utredningen. Utredningen ble brukt som et viktig grunnlag videre i samisk debatt om 

medlemskap i EF, både av ja- og nei-siden. Derfor er den vesentlig i dette prosjektet.  

Kommunikasjonen mellom Regjeringen og Sametinget ble mer presist utover i det videre 

arbeidet med EF-saken. Sametingets politiske ledelse og administrasjon presenterte krav 

overfor Regjeringen om deltakelse i EF-forhandlingene allerede før Statsministeren offisielt 

søkte om medlemskap i fellesskapet. Det raske handlemønsteret Sametinget her førte var 

                                                
75	 Jenssen,	 Anders	 Todal.	 1995.	 ”Ouverturen”.	 I	Brussel	midt	 imot	 13-30,	 redigert	 av	 Anders	 Todal	
Jenssen	og	Henry	Valen.	13.		
76	 A/L	 Bajos,	 Norga	 Sámediggi,	 Norge	 Kommunaldepartementet,	 Europeisk	 økonomisk	
Samarbeidsområde,	 and	 De	 Europeiske	 Fellesskap.	 1992.	 Virkninger	 av	 en	 EØS-avtale	 eller	 EF-
medlemskap	på	samisk	kultur.	Kautokeino:	A/L	Bajos.	
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basert på erfaringer fra EØS-saken,77 1989 og varte frem til Stortinget godkjente avtalen 

mellom EFTA og EF i oktober 1992, der tinget gjennom hele behandlingsprosessen av saken 

hadde ligget litt akterut, og ført til at samiske hensyn ikke ble medberegnet i den endelige 

EØS-avtalen. I Sametingets høringsuttalelse om EØS-avtalen, vedtatt av flertallet på 

Sametingets plenumssamling 7.-8. april 1992, ble det lagt vekt på at samenes interesser ikke 

ble nevnt der. Avtalen ble gjennom vedtaket ikke godkjent av Sametinget.78 Det hadde fra 

samisk side blitt uttrykt en følelse av å ha blitt glemt av Regjeringen i EØS-forhandlingene.79 

En opplevelse av å bli sett, men ikke hørt, kan beskrive den erfaring samiske representanter 

hadde med EØS-forhandlingene.80 Denne kritikken ble eksplisitt uttrykt av Sametingsrådet i 

pressemelding av 20. mars 1992, der den manglende inkluderingen av samene i EØS-

prosessen, både i søknadsprosessen, under forhandlingene og i avtaleverket, innebar at 

bestemmelsene i ILO-konvensjon 169 om urfolks rett til deltakelse hadde blitt brutt.81 Det 

virket nå som at dette ikke skulle la seg gjenta fra Sametingets side når forhandlingene om 

EF-medlemskap nå sto for tur.  

Ulike syn på EF-medlemskap blant samiske politiske representanter gjorde seg gjeldende i 

den samiske argumentasjonen. Argumentasjonen var preget av at mange spørsmål om 

                                                
77	 Selve	 saken	og	 forhandlingene	mellom	EFTA-landene	og	EF	 foregikk	 fra	1989	 til	mai	1992,	mens	
ratifikasjonen	 av	 avtalen	 foregikk	 i	 en	 tid	 etter	 EØS-avtalen	 ble	 underskrevet	 2.	 mai.	 Stortinget	
godkjente	 avtalen	 16.	 oktober	 1992,	 og	 EØS-avtalen	 trådte	 i	 kraft	 1.	 januar	 1994.	 Se:	 Fredriksen,	
Halvard	Haukeland	og	Mathisen,	Gjermund.	2014.	EØS-rett.	2.	utgave.	Bergen:	Fagbokforlaget.	17-18.	
78	Kilde:	Sametinget.	Møtebok	2/92,	sak	16/92	EØS-avtalen	–	høringsuttalelse.		
Sametingsrådet,	der	Ole	Henrik	Magga	satt	som	leder,	uttalte	også	 i	en	pressemelding	og	foreløpig	
uttalelse	om	EØS-avtalen	den	20.	mars	1992,	at	Regjeringens	manglende	inkludering	av	Sametingets	
ønsker	om	deltakelse	førte	til	en	oppfatning	av	at	tingets	posisjon	som	folkevalgt	politisk	organ	ikke	
ble	tatt	alvorlig.	Kilde:	Johansen,	Oddgeir.	1992.	”Sametingsrådet	sier	nei	til	EØS-avtalen:	Det	samiske	
ikke	sikret”,	i	Ságat.	25.03.1992.	7.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19920325_36_24_1,	 sist	 hentet	
08.02.2019	
79	 Ole	 Henrik	Magga	 kommenterte	 til	Klassekampen	 21.	 november	 1990	 at	 ”(det)	 høye	 tempoet	 i	
forhandlingene	 (har)	 ført	 til	 reaksjoner	 i	det	 samiske	 folket	–	et	 folk	 som	det	 foreløpig	 ser	ut	 til	 at	
Norge	har	”glemt”	i	forhandlingene.”	Kilde:	Sjue,	Finn.	1990.	”Vil	kreve	varige	samiske	særordninger”,	
i	 Klassekampen,	 21.11.1990.	 9.	 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-
nb_digavis_klassekampen_null_null_19901121_21_272_1,	sist	hentet	29.04.2019.			
80	Denne	beskrivelsen	har	blitt	gitt	av	forskere	om	tilfeller	der	Sametingets	meninger	ikke	har	blitt	gitt	
den	 vekt	 de	 burde,	 som	 i:	 Josefsen,	 Eva,	Mörkenstam	Ulf	 og	Nilsson,	 Ragnhild.	 2016.	 ”The	Nordic	
Sámediggis	 and	 the	 Limits	 of	 Indigenous	 Self-Determination”.	 I	Gáldu	Čálá	 –	 Journal	 of	 Indigenous	
Peoples	Rights	(1).	23.		
81	 Sametingets	 arkiv,	 arkivert	 under	 EØS	 062,	 ingen	 videre	 referanse	 på	 dokumentet.	 Pedersen,	
Steinar.	26.03.1992.	”Sametinget	og	EØS-forhandlingene.”	Del	av	innlegg	på	åpent	møte	om	EØS	og	
distriktspolitikk/samiske	interesser	i	Lakselv	under	Porsanger	Arbeiderparti.		
Johansen.	25.03.1992.	7.	
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samenes posisjon og rettsstilling nasjonalt manglet tydelige svar. Lokal, nasjonal og regional 

myndighetsgrad for Sametinget var enda usikkert. De folkerettslige normer var sentrale som 

forståelsesrammer for samiske rettigheter i argumentasjonen, spesielt i ”Samene i Europa”-

utredningen.   

Diskusjonen om norsk integrering i det europeiske fellesskapet hadde fått vind i seilene igjen 

fra 1989, etter en periode med relativt lav offentlig interesse på 1980-tallet.82 Statsminister 

Gro Harlem Brundtland redegjorde overfor Stortinget at en søknad til EF var i tråd med 

Regjeringens oppgave å se fremover for å sikre full sysselsetting og økt verdiskapning.83 

Samarbeid med og deltakelse i det europeiske felleskapet var den beste måten Norge kunne 

sikre sin fremtid, mente Statsministeren og ja-siden i debatten. EF-medlemskap var ikke bare 

et spørsmål om tilgang til det frie indre markedet, som gjennom Maastrichttraktaten ville tre i 

kraft januar 1993. Det var også et sikkerhetspolitisk spørsmål i et svært skiftende 

verdensmaktbilde nå som den kalde krigen var over.  

I det partipolitiske bildet sto blant annet Høyre og Arbeiderpartiet sammen med FrP på ja-

siden, mens nei-siden ble ledet av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, sammen med 

Venstre, Rød Valgallianse og KrF.84 Ja-siden argumenterte med sikkerhetspolitikk og 

europeisk solidaritet som hovedpilarer. Ett av nei-sidens hovedargumenter handlet om å 

bevare nasjonal selvråderett, samt at primærnæringene og norsk solidaritet sto sentralt.85 

Debatten om Norge skulle bli en del av EF i 1994 var en av de store politiske og allmenne 

debattene i landet, med stort engasjement i befolkningen og høy deltakelse i politiske forum, 

både nasjonale og lokale. Debatten engasjerte også mange samepolitikere.  

2.2 ”Samene i Europa”-utredningen  
Kommunalministeren satte i løpet av våren 1992 i gang et utredningsprosjekt som del av 

Europautredningen for å kunne presentere en grundig analyse av mulige virkninger for 

                                                
82	Pharo.	1994.	7.	
83	 St.meld.	 nr.	 40	 (1993-94)	Om	medlemskap	 i	 Den	 europeiske	 union.	 Vedlegg	 1	 ”Statsministerens	
redegjørelse	 for	 Stortinget	 om	 norsk	 søknad	 om	 medlemskap	 i	 EF,	 16.	 november	 1992”.	
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/ud/stmeld/19931994/st-meld-nr-40_1993-
94/10/id190919/,	sist	hentet	28.01.2019.	
84	Jenssen.	1995.	20.	
85	Jenssen.	1995.	17.	
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samiske interesser ved et eventuelt EF-medlemskap.86 Denne ble publisert 11. november 

1992. Utredningsgruppen for dette prosjektet ble nedsatt i mai 1992, og ble ledet av 

Kommunaldepartementets samepolitiske rådgiver, Steinar Pedersen.87 Andre medlemmer var 

Lennart Mikkelsen (Sametingsrådsmedlem, Sametinget), Arne G. Arnesen 

(Landbruksdepartementet), Kari Husabø (Miljøverndep.), Alf Modvar (Kulturdep.) og Jan 

Birger Jørgensen (Fiskeridep.), samt Sven-Roald Nystø (Sametinget) som sekretær.88 

Gruppens arbeid skulle være ferdigstilt før utgangen av september.  

Mandatet var å ”vurdere (samiske) konsekvenser av et norsk medlemskap i EF. 

Konsekvensene bes vurderes i forhold til følgende tre alternative muligheter: a) Norge og de 

tre øvrige nordiske land med i EF, b) Norge utenfor EF, de tre øvrige nordiske land med i EF, 

c) Norge både utenfor EF og EØS, de tre øvrige nordiske land med i EF.”89 Det var forventet 

at gruppen skulle jobbe ut ifra Bajos-utredningen (også kalt Sametingets utredning), slik at ny 

informasjon og andre vurderinger kom frem gjennom utredningen fra 

Kommunaldepartementet. På grunn av den hurtige utviklingen på flere områder i EF-saken 

hadde flere felter i Bajos-utredningen behov for ny vurdering etter at den ble fremstilt i mars 

1992. Representanter for ulike samiske interesser ble inkludert i arbeidet, og det ble avholdt 

åpne møter i løpet av juni og august der både samepolitiske representanter og allmennheten 

var invitert. Utover de åpne møtene ble det holdt interne møter i utredningsgruppen, og det 

ble også foretatt en studiereise til Brussel 7.-8. juli.90 Utredningen omfattet i hovedsak tre 

felter: samisk region, samiske næringer, og samisk selvbestemmelse, der de to sistnevnte vil 

studeres videre i dette kapittelet. Utredningens vurderinger om en samisk region legges til 

neste kapittel for en bredere kontekstualisering.  

Utredningen påpekte analytiske forutsetninger for arbeidet, der samene befant seg her i en 

mellomsituasjon og sto ovenfor et teoretisk dilemma i EF-debatten. Samer ble ansett som et 

folk, en urbefolkning og en etnisk minoritet i Norge, Sverige, Finland og Russland, 

nasjonalstater som de også var en integrert del av. Dette gjorde at man fra et samisk ståsted i 
                                                
86	Europautredningen	skulle	belyse	mulige	konsekvenser	 for	ulike	områder	 i	det	norske	samfunnet.	
EF-medlemskapet	 og	 dets	 virkninger	 for	 Norge	 ble	 også	 vurdert	 under	 omstendighetene	 ved	 at	
Sverige	og	Finland	også	søkte	om	medlemskap.		
87	 Pedersen,	 Steinar	 og	 Kommunaldepartementet.	 1992.	 Samene	 i	 Europa:	 virkninger	 for	 samiske	
interesser	ved	ulike	former	for	tilknytning	til	EF.	Oslo:	Kommunaldepartementet.	
88	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470-6	 062.	 Det	 kongelige	 kommunaldepartement	 v/Gunnar	 Berge.	
16.11.1992.	Brev	til	Sametinget.	”Samene	i	Europa”.	
89	Pedersen.	1992.	5-6.		
90	Pedersen.	1992.	6.	
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ulik grad måtte ta stilling til hva som var det beste valget for fremtiden, enten det var for den 

samiske befolkning eller for den helhetlige norske befolkning. Det var altså et spørsmål om 

solidaritet og tilhørighet, som i stor grad kan beskrive utformingen av samisk argumentasjon i 

EF/EU-debatten som helhet. Vurderinger formet som samer og som nordmenn ville kunne 

være sammenfallende, men de kunne også være motstridende. Samer tok del i svært mange 

samfunnsområder som både ville tjene og tape på EF/EU-medlemskap, både som del av den 

norske befolkning og som en egen gruppe med spesielle behov for tilrettelegging. 

Utredningen la derfor vekt på å synliggjøre verdiene i forholdet mellom samene og 

nasjonalstatene – en klargjøring for hvilken posisjon samer hadde i nasjonalstaten. Spesielt 

viktig ble derfor Norges forpliktelser overfor samene gjennom folkerettslige normer, og 

nasjonal lovgivning.91  

Som en del av den nasjonale lovgivningen var distriktspolitikk en viktig faktor i vurderingene 

av konsekvenser for de samiske næringene og naturressursene.92 Norsk distriktspolitikk 

omhandlet hovedsakelig å opprettholde hovedtrekkene i de norske bosettingsmønstrene. 

Bosettingsmønstrene i Norge var i stor grad basert på utvinning og utvikling av lokale og 

regionale næringsveier, og særdeles viktig i distriktene var primærnæringene. Bosettingen var 

også ansett som et viktig trekk ved, og forutsetning for, samisk kultur. Jordbruk og fiske, samt 

reindrift og kombinasjonsdrift av de forestående var sentrale næringer i samiske områder.93 

De samiske norske bosettingsmønstrene strakk seg fra nord i Hedmark til den norsk/russiske 

grensa i Sør-Varanger. Det var ikke snakk om høy konsentrasjon eller utelukkende 

samiskbebodde områder, men om en spredt samisk befolkning med store kulturelle 

variasjoner og tilknytningsformer fra område til område, samfunn til samfunn.94 Bosettingen i 

de nordligste fylker, Finnmark og Troms, samt Nordland, var i stor grad preget av variasjoner 

innen samiske næringer gitt de ulike naturressursgrunnlagene i innlandet og ved kysten. I hele 

det samiske bosettingsområdet hadde også kombinasjonsnæringsdrift av både primær-, 

sekundær- og tertiærnæringer blitt mer fremtredende etter andre verdenskrig. Avhengigheten 

av lønnsinntekt hadde også blitt en del av de samiske samfunn. Likevel påpekte utredningen 

                                                
91	Pedersen.	1992.	8.		
92	Pedersen.	1992.	Kapittel	4,	31-35.	Kapittel	6-8,	43-62.		
93	Smith,	Carsten.	1992.	Rettstenkning	i	samtiden.	Oslo:	Universitetsforlaget.	93.		
94	Pedersen.	1992.	10.		
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at samer i høyere grad enn den norske befolkning generelt var mer knyttet til 

primærnæringene.95  

2.3 Naturen som grunnlag for samisk kultur 
De folkerettslige normer og instrumenter var en sentral del av utredningens vurderinger av 

mulige virkninger for samisk kultur. For å danne en bedre forståelse av de problemstillinger 

som ble stilt fra samisk perspektiv til EF-tilknytningene, kan det være det oppklarende å først 

gå dypere inn på den viktige posisjon naturen har i samisk kultur. Samisk tilknytning til natur 

kan forstås som å uttrykke en respekt som ikke baserer seg på oppfatningen av naturen som 

eiendom.96 Augusto Willemsen-Díaz forteller hvordan han tidlig i arbeidet med urfolks 

rettigheter i FN så nødvendigheten av å basere anerkjennelse av dette på urfolkenes egne 

kollektive forståelser av verden og naturen.97 Samisk juridisk forsker Ann-Gøril Johansen 

forklarer hvordan naturen er ansett som ”den sentrale forutsetning for den samiske kulturs 

overlevelse og videreutvikling.”98 Jakt, fiske og sanking av bær og andre ressurser i naturen 

(utmarka) har i samisk historie vært en viktig del av overlevelsen i tidligere samfunn, og 

senere har reindrift og fiske i større skala sammen med jordbruk vært mer sentrale.99 Bruken 

av utmarka har vært en stor del av livsvilkårene, og en bærekraftig bruk av den har vært 

nødvendig for å sikre fremtiden. Med moderniseringsprosesser som blant annet industri, 

forbruksmarked, veier og kraftlinjer, og turisme, har naturen i de samiske områder blitt utsatt 

for menneskelig forming som har endret det grunnlag som det samiske folk tidligere baserte 

sine liv på, samtidig som det samiske folk også i større grad deltok i denne utviklingen. 

Sosialantropolog Svanhild Andersen legger vekt på velferdssamfunnets oppbygging som en 

faktor som har svekket samisk tilknytning til naturen og primærnæringene, svekket språkets 

utbredelse og dermed kulturens grunnlag.100 I nyere debatt om samisk identitet har det blitt 

problematisert hvilken reelle verdi naturen har for samisk identitetsutvikling, gitt at mange 

                                                
95	Pedersen.	1992.	11.		
96	 Johansen,	Ann-Gøril.	2003.	”Ett	skritt	 fram	og	to	tilbake.	Om	samerettsutvalgets	 forslag	til	 regler	
om	vern	mot	naturinngrep	 i	 samiske	bruksområder”,	 i,	Samer,	makt	 og	demokrati,	 Bjerkli	 og	 Selle	
(red.),	175-	201.	Oslo:	Gyldendal	Norsk	Forlag	AS.	177.	
97	 Willemsen-Díaz.	 2009.	 18.	 Willemsen-Díaz	 var	 hovedbidragsyter	 i	 Cobo-prosjektet,	 og	 arbeidet	
med	mange	studier	angående	urfolks	rettigheter.	
98	Johansen.	2003.	178.		
99	 Pedersen.	 1992.	 60.;	 Andersen,	 Svanhild.	 2003.	 ”Samisk	 tilhørighet	 i	 kyst	 og	 fjordområder”.	 I	
Samer,	makt	og	demokrati,	246-264,	redigert	av	Bjerkli	og	Selle.	246.	
100	Andersen.	2003.	247.	
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samer ikke lever med en slik tilknytning, men i storbyer eller urbane områder.101 Likevel er 

det lagt en sentral betydning til de tradisjonelle tilknytningene til naturen som en historisk 

identitetsmarkør. På tidlig 1990-tallet var også denne oppfatningen av naturen og 

primærnæringene som identitetsgrunnlag for den samiske befolkning viktig. Under åpningen 

av Sametinget i 1989 holdt forfatter Magnar Mikkelsen sin vinner-prolog ”Ved bredden av 

mulighetenes hav”, der den samiske tilknytningen til naturen ble visualisert.102 

”… Lukk opp vinduet, la vinden fylle ditt øre. Gå ut, over den skrinne molda, over den 

mjuke lyngen, opp på det nærmeste fjell, og landskapet åpner sin favn. Det er 

Samelands grunnlov, båret av vindens tone, skrevet i elvens linjer, på fjordenes breie 

flater.” 

Mikkelsens prolog viser en ideell oppfatning av den samiske tilhørighet til naturen. En slik 

oppfatning var også fremtredende i samisk argumentasjon som ble lagt fram i løpet av EF-

prosessen, både fra ”Samene i Europa”-utredningen, Sametinget og tingets representanter. 

Tilknytningen til naturen både historisk, kulturelt og næringsmessig er en bakenforliggende 

forklaring på de interesser som ble lagt frem fra samisk side i EF-saken.  

2.4 Folkerettslige instrumenter og EF-rett i samisk 
praksis  
Utredningsgruppen fant det vesentlig å trekke frem de forpliktelser Norge hadde overfor sin 

urbefolkning når det skulle vurderes hvilke konsekvenser og virkninger et EF-medlemskap 

ville kunne få for samene. Tolkninger av de folkerettslige instrumentene og inkorporering av 

dem i nasjonal rett var under arbeid i Norge. Da ”Samene i Europa”-utredningen ble 

utarbeidet, var rett til land og vann og hvordan samisk forvaltning av naturressursene skulle 

                                                
101	Sosialantropolog	Robert	Paine	 (2003,	292-293)	har	et	 interessant	perspektiv	på	samisk	 identitet	
der	det	å	være	og	å	bli	er	beskrivende	for	problemstillingen:	det	har	blitt	et	spørsmål	om	å	bli	same	
eller	 blir	 same	 på	 nytt,	 mens	 man	 forblir	 å	 være	 norsk.	 Paine	 oppsummerer	 (2003,	 s.	 249)	 også	
identitetskrisen	 godt	 når	 han	 problematiserer	 premisset	 for	 en	 nasjon	 der	 folket	 fremstår	med	 en	
felles	identitet,	et	stort	fellesskap	(premiss	av	Asle	Høgmo),	fordi	dette	premisset	ikke	forenes	godt	
med	 den	 samiske	 situasjonen,	med	 store	 variasjoner	 i	 hva	 som	 er	 oppfattet	 som	 ”samisk”.	 Paine,	
Robert.	2003.	”Identitetsfloke:	Same-same”.	I	Samer,	makt	og	demokrati,	291-317,	redigert	av	Bjerkli	
og	Selle.		
102	 Mikkelsen	 vant	 konkurransen	 om	 å	 få	 lese	 egenprodusert	 tekst	 under	 åpningsseremonien	 til	
Sametinget	 i	 1989.	 NRK,	 direktesending	 ”Åpning	 av	 Sametinget”,	 sendt	 mandag	 9.	 oktober	 1989.	
https://tv.nrk.no/program/fsra00001989/aapning-av-Sametinget,	sist	hentet	23.02.2019.		
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defineres enda under arbeid i Samerettsutvalget.103 I oktober 1993 ga Rettsgruppen104 ut en 

innstilling om rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark (NOU 1993: 33), som 

sammen med to andre samlinger fungerte som et grunnlag for Samerettsutvalgets arbeid med 

sin andre utredning.105  

Artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966 var en del av 

tolkningsarbeidet som ble utført i forbindelse med samenes rettsstilling i Norge. 

Samerettsutvalgets tolkning av artikkel 27, som fremkommer i NOU 1984: 18 Om samenes 

rettsstilling,106 viser til at kulturbegrepet i artikkelen omfatter både den ideelle kultur 

(kulturelle ytringsformer som språk, musikk, litteratur, osv.) og de materielle forutsetninger 

for kultur, som næringer og bosettingsforhold.107 En slik forståelse ble også uttrykt av 

Justisdepartementet i Ot.prp. nr. 33 (1986-87) og Stortingets justiskomite i Innst.O. nr. 79 

(1986-87), der statens forpliktelse til å foreta positive tiltak for å sikre de samiske materielle 

forutsetninger for kulturen ble understreket. Kommunaldepartementets utredning uttrykte at 

det på bakgrunn av disse tolkningene av artikkel 27 var grunn til å anta at dette også medførte 

rett til rådighet over naturressursene. 108 Retten til å utøve den samiske kultur var samtidig gitt 

                                                
103	Pedersen.	1992.	21.		
104	Rettsgruppen	 var	 en	 juridisk	 ekspertgruppe	 som	 ble	 nedsatt	 av	 Samerettsutvalget	 i	 1985,	 som	
skulle	 ”utrede	 og	 ta	 stilling	 til	 hva	 som	 i	 dag	må	 anses	 for	 å	 være	 gjeldende	 rett	 med	 hensyn	 til	
eiendomsrett	og	bruksrett	til	land	og	vann	i	Finnmark	fylke”.	Her	hentet	fra	Semb.	2003.	131.	
105	NOU	1993:	34	Rett	 til	og	 forvaltning	av	 land	og	vann	 i	 Finnmark.	Oslo:	Rettsgruppen,	 Justis-	og	
politidepartementet.	
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/odn/tmp/2002/0034/ddd/pdfv/154831-
nou1993-34.pdf,	(sammendrag)	sist	hentet	15.02.2019.		
Samerettsutvalget	ga	to	ytterligere	samlinger	(NOU	1994:	21	Bruk	og	forvaltning	av	land	i	Finnmark	i	
historisk	perspektiv,	og	NOU	1997:	5	Urfolks	landrettigheter	etter	folkerett	og	utenlandsk	rett)	før	det	
kom	med	sin	andre	utredning	 i	1997:	NOU	1997:	4	Naturgrunnlaget	for	samisk	kultur.	Regjeringen,	
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1997-4/id140720/sec1,	 sist	 hentet	 24.02.2019.	
Denne	 utredningen	 ble	 gitt	 mye	 oppmerksomhet	 innen	 samisk	 forskning,	 se	 for	 eksempel	 Bjerkli,	
Bjørn	og	Selle,	Per.	2003.	Samer,	makt	og	demokrati:	Sametinget	og	den	nye	samiske	offentligheten.	
Oslo:	 Gyldendal	 Norsk	 Forlag	 AS.;	 og	 Broderstad,	 Else	 Grete.	 1999.	Makt	 demokrati	 og	 politikk	 –	
bilder	fra	den	samiske	erfaringen.	Oslo:	Makt-	og	demokratiutredningen	1998-2003.	
106	 NOU	 1984:	 18	 Om	 samenes	 rettsstilling,	 15.	 juni	 1984.	
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/nou-198418-
om-samenes-rettsstilling/id622185/,	sist	hentet	10.04.2019.		
107	Pedersen.	1992.	19.	
108	 Tolkning	 av	 kulturbegrepet	 i	 artikkel	 27	 var	 og	 er	 viktig	 for	 rettighetsstatusen	 til	 samer,	 men	
artikkel	 27	 er	 i	 stor	 grad	 så	 åpen	 at	 enhver	 stat	 selv	 skal	 og	 må	 kunne	 tolke	 bestemmelsen.	
Bestemmelsen	 og	 forarbeidene	 til	 artikkelen	 er	 nøytrale	 til	 hva	 kulturbegrepet	 faktisk	 innebærer.	
Smith.	1992.	194-197.	
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den faktiske mulighet til å utøve kulturen. Artikkel 27 beskyttet derfor fra inngrep som kunne 

ramme samenes kulturutøvelse, ble det uttrykt i utredningen.109 

Som nevnt ovenfor var distriktspolitikken i Norge et sentralt spørsmål i forbindelse med EF-

medlemskap i ”Samene i Europa”-utredningen. Det handlet om hvorvidt de positive 

særtiltakene og statsstøtten som distriktspolitikken hadde som grunnlag kunne videreføres 

under EF-retten.110 Distriktspolitikken var grunnleggende for utviklingen av næringene i de 

samiske områdene, siden dets hovedmål var å legge til rette for likeverdige levevilkår i hele 

landet med konkurransedyktige næringsforhold i distriktene, som samiske tradisjonelle 

områder nesten utelukkende var del av. Artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter ble i utredningen vist til som en del av hovedgrunnlaget for samenes rettigheter til 

å bli tatt hensyn til av myndighetene, særlig gjennom positiv diskriminering.  

Tolkningsmulighetene og den utydeligheten som utredningsgruppen bemerket i forbindelse 

med artikkel 27 i FNs konvensjon gjorde det likevel vanskelig å vurdere denne opp mot EF-

retten, blir det forklart i utredningen.111 Ifølge EF-retten skulle ikke nasjonal statsstøtte 

begrunnes på etnisk grunnlag, og derfor gi konkurransevridende effekt i det indre markedet. 

Det utredningen konkluderte med var at omfanget den samiske befolkning utgjorde var så 

begrenset at aktiv statsstøtte til samisk nærings- og kulturutøvelse ikke ville komme i konflikt 

med EF-retten. Løsningen på eventuelle konflikter som kunne dukke opp mellom EF-retten 

og særtiltakene i norsk same- og distriktspolitikk og i de folkerettslige instrumentene, ville 

ligge i formuleringen av kollektive rettigheter basert på geografisk område. Særrettene ville 

da tildeles alle som bodde innenfor det gitte geografiske området. Høyesterettsjustitiarius 

Carsten Smiths utredning fra 1992 Samenes rett til naturressurser – særlig ved 

fiskerireguleringer gir en utfyllende forklaring på hvordan den kollektive retten i samisk 

tilfelle handler om å ”gi samene som folk et virkemiddel til vern av folkets felles kultur”.112 På 

den måten var kollektive rettigheter en måte å legge til rette for samisk kultur. Hvis samiske 

rettigheter til naturressurser og næringsveier knyttet til disse skulle kunne foregå uten å 

                                                
109	Pedersen.	1992.	20.	
110	Pedersen.	1992.	32-34.		
111	Pedersen.	1992.	27.		
112	Smith.	1992.	211-212.		
Smiths	utredning	var	sentral	for	forståelsen	av	samiske	rettigheter	i	perioden.	Sametinget	og	samiske	
representanter	refererte	gjentagende	til	denne	i	argumentasjon	om	samiske	rettigheter	til	land,	vann	
og	kulturutvikling.		
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begrunnes på etnisk grunnlag, ville det være mulig å opprette særordninger for samisk 

bosettingsområde, der alle innbyggere ville kunne omfattes av disse rettighetene.113  

I ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater som trådte i kraft i 

Norge fra 5. september 1991, ble det i artikkel 14 lagt føringer for urbefolkningers 

landrettigheter.114 Det var her snakk om en kategorisering av landrettighetene gjennom enten 

eierett eller bruksrett. Bruksrettskategorien åpnet for en forståelse av landrettighetene lik 

kollektive rettigheter. Denne forpliktet staten til å tilrettelegge tiltak som sikrer samenes rett 

til å bruke disse landområdene til sine næringer.115 Definisjonen av eierett var derimot 

vanskeligere å overføre til det samiske tilfellet, fordi det var usikkert om det eksisterte 

områder som kunne klassifiseres som kollektivt samisk-eide.116 Norge hadde vært aktiv 

pådriver i arbeidet med å etablere bruksrett som likestilt med eierett i K169, ettersom dette 

allerede var en ordning innen norsk lov, og at det ikke ville innebære lovendringer eller 

spesielle tiltak fra norsk side overfor samene ved ratifikasjon.117  De norske myndighetene var 

under den oppfatning at de områdene som tradisjonelt hadde vært bosatt og brukt av den 

samiske befolkning, var eid av staten Norge gjennom etableringen av statsgrensene på 1700-

tallet, ikke av samene.118 Problematikken lå i sjansen for å måtte endre nasjonal lov om ILO-

konvensjonen bestemte at urfolk hadde eierett til de områder de tradisjonelt hadde bosatt, som 

ILO-konvensjon 107 hadde sagt. ILO mente å inkludere ”bruksrett” i konvensjonen ville 

svekke den fremfor å styrke den, og et kompromiss ble inngått der bruksrett ble løsningen i 

områder der urfolk og ikke-urfolk bodde sammen.119 Norges ratifikasjon av K169 hadde blitt 

basert på den oppfatning, at fleksibilitetsklausulen i artikkel 34 i konvensjonen førte med seg 

                                                
113	Smith.	1992.	212.		
114	Pedersen.	1992.	20-22.;	Regjeringen,	om	ILO-konvensjonen	om	urfolks	rettigheter	i	Norge.	
	https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/urfolkryddemappe/ilo-konvensjonen-
om-urfolks-rettigheter-/id487963/,	sist	hentet	10.04.2019.		
Regjeringen,	 revidert	 uoffisiell	 oversettelse	 av	 ILO-konvensjon	 nr.	 169	 om	 urfolk	 og	 stammefolk	 i	
selvstendige	stater.	
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-
nr-169-om-urbefolkninger-o/id451312/,	sist	hentet	10.04.2019.		
115	Pedersen.	1992.	21.	
116	 Pedersen.	 1992.	 21.	 For	 mer	 om	 problematikken	 rundt	 definisjoner	 og	 avgjørelser	 for	 samisk	
eierett	til	landområder,	spesielt	i	forbindelse	med	revisjonen	av	ILO-konvensjon	nr.	107,	se	Semb	og	
Vik.	2013.	533.		
117	Vik.	2019.	291-292.	
118	Semb	og	Vik.	2013.	Dette	var	også	tilfellet	ved	Norges	unnlatelse	av	å	ratifisere	ILO-konvensjon	nr.	
107	i	1957,	ifølge	Greta	Roland	(1993.	74.)	
119	Semb	og	Vik.	2013.	539-540.	
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en åpenhet for hvordan rett til land skulle tolkes innenfor rammene av artikkel 14.120 Siden det 

ikke var tydeliggjort hva som omfattet den samiske situasjonen i forbindelse med bruksrett 

eller eierett, verken fra ILOs side eller innen norsk politikk, var det problematisk å definere 

hva konvensjonen hadde av betydning for den samiske befolkning på dette tidspunkt.. Sett fra 

et samisk ståsted måtte norske myndigheter sikre avklaring for hvilke muligheter for samiske 

særrettigheter det fantes innen regionalpolitikken ved eventuelt EF-medlemskap, og videre 

hva som måtte til for å få tilgang til disse mulighetene.121 

Utredningsgruppen anså EF-retten slik den forelå som uforenelig med Norges intern- og 

folkerettslige forpliktelser overfor samene. Den samiske særretten til å drive med tamrein var 

for eksempel i utgangspunktet ikke forenelig med EF-retten siden den var basert på etnisk 

grunnlag. I Norges forhandlinger med EF ville det derfor fra samisk synspunkt være 

nødvendig å sikre særlige forhold som forhindret en nedgang i næringene i samiske områder, 

basert på folkerettslige og internrettslige instrumenter. Av de internrettslige forpliktelsene det 

her var snakk om var Grunnlovens § 110 a (sameparagrafen).122 Denne påla myndighetene å 

legge til rette for utviklingen av samisk språk, samfunnsliv og kultur. Dette innebar vern mot 

negativ politikk og tiltak overfor den samiske befolkning, og utførelse av positive tiltak og 

positiv diskriminering.123 Carsten Smiths argumenterer at Grunnlovens § 110 a stilte de 

samme krav som prinsippet i FN konvensjonens artikkel 27 til de norske myndigheter om 

vern av den samiske befolknings rettigheter.124 Dette ble også uttrykt av Samerettsutvalget i 

NOU 1984:18 og av forarbeidene til sameparagrafen i Grunnloven (Innst.S. nr. 147 (1987-

88).125 Siden sameparagrafen inneholdt de samme krav som artikkel 27, var det også like 

problemstillinger som var knyttet til paragrafens forenelighet med EF-retten.126 Hvordan 

skulle særretter og –ordninger forenes med EF-retten? Sameloven av 1987 som lovfestet 

bestemmelsen om Sametingets etablering var også en internrettslig forpliktelse Norge måtte 

forholde seg til i henstilling til den samiske befolkningen i EF-spørsmålene.  

                                                
120	Semb	og	Vik.	2013.	540.		
121	Pedersen.	1992.	33-34.		
122	Paragrafen	overført	til	§	108	i	2014.		
Kongeriket	 Norges	 grunnlov,	 17.05.1814.	 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn,	 sist	
hentet	21.02.2019.	
123	Pedersen.	1992.	24.;	Smith.	1992.	200-202.		
124	Smith.	1992.	202.		
125	Pedersen.	1992.	24.		
126	Pedersen.	1992.	28-29.	
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Ingen av medlemslandene i EF hadde ratifisert ILO-konvensjon 169, og EF hadde ikke 

fullmakter utover medlemsstatene til å ratifisere den. Utredningsgruppen mente derfor det 

ikke kunne garanteres for at de folkerettslige forpliktelsene Norge hadde gjort seg ville følges 

opp ved medlemskap. Samene som eneste anerkjente urfolk i Europa på dette tidspunkt ville 

falle inn under minoritetsretten i EF, som ikke ga rettigheter utover immaterielle 

kulturforhold. Særegne ordninger for samene til for eksempel reindrift ville måtte presiseres i 

forhandlingene, mente utredningsgruppen, slik som det hadde blitt gjort overfor inuittene på 

Grønland for hval- og selfangst. Et sentralt mål var å få til en felles reindriftspolitikk for de tre 

nordiske landene om alle ble medlemmer. Både for rettsspørsmålene og for 

markedsordningene var dette viktig. EF ga på den måten en mulighet for den samiske 

befolkning til å samles på et transnasjonalt nivå. Historisk sett var det mer naturlig med en 

samisk region som omfattet hele det samiske tradisjonelle bosettingsområdet uten riksgrenser 

som sperret beiteområdene. Utredningen omtaler dette området som Nordkalotten. Som dette 

prosjektets kapittel 4 drøfter mer grundig, så ble utsiktene for et slikt utvidet 

samarbeidsområde med felles politikk et viktig positivt argument til EF-medlemskap fra 

samisk side. Muligheten for dette var likevel styrt av mange utilsiktede forhold, og hvordan 

dette skulle utføres, både geografisk og administrativt, var kompliserte vurderinger. Samtidig 

fantes det en optimisme rundt dette temaet, spesielt blant reindriftsamer, da reinkjøttmarkedet 

i EF var en mulighet til å øke verdiskapningen blant reindriftssamer. Det var altså ifølge 

utredningsgruppen store muligheter for en forsterket fellesnordisk samepolitikk, og dermed 

større innflytelse på interne interesser.127 Samtidig var det ikke gitt at disse mulighetene ville 

kunne fungere og etableres i praksis, gitt de mange forhold rundt urfolksrettigheter som ikke 

hadde blitt tatt stilling til verken i EF eller nasjonalt i de nordiske landene.  

Utredningens konklusjoner i spørsmålene om konsekvenser for næringene og 

naturforvaltningen i de samiske områder var hovedsakelig formet under uvisse forhold. De 

foreløpige vurderingene var ment som retningslinjer til de hensyn og krav som de norske 

myndigheter burde ta med seg inn i forhandlingene med EF om medlemskap. 

Primærnæringenes kulturelle betydning for den samiske befolkning gjorde at spørsmål om 

primærnæringenes fremtid i EF også var viktig i den samiske argumentasjonen, som i den 

norske forøvrig. Utredningsgruppen fant at mange områder innen næringslivet ikke sto i 

direkte fare for store omveltninger ved eventuelt medlemskap, som forvaltning av utmark og 

                                                
127	Pedersen.	1992.	50.	
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de tilhørende naturressurser, mens andre næringsområder, som reindrift, jordbruk og fiske, 

mulig kunne oppleve vanskelige forhold på grunn av den frie konkurransen i EFs indre 

marked om ikke den norske avtalen inneholdt vern og særrettigheter for dette. 128 Samiske 

gårdbrukere, fiskere og reineiere drev mindre enheter. Konkurransemarkedet i EF var ikke 

gunstig for små bedrifter, med mindre sær- og støtteordninger ble lagt til rette for at også 

disse ville kunne bestå i et hardere konkurransemarked. En annen mulig virkning var økt 

sentralisering som følge av medlemskap, som ville være negativt for utviklingen av samiske 

næringer/primærnæringene, og derfor på bosettingsmønstre og samisk kultur.  

Et konkret eksempel på mulighetene og begrensningene i EF var fiskeriet. Utredningsgruppen 

mente at EFs reglement slik det var på dette tidspunktet ikke ville komme i veien for 

opprettelsen av en samisk fiskesone, en ønskelig løsning fra samisk ståsted. De norske 

myndighetene fortsatt ville ha kontroll over fiskeripolitikken innenfor 12-milssonen frem til 

EFs nye vurdering av fiskeripolitikken i 2002. Norge som del av EF ville bety at en stor 

fiskerinasjon ble medlem, noe som ville ha betydning for utviklingen av EFs fiskeripolitikk. 

For Norge var det derfor viktig, mente utredningsgruppen, å sørge for gode avtaler i 

forhandlingsprosessen med EF. Utover dette mente utredningsgruppen at det ikke ville bli 

store endringer i fiskerinæringen slik den forelå. Det som var usikkert var hvilke 

konsekvenser som ville kunne dukke opp etter 2002. Spørsmål rundt tilgang og bruk av 

naturressurser var også viktige i forbindelse med de samiske områdene. Oppkjøp av eiendom i 

de områder som ble brukt som beitemarker, turisme og vern av skjør natur var viktig å få 

definert i tilknytningsformene til EF. Utredningen konkluderte under dette punktet at 

jordeiendomsretten til for eksempel fritidseiendommer fortsatt ville være regulert av den 

norske stat, og at dette burde være klare krav i forhandlingene med EF. Bruk av statens grunn, 

altså utmarksområdene, ville forbli en rettighet til lokalsamfunnene.  

Norges fremtidige frihet til å gjennomføre ordninger og tiltak for å sikre og verne den samiske 

kultur, i vid forstand, var den sentrale problemstilling, der utredningsgruppen anså det som 

avgjørende at de norske myndighetene gjorde nødvendige forbehold i avtaleforhandlingene.129 

Det er også viktig å nevne at selv om samisk argumentasjon i stor grad viste til internasjonale 
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forpliktelser Norge hadde satt seg, var det fortsatt den nasjonale politiske rammen som 

dominerte for forståelsen av norsk samepolitikk, også overfor EF-spørsmålene.130 

2.5 Samisk selvbestemmelse i EF? 
Carsten Smith argumenterte for at samenes rettsstilling krevde at Sametinget hadde rett til å 

uttale seg om reguleringsforskrifter før de ble vedtatt, basert på hans utredning av artikkel 27, 

ILO-konvensjon 169 og Samerettsutvalgets innstilling av 1984 med det politiske arbeid og 

lovverk som etterfulgte denne. Sametinget, ved Sameloven § 2-2, skulle uttale seg på vegne 

av det samiske folk.131 Loven sier at ”[a]lle offentlig organer bør gi Sametinget anledning til å 

uttale seg før de treffer avgjørelse i saker på Sametingets arbeidsområde.”132 Det var derfor  

rådet, men var ikke lovlig bestemt, at de måtte innrette seg etter Sametingets uttalerett. I 

tillegg argumenterer Smith – i forbindelse med fordeling av fiskekvoter i samiske 

bosettingsområdet – at ”det burde være en konsekvens av statens nyeste samepolitikk, […] at 

Sametinget også gis en rett til medbestemmelse”.133 Samepolitikken som ble ført på 

begynnelsen av 1990-tallet åpnet derfor, ifølge Smith, for samisk medbestemmelse i saker 

som angikk den samiske befolkning. Det var ikke snakk om selvbestemmelse i form av full 

beslutningsmyndighet, men at Sametinget etter folkerettslig og internrettslig lov skulle 

inkluderes i beslutningsarbeidet i visse saker.  

Begrepet selvbestemmelse var ikke ukjent i perioden, da ”self-determination” var et 

grunnleggende folkerettslig prinsipp i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 

rettigheter og konvensjon om sivile og politiske rettigheter.134 I internasjonal urfolksrett sto 

også begrepet selvbestemmelse sentralt. Bruken av begrepet i samisk sammenheng i 1992 var 

derimot ikke like utbredt. For eksempel ble ikke begrepet brukt i ”Samene i Europa”-

utredningen. Utredningen trakk ikke direkte og klare linjer mellom rettigheter til land og vann 

og selvbestemmelsesrett. Det ble lagt vekt på bestemmelsene i K169 artikkel 6 om 

urbefolkningers rett til å delta i og bli rådført/konsultert om bruken og forvaltning av 
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131	Smith.	1992.	213.		
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133	Smith.	1992.	214.		
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naturressursene i deres landområder.135 En slik vektlegging viser hvordan det ble oppfattet at 

samene som urfolk hadde en klar rett til å bli inkludert i saker som angikk deres områder og 

deres kultur, i utstrekning av kulturbegrepet forstått i vid forstand. Der utredningen diskuterte 

Norges forpliktelser etter FN-konvensjonen fra 1966, ble ikke selvbestemmelse i henhold til 

artikkel 1 trukket frem, men fokuset ble lagt på kulturvernet og betydningen av dette i et 

bredere perspektiv.136 Løsninger for form av deltakelse i forhandlingene måtte ”avklares 

nærmere mellom tinget og sentralmyndighetene”, og at de folkerettslige instrumenter og 

snuoperasjonen Norge var i gang med i sitt forhold til sin urbefolkning måtte legge rammer 

for samiske interesser i forhandlingene med EF.137 Utredningen la på denne måten et grunnlag 

for argumentasjon om samisk medbestemmelse, uten å legge definerte føringer for hva dette 

innebar.  

Videre utover i den samiske diskusjonen om EF-saken ble medbestemmelsesretten det 

grunnlaget Sametinget bygget videre på. ”Samene i Europa”-utredningen ga ikke uttrykk for 

en fremtidig utvikling av en samepolitikk i Norge som baserte seg på fullstendig samisk 

selvbestemmelse, også fordi det ikke var utredningens mandat å ta stilling til den nasjonale 

utviklingen av samepolitikken på et slikt nivå. Som vi har sett var det gjennomgående i 

utredningen at samepolitiske rettigheter enda var såpass uklart knyttet opp til de folkerettslige 

og internrettslige bestemmelsene at konkrete svar på hvilket standpunkt som burde tas i 

samepolitiske rettigheter i EF-saken var fraværende. Det som var tydelig for 

utredningsgruppen var at et EF-medlemskap ville berøre og ha virkninger for samiske 

interesseområder. Vurderingen av EF-medlemskap lå derfor innenfor Sametingets 

arbeidsoppgaver, noe som åpnet for muligheten til uttalelse overfor de offentlige organer. På 

det grunnlag argumenterte utredningsgruppen for at en naturlig videreføring av utredningens 

arbeid ville være samisk representasjon i forhandlingsprosessen.138 

2.6 Sametinget tar grep om EF-saken 
I november da Regjeringen offisielt søkte om norsk medlemskap i EF, sto også dette på 

dagsordenen i Sametinget. Krav fra Sametinget ble fremstilt fra et tidlig tidspunkt. Samiske 

interesser måtte inkluderes i forhandlingene, og samisk representasjon var i dette avgjørende 
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for å få til tilfredsstillende løsninger. Sametinget hadde bidratt i arbeidet med 

Kommunaldepartementets utredning av mulige virkninger for den samiske befolkning i et EF-

medlemskap. Fra den ble utgitt 11. november 1992 ble den brukt som et hovedgrunnlag i 

Sametingets vurderinger av EF-saken.  

Etter søknad om medlemskap ble vedtatt på APs landsmøte den 5.-8. november 1992, uttrykte 

Sametingets president Ole Henrik Magga i brev til Statsministeren at Sametingsrådet ønsket 

at søknaden skulle utsettes til Sametinget hadde hatt mulighet til å drøfte saken i plenum 24.-

27. november.139 Dette ble avslått av Regjeringen.140 Sametingsrådet tok derfor i møte den 16. 

november opp spørsmål i forbindelse med norsk EF-medlemskap og meddelte disse i brev til 

Regjeringen, slik at det skulle være kjent ved inngangen av søknadsprosessen.141 

Sametingsrådet fattet et enstemmig vedtak basert på ILO-konvensjon nr. 169, artikkel 7, som 

sier at urbefolkninger skal ha selvråderett og innflytelse på økonomiske, sosiale og kulturelle 

utviklingsprosesser. Det ble presisert i vedtaket at Sametingets generelle holdning til EF-

medlemskap var at representantene holdt seg skeptiske, men tinget måtte jobbe ut ifra det 

faktum at Regjeringen ønsket medlemskap.  

Sametingsrådet mente samiske interesser burde ha en sentral plass i 

medlemskapsforhandlingene. Dette ble blant annet basert på flertallets uttalelse i Stortingets 

landbrukskomite sin innstilling til Stortinget nr. 167 (1991-92) En bærekraftig reindrift.142 

Innstillingen fra landbrukskomiteen uttalte at ”[f]lertallet anser at norske myndigheter må 

benytte de internasjonale kanaler som er tilgjengelige for å sikre oppslutning rundt K169 om 

urbefolkninger, og arbeide for at EF-landene snarest mulig ratifiserer konvensjonen.”143 

Sametingsrådet mente det var sentralt å anse forhandlingsprosessen som et tredelt arbeid i 
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140	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470-4.	 Sametinget	 v/Ole	 Henrik	 Magga.	 19.11.1992.	 Brev	 til	
Sametingets	hovedkomite	for	organisasjonssaker.	”Samiske	 interesser	 i	 forbindelse	med	Norges	EF-
søknad”.		
141	Sametingsrådet.	16.11.1992.	Sak	R	210/92.	
142	 Saken	 ble	 behandlet	 og	 ble	 vedtatt	 i	 St.meld.	 nr.	 28	 (1991-92)	 En	 bærekraftig	 reindrift.	 Oslo:	
Landbruksdepartementet.		
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=5173,	sist	hentet	01.05.2019.	
143	 Innstillingen	 er	 ikke	 publisert	 på	 Stortingets	 nettsider.	 Utdraget	 er	 hentet	 fra	 Sametingsrådet.	
16.11.1992.	Sak	R	210/92.	
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forbindelse samiske interesser, som også var avhengig av hverandre. De nordiske 

sentralmyndighetene måtte legge til rette for at norske standarder ble grunnlaget for 

samepolitikken som skulle føres i EF. Deretter var det avgjørende at de samiske politiske 

organer i de nordiske landene arbeidet sammen om å forme mål for denne samepolitikken. Fra 

EFs side måtte særretter godtas eller gjøres rom for slik at det ikke ble lagt hinder for 

fremtidig utvikling av minoritets- og urfolkspolitikken. En av de mest kompliserende 

faktorene i samenes mulige fremtid i et EF-medlemskap var at EF ikke hadde noen form for 

urfolkspolitikk, og heller ikke definert og etablert minoritetspolitikk enda.144 Hvordan de 

internrettslige og folkerettslige instrumenter kunne forenes med EF-retten, og hvordan de 

kunne brukes som argumentasjonsgrunnlag i forhandlingene, var utfordrende så lenge det 

enda ikke var mulig å si hvordan disse fungerte i nasjonal rett. En mulighet til å definere 

samiske særrettigheter var å skrive en egen protokoll til Romatraktaten som tok stilling til 

samiske spørsmål. Denne måtte bygge på anerkjennelse av samer som urbefolkning og etnisk 

minoritet. Mye ansvar hvilte på de samiske politiske organer og de nordiske 

sentralmyndighetene for å løse disse oppgavene.145   

Flere tiltak ble understreket som sentrale for at Regjeringen og Sametingets oppgaver kunne 

utføres. En viktig fordel for arbeidet med samenes plass i et EF-medlemskap var om 

Samerettsutvalgets utredning om samenes land- og vannrettigheter ble avklart i forkant av 

forhandlingene. På den måten kunne konkrete retningslinjer og krav bli lagt frem under 

forhandlingsprosessen med EF fra den norske forhandlingsdelegasjonen og Regjeringen. Den 

samiske befolkningens fremtid ville derfor sikres ytterligere innenfor EF-systemet. På dette 

grunnlaget ville det være avgjørende at myndighetene argumenterte for tilrettelegging av 

avtalen slik at de samiske næringene og tilgangen til land og vann ikke ville komme i konflikt 

med EF-retten. Sametingsrådets vedtak uttrykte en skeptisk holdning til mulighetene for EF-

medlemskap. Om en avtale mellom Norge og EF skulle kunne forenes med Sametingets mål 

                                                
144	For	litteratur	om	nasjonale	minoriteter	i	EU,	se	Markusse,	Jan	D..	2007.	”Are	national	minorities	in	
the	EU	progressing	 towards	 the	acquisition	of	universal	 rights?”,	 i	Environment	and	Planning	A	 39.	
1601-1617.	 DOI:	 10.1068/a38201.;	 Galbreath,	 David	 og	 McEvoy,	 Joanne.	 2012.	 ”European	
organizations	 ond	 the	 minority	 rights	 in	 Europe:	 On	 transforming	 the	 securitization	 dynamic”,	 i	
Security	Dialogue	43	 (3)	267-284.	DOI:	10.1177/096701612444149.;	Barten,	Ulrike.	2015.	“Minority	
Rights	 in	 the	 European	 Union	 after	 Lisbon”,	 i	Nordic	 Journal	 of	 Human	 Rights,	 33	 (1)	 74-94.	 DOI:	
10.1080/18918131.2015.1000053.;	 Cianetti,	 Licia.	 2018.	 “Trickle-Down	 Social	 Inclusion:	 The	 EU	
Minorities	 Agenda	 in	 Times	 of	 Crisis”,	 i	 Journal	 of	 Common	Market	 Studies,	 56	 (4)	 785-801.	 DOI:	
10.1111/jcms.12618.	
145	Sametingsrådet.	16.11.1992.	Sak	R	210/92.	
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for samenes nåværende og fremtidige politiske, økonomiske og kulturelle posisjon, måtte de 

norske myndighetene legge dette tydelig frem i forhandlingene.  

Et annet tiltak var knyttet til deltakelse. Det var avgjørende at Sametinget ble representert i 

forhandlingsdelegasjonen, for å kunne motta og overlevere informasjon om samiske 

interesser. Sametingets arbeid i EF-prosessen var å sørge for at myndighetene hadde klare 

nasjonale mål for samepolitikken overfor EF, og å vurdere hvordan samiske interesser ville 

kunne bevares i løpet av forhandlingene. Representasjon var viktig også på et følelsesmessig 

nivå, ved at det hadde konsekvenser for forholdet mellom samene og myndighetene. 

Sametingsrådets vedtak sa at ”[s]pørsmålet om trygghet og bevissthet om at alt som kunne 

gjøres er gjort, når forhandlingsresultatet foreligger, vil få meget stor betydning når 

Sametinget skal gi sin tilrådning til spørsmålet om EF-medlemskap.”146 Det var både 

forventet og ønskelig fra Sametingsrådets side at de norske myndigheter brukte denne 

muligheten som EF-saken åpnet for til å utarbeide en sterkere samepolitikk i Norge. Det var 

her mulig å definere rettigheter for den samiske befolkning, i tråd med bestemmelsene i 

sameloven fra 1987 og de internasjonale folkerettslige konvensjoner. Samtidig kunne 

inkludering av samiske representanter være et steg i oppgjøret for de historiske negative tiltak 

som den norske stat hadde påført den samiske befolkning. EF-forhandlingene åpnet for en 

mulighet for den norske stat til å si unnskyld. Samisk representasjon og deltakelse i EF-

prosessen kunne bety et oppgjør med fortiden, ved å handle i nåtiden for å sikre fremtiden. En 

slik argumentasjon viste til den forventning til Sametingets rolle som Magga fortalte forelå 

blant mange samiske politiske representanter ved tingets etablering. Sametingsrådets vedtak 

ble sendt til Statsministerens kontor.147 Hovedkomiteen for organisasjonssaker i Sametinget la 

Sametingsrådets vedtak frem for tingets plenum under møte 24.-27. november.148 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt i Sametinget i sak 44/92 Samiske interesser i forbindelse 

med Norges EF-søknad.149  

                                                
146	Sametingsrådet.	16.11.1992.	Sak	R	210/92.	8.	
147	 Sametingets	arkiv,	 sak	92/470-12,	062.	 Statsministerens	 kontor	 v/	 statssekretær	Ole	Berrefjord.		
27.11.1992.	Brev	til	Sametinget.	”Regjeringens	søknad	om	norsk	medlemskap	 i	EF	–	 ivaretakelse	av	
samiske	interesser”.	
148	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470-4.	 Sametinget	 v/Ole	 Henrik	 Magga.	 19.11.1992.	 Brev	 til	
Sametingets	hovedkomite	for	organisasjonssaker.	”Samiske	 interesser	 i	 forbindelse	med	Norges	EF-
søknad”.	
149	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470	 062.	 Sametinget.	 Utskrift	 av	møtebok	 4/92.	 24.-27.11.1992.	 Sak	
44/92	Samiske	interesser	i	forbindelse	med	Norges	EF-søknad.		
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Samisk deltakelse i EF-prosessen innebar også deltakelse i søknadsprosessen, mente 

Sametingsrådet. Den manglende inkluderingen samepolitiske representanter opplevde 

gjennom EØS-forhandlingene fortsatte da Regjeringen søkte om EF-medlemskap. Magga 

uttrykte dette i et intervju i Klassekampen 19. november.150 De samiske representantene hadde 

ikke fått henvendelse om å uttale seg om en EF-søknad før dette ble avgjort i Regjeringen. De 

hadde ikke fått mulighet til å behandle saken i plenum innenfor de tidsrammer Regjeringen 

hadde gitt for søknaden, eller innenfor de administrative rammer for Sametingets 

plenumsmøter. Nasjonale samerettslige forhold som ville ha en avgjørende rolle for samenes 

posisjon i et mulig EF-medlemskap var ikke ferdigstilt. Da Sametingets representanter ble 

invitert til å møte med Regjeringens kontaktutvalg for europasaker om EF-saken, ble 

Sametinget invitert som en organisasjon, ikke som et folkevalgt politisk organ for Norges 

samiske befolkning.151 Ville samiske representanters følelse av forsømmelse og forglemmelse 

av samiske interesser fortsette videre inn i EF-prosessen? Etter at EF-

forhandlingsdelegasjonen fra Regjeringen ble utpekt 4. desember 1992, hadde ikke samiske 

representanter fått plass, verken i delegasjonen eller som observatører.152 Likevel var 

Sametinget nå på offensiven.  

2.7 Samiske perspektiver på EF-medlemskap i 
offentlig debatt 
Spørsmål om de samiske interesser i EF fikk også oppmerksomhet både i lokal og 

riksdekkende presse. Flere ulike perspektiver ble fremstilt i løpet av de neste månedene etter 

søknaden var sendt. Spesielt hadde Arbeiderbladet flere artikler som fremmet samiske 

perspektiver i forbindelse med EF-saken. Sametinget og Sametingspresident Maggas mistillit 

til Regjeringens hensyn til samiske interesser i EF-forhandlingene på den ene siden, og 

Regjeringens bekreftelser om tiltak for inkludering av samene på den andre, fikk 

                                                
150	 Heen,	 Anna.	 1992.	 ”Samene	 ble	 ikke	 spurt”,	 i	 Klassekampen,	 19.11.1992.	 8.	
https://www.nb.no/items/eff2ef7af2851a32d02b815a2dd128f7?page=7&searchText=sametinget%2
0EF,	sist	hentet	26.02.2019.	
151	Heen,	Anna.	19.11.1992.	8.		
Sametingets	arkiv,	sak	92/470.	Sametinget	v/underdirektør	Heidi	Salmi	og	Roger	Kalstad.	19.11.1992.	
Brev	til	Statsministerens	kontor.	”Norge	og	EF	–	Samiske	interesser”.	
152	Johnsen,	Øyvind.	1992.	”Tvert	nei	til	samisk	EF-krav”,	i	Arbeiderbladet,	05.12.1992.	9.		
https://www.nb.no/items/d0957c8ab5748b3ab88d85792c90fe36?page=7&searchText=samene,	 sist	
hentet	27.02.2019.		
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oppmerksomhet i flere utgivelser.153 Synspunkter fra begge sider ble fremstilt, og det kan 

tydes at Regjeringen tok Sametingets uttalelser alvorlig.  

Maggas bekymringer for ikke å bli tilstrekkelig inkludert i forhandlingene ble ikke delt av alle 

representantene på Sametinget. I Ságat 12. Desember 1992 kom det frem at APs 

sametingsgruppe mente hadde tatt tilstrekkelige tiltak allerede, ved å tilby informasjonsmøter 

og mulig samisk deltakelse i referansegrupper under EF-forhandlingene. Sametinget måtte 

bruke denne sjansen til å få ta del i forhandlingene så mye som mulig.154  

Arbeiderbladets lederartikkel den 27. november 1992 ble det argumentert at samenes 

interesser burde bli tatt hensyn til slik Sametinget ønsket. Det moralske argumentet om 

oppgjør for fortidens politiske undertrykking ble trukket frem, da ”[…] både folkeretten og 

moralen [forplikter] oss andre til å bøye unna for den fjerde verdens legitime krav, også de 

som innebærer overføring av myndighet fra storsamfunnet til urfolkene.”155 Fra et ikke-

samisk156 perspektiv ble det her uttrykt en solidaritetsforståelse med egen urbefolkning, med 

vekt på historiske erfaringer. Dagens Næringsliv fremstilte på den andre siden et mer positivt 

perspektiv på samenes posisjon i et fremtidig EF. Det lå store muligheter for samene til å 

bruke EFs regionalisering til sin fordel, der samisk kultur ville bli beskyttet i et 

                                                
153	Johnsen.	05.12.1992.	9.	
Selmer,	 Erik	 R.	 1992.	 ”-Vi	 ivaretar	 samenes	 interesser”,	 i	 Arbeiderbladet,	 05.12.1992.	 9.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladet_null_null_19921205_108_284_1,	 sist	
hentet	29.04.2019.	
Godal,	 Bjørn	 Tore.	 1992.	 ”Samiske	 interesser	 ivaretas”,	 i	 Arbeiderbladet,	 09.12.1992.	 6.	
https://www.nb.no/items/ea374597f2f359db50ddc021ac3177cc?page=5&searchText=samiske,	 sist	
hentet	27.02.2019.	
Pedersen,	 Steinar.	 1992.	 ”Samiske	 EF-spørsmål”,	 i	 Arbeiderbladet,	 01.12.1992.	 6.	
https://www.nb.no/items/bd076d97787a4cd55ab30e6236dc54ce?page=5&searchText=samiske,	 sist	
hentet	27.02.2019.	
154	 Johansen,	 Oddgeir.	 1992.	 ”APs	 sametingsgruppe	 om	 tinget	 og	 EF-delegasjonen:	 -	 Regjeringens	
tilbud	bra”,	i	Ságat,	12.12.1992.		5.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19921212_36_95_1,	 sist	 hentet	
27.02.2019.		
155	 Lederartikkel.	 1992.	 ”Lytt	 til	 samene”,	 i	 Arbeiderbladet,	 27.11.1992.	 6.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladet_null_null_19921127_108_277_1,	 	 sist	
hentet	27.02.2019.	
156	Begrepet	”ikke-same”	er	valgt	på	grunnlag	av	å	ikke	trekke	skiller	mellom	samer	og	nordmenn,	der	
begrepet	”norsk”	ville	antyde	at	samer	ikke	er	nordmenn.	Se	Selle,	Per,	Semb,	Anne	julie,	Strømsnes,	
Kristin	og	Nordø,	Åsta	Dyrnes.	2015.	Den	samiske	medborgeren.	Oslo:	Cappelen	Damm	AS.	34.			
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felleseuropeisk medlemskap.157 Fra ikke-samiske perspektiv fantes det altså eksempelvis ulike 

meninger rundt hva EF kunne bety for samene.  

Det regionale perspektivet ble også fra samisk side trukket frem som en positiv mulighet for 

samisk kultur og næringer. Lederen for Norske Reindriftssamers Landsforenings, Odd Erling 

Smuk, uttalte til Klassekampen hvordan EF-medlemskap kunne åpne for et viktig marked for 

reinsdyrnæringen og kjøttsalget.158 Det store flertallet av medlemmene i NRL delte derimot 

ikke Smuks synspunkt. Ikke alle reindriftssamer så like positivt på EF-medlemskap. Dette 

kommer også frem i et brev fra Anne Lise Båhl, sekretær i Helligskogen Reinbeitedistrikt i 

Troms, til Sametinget av 2. desember. Båhl presenterte en frykt for hvordan ”EF-tilpasning i 

reindriften fører reineiere ut i arbeidsløshet i stedet for å la dem jobbe med det de kan og 

trives med, som også er viktig for samisk kultur, språk, osv.”.159 Båhl kritiserte Sametinget for 

å arbeide for tilrettelegging av samepolitikken til en EF-rett: ”Sametinget bør ikke stille krav 

som er helt urealistiske. Samer er nok de siste som det vil bli tatt hensyn til i tilfelle EF-

medlemskap”. Innenfor det samiske reindriftsmiljøet fantes det derfor motstridende syn på 

EF-medlemskap.  

Det fremkommer av debatten både i avisene og i henvendelsene til Sametinget at det fantes 

sterke meninger om EF-medlemskap sett fra et samisk perspektiv (både av samer og ikke-

samer) allerede før forhandlingene startet. Mulighetene og konsekvensene ble diskutert fra et 

tidlig tidspunkt, selv om svært mange forhold ikke var oppklart. De sterke meningene om 

samenes fremtid i EF kan sees som et uttrykk for et offentlig samepolitisk engasjement som 

også ble gjenspeilet i Sametingets engasjement for deltakelse i forhandlingene.  

2.8 Konklusjon 
Politiker og historiker Johan Borgos uttalte i et innlegg under Nordland Fylkeskommunes 

samiske konferanse i Tysfjord 1.-2. oktober 1992, hvordan samenes muligheter i EF kunne 

                                                
157	Gauslaa,	Stein.	1992.	”Lasso	rundt	fru	Brundtland”,	i	Dagens	Næringsliv,	27.11.92.	2.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dagensnaeringsliv_null_null_19921127_103_277_1,	 sist	
hentet	27.02.2019.		
158	Vermes,	Thomas.	1992.	”Sameleder	 for	EF	og	med	grov	skyts	mot	Sametinget”,	 i	Klassekampen,	
19.11.1992.	8.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_klassekampen_null_null_19921119_23_270_1,	 sist	
hentet	27.02.2019.		
159	Sametingets	arkiv,	sak	92/1372-1,	062.	Båhl,	Anne	Lise,	sekretær	i	Helligskogen	Reinbeitedistrikt.	
02.12.92.	Brev	til	Sametinget.		
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vurderes gjennom et maksimal- eller et minimalperspektiv – de maksimale muligheter versus 

de minimale muligheter av et medlemskap.160 Det var viktig å ta inn over seg hva et 

minimalperspektiv ville kunne innebære for samenes fremtid. Hva skulle man som same 

kunne godta som de minimale standarder og ordninger innenfor EF som medlemsstat? I den 

samiske EF-debatten kan argumentasjonen kategoriseres etter en slik forståelse, der ja-

argumentene baserte seg på et maksimalperspektiv, mens nei-siden vurderte ut fra 

minimalperspektivet.  

”Samene i Europa”-utredningen gikk ut fra et minimalperspektiv i vurderinger for hva som 

kunne ansees som dårlige virkninger på samisk kultur og næringsliv. Dette ble samtidig 

nyansert ved at utredningen gjennom et maksimalperspektiv la frem hvilke muligheter det 

fantes innen EF-systemet for å styrke samisk kultur og næringsliv. Utredningen ga ikke en 

klar ja- eller nei-vurdering av hva samene burde stemme om EF-medlemskap. Formålet var å 

gi innsikt i de forhold som kunne gi positive og negative konsekvenser. Det videre arbeidet 

inn i forhandlingene var opp til Sametinget å gjennomføre sammen med den norske 

forhandlingsdelegasjonen og Regjeringen. Før avtalen lå klar, og med den større klarhet i hva 

et EF-medlemskap innebar for den samiske befolkning, ville det vanskelig kunne tas et 

endelig standpunkt om ja eller nei til EF. Det var likevel tydelig at skepsisen til EF fra et 

samisk ståsted var fremtredende, både i ”Samene i Europa”-utredningen og blant samiske 

representanter, samtidig som det fantes varierende syn innad i det samiske miljøet i Norge.  

”Samene i Europa”-utredningen la et viktig grunnlag for Sametingets arbeid når det gjaldt 

bruken av de folkerettslige instrumenter, og for hva folkeretten og de internrettslige forhold 

kunne bety for samene i EF-sammenheng. Likevel var de uklare forholdene på nasjonalt nivå 

rundt samiske rettigheter til land og vann og myndighetsgrad med på å problematisere 

argumentasjonen i forbindelse med EF. De folkerettslige normer var sentrale for samenes 

rettsstilling, men hvordan dette ville kunne forenes med EF-retten var enda vanskelig å 

vurdere. Det var her snakk om et omfattende fortolkningsarbeid i inkorporeringen av de 

folkerettslige instrumenter i nasjonal rett. Hva ville de nasjonale forpliktelsene overfor 

samene knyttet til disse instrumentene innebære i forbindelse med EF-medlemskap? 

Bestemmelser i norsk rett og juridiske arbeider, spesielt Carsten Smiths utredning og 

                                                
160	 Olsen,	 Øyvind	 A..	 1992.	 ”EF	 bra	 for	 samene?”,	 i	 Nordlandsposten	 03.10.1992.	 34.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_nordlandsposten_null_null_19921003_130_230_1,	 sist	
hentet	01.03.2019.		
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”Samene i Europa”-utredningen, fungerte som grunnlag for Sametingets fortolkningsarbeid av 

de folkerettslige normene i forbindelse med samenes rettslige posisjon i EF.  

Sametingets muligheter til å bruke de folkerettslige instrumentene til å utarbeide tydelige 

målsettinger og konkrete løsninger ble påvirket av spesielt to faktorer. På den ene siden måtte 

Sametinget forholde seg til et avhengighetsforhold til de norske myndighetene, gjennom de 

politiske og økonomiske rammer som ble tillagt Sametinget. Samtidig var det også et 

spørsmål om Sametingets og samiske representanters egne evner til å bruke og utvide plassen 

innenfor disse rammene, i et samspill mellom lokal/regional kunnskap om samiske interesser 

og de folkerettslige instrumenter. Audhild Schanche forklarer hvordan det er gjennom 

samspillet at faktisk og reell urfolkskunnskap kan benyttes og vernes, ikke en idealistisk 

urfolkskunnskap som ikke var basert i faktiske leveforhold for lokale urbefolkninger.161 Dette 

kommer frem i kildematerialet som en underliggende forståelsesfaktor i argumentasjonen 

rundt bevaring av samiske interesser i tilknytning til EF. Det var viktig for Sametinget å delta 

i forhandlingene slik at resultatet ble basert på realistiske forhold for samepolitikken i Norge, 

der Sametinget hadde en spesiell innsikt som folkevalgt representant for den norske samiske 

befolkning. 

Sametingets forståelse av grad av myndighet og selvbestemmelse i EF-systemet uttrykte seg 

både gjennom krav om uttalerett, å bli hørt av Regjeringen, og medbestemmelsesrett, å delta 

direkte i forhandlingene. Retten til å delta i forhandlingene var det mest praktiske og 

nærliggende problemet sett fra Sametingets side, og det var derfor her tyngden av kravene lå. 

Hvilken rettsstilling samene ville ha i EF, og mulighetene for å utvikle større myndighet og 

selvbestemmelse, måtte vurderes senere i EF-prosessen, men først og fremst måtte Sametinget 

få en aktiv plass i forhandlingene.  

                                                
161	Schanche,	Audhild.	1999.	”Miljø,	kultur,	rettigheter”.	I	Makt	demokrati	og	politikk	–	bilder	fra	den	
samiske	erfaringen,	31-50,	Else	Grete	Broderstad,	Audhild	Schanche	og	Vigdis	Stordahl.	Oslo:	Makt-	
og	demokratiutredningen	1998-2003.	46.		
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3 Sameregionen Sápmi  

3.1 Innledning  
Ett av de viktige argumentene om muligheter for å styrke og utvikle samisk kultur og politikk  

innenfor et EF-medlemskap var utsiktene for opprettelsen av en samisk region. Dette var et av 

de sterkeste ja-argumentene fra samisk side. Likevel var også utsiktene til en sameregion 

tilsløret med de usikre forholdene rundt samenes nasjonale rettsstilling, i tillegg til 

vanskelighetene med å gi svar på hvorvidt EF ville anerkjenne de folkerettslige instrumenter 

overfor den samiske urbefolkning. Ikke bare på nasjonalt nivå, men også i Norden som helhet 

gjorde de mange uavklarte forhold rundt samiske rettigheter det vanskelig å etablere politiske 

og administrative formuleringer for en slik region.  

I tillegg fantes det komplikasjoner rundt hva en sameregion skulle omfatte og innebære. 

Særlig var spørsmålet om hvor de geografiske grensene for en slik region skulle gå vanskelig, 

fordi dette ville medføre å etablere en demografisk og kulturell grense. En sameregion ville 

kunne samle hele det samiske folk som i lang tid hadde blitt delt av riksgrenser, grenser som 

ikke var naturlige i tradisjonell samisk rettsoppfatning og i tradisjonell bruk av 

naturområdene. En sameregion ville kunne åpne for et annet alternativ, der mulighetene for å 

utvikle samisk forvaltningsrett kunne baseres på en slik tradisjonell bruk og rettsoppfatning. 

Det var likevel store vanskeligheter med å avgrense regionen siden samer bodde over hele 

Norge. De sørsamiske områder strakk seg fra nord i Hedmark, gjennom Trøndelag og opp til 

sør i Nordland, mens de nordsamiske områder, der et større antall av samene var bosatt, 

omfattet områdene fra nord i Nordland til og med Finnmark. I tillegg bodde også mange 

samer i Sør-Norge, som i Oslo som ble betegnet som ”Norges største samekommune”.162 

Kulturelle og geografiske grenser lot seg derfor ikke enkelt sammenfalle. Selv om en 

sameregion ville kunne gi store muligheter for styrket samepolitisk samarbeid over 

landegrensene, stilte Sametinget seg fortsatt skeptisk til et EF-medlemskap basert på 

vanskelighetene med å få definert en slik region før forhandlingene med EF skulle 

ferdigstilles.  

 

                                                
162	Pedersen.	1992.	10-12.	
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3.2 Samling av det samiske folk 
Hvis alle de tre nordiske landene ble med i EF ville en samisk region kunne gi nye og 

interessante muligheter for samene. De statlige grensene ville kunne bli mindre tydelige i en 

samisk EF-region.163 For det samiske folket og samepolitikken på et nordisk nivå ville dette 

kunne innebære utvikling på flere plan. Spesielt for reindriftssamene med beiteområder mot 

grensene ville kunne gå tilbake til en friere nomadedrift. Samepolitikken ville kunne knyttes 

sterkere sammen i et fellesnordisk aspekt, med en felles standard for alle tre landene. På et 

høyere nivå ville den samiske kultur kunne vokse gjennom fellesskapet en samlet region 

kunne innebære. Ett Sápmi,164 en region der det samiske folk var samlet innenfor samme 

grenser, var nå en reell mulighet siden grensene mellom Norge og Sverige ble etablert fra 

1751. Visjonen om hva et slik Sápmi kunne bety ble delt av flere samepolitiske 

representanter, både i Sametinget og i Samerådet, som lederen Irja Seurujärvi-Kari.165 En 

sameregion i tråd med EFs ”regionenes Europa” var også støttet fra et ikke-samisk perspektiv, 

som av Europabevegelsen. Generalsekretæren Tor Wennesland kommenterte i Arbeiderbladet 

27. november at samenes ønske om en transnasjonal samisk region var et viktig forsøk på å se 

fremover inn i en norsk-europeisk fremtid.166 EFs fokus på vekst i de regionale utkantene ville 

føre til at samiske interesser kunne ha stort gehør i EF, mente Europabevegelsens 

generalsekretær.  

Tanken var basert på forståelsen av samene som ett folk. På den 13. Samekonferansen i 1986 i 

Åren ble det vedtatt et samepolitisk program som slo fast at ”… samer er ett folk, og rikets 

grenser skal ikke bryte vårt folks fellesskap.” En slik kategorisering medfører både kulturelle 

bånd og politisk betydning. Det er en forskjell mellom kategoriene ”nasjonal minoritet” og 

”urfolk”, der det er snakk om ulike kategoriske politiske implikasjoner, etter Niemi og Sembs 

                                                
163	Pedersen.	1992.	17.		
164	Samekonferansen	i	Helsingfors	sommeren	1992	la	frem	forslaget	om	en	sameregion	under	dette	
begrepet.	Kilde:	Sametingets	arkiv.	Sametingsrådet.	Sak	R	21/93	RK	”Samiske	krav	i	forbindelse	med	
Norges	EF-søknad	–	redegjørelse	fra	Sametingsrådet”.	
Sápmi	 er	 ellers	 en	 betegnelse	 for	 hele	 landområdet	 der	 den	 samiske	 befolkning	 hovedsakelig	 er	
bosatt,	 og	 omfatter	 både	 landområdet	 og	 folket	 samene.	 Det	 er	 det	 nordsamiske	 ordet	 for	 det	
samiske	området.		
165	 Johnsen,	 Øyvind.	 1992.	 ”-Egen	 EF-region”,	 i	 Arbeiderbladet,	 26.11.1992.	 8-9.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladet_null_null_19921126_108_276_1,	 sist	
hentet	29.04.2019.		
166	 Sandvin,	 Sigurd.	 1992.	 ”Støtter	 same-region”,	 i	 Arbeiderbladet,	 27.11.1992.	 13.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladet_null_null_19921127_108_277_1,	 sist	
hentet	29.04.2019.		
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definisjon.167 Kategorisering innebærer på den måten ikke bare spørsmål om identitet, men 

hvilke rettigheter og goder/plikter som tilfaller vedkommende gruppe og/eller individ.168 Det 

er også sentralt at disse kategoriene blir bestemt av og i det nasjonale statssystemet, noe som 

ytterligere viser hvordan slike kategorier er politiske. Definisjoner av ”indigenous” er derfor, 

som Niezen argumenterer, svært viktige og i stor grad omstridte.169 Mens Samerettsutvalget i 

sin første utredning av 1984 ikke var i tvil om at samene måtte regnes som en etnisk 

minoritet, og falt innenfor bestemmelsene om minoriteter i artikkel 27 i FN-konvensjonen av 

1966, ble samene i Norge gjennom ratifiseringen av ILO-konvensjon nr. 169 anerkjent som 

urfolk.170 Ordlydsendringen som skjedde med ILO-konvensjonen i 1989 kommer også frem i 

Samerettsutvalgets andre utredning av 1997.171 Samekonferansens bruk av folk kan sees som 

en del av dette ordskiftet, og som en del av en større og langstrakt prosess for å utfordre de 

nasjonale politiske systemers legitimitet, der også utviklingen av selvbestemmelsesrett 

inngikk.172 Den politiske kategoriseringen og selvdefinisjonen som folk er derfor også sentral 

for utviklingen av samiske krav og målsetting om selvbestemmelse. 

Ideen om en samisk region kan knyttes til territoriell samisk identitet. Den kulturelle 

tilknytningen til de tradisjonelle samiske bruksområdene var et viktig punkt i hvorfor en 

samisk region var ønskelig. Samfunnsgeografisk forsker Anssi Paasi beskriver regional og 

territoriell identitet som et verktøy for å institusjonalisere et område, gjennom etablering av 

territorielle fysiske grenser, symbolisme og institusjoner.173 Etablering av regioner ble på 

1990-tallet en sentral del av ”spatial planning” som spesielt var et resultat av EF/EUs 

integrasjonsprosess, forklarer Paasi og Kaj Zimmerbauer.174 Regioner ble da et nytt begrep i 

arealplanlegging og grensekonstruering, der grenser ikke fungerte på samme måte som før, 

                                                
167	Niemi	og	Semb.	2009.		
168	Niezen.	2003.	2.	Se	hele	introduksjonskapittelet	i	Niezen	for	dypere	analyse.		
169	For	omfattende	analyse	av	hvordan	begrepet	ble	brukt	historisk,	spesielt	i	forbindelse	med	ILO,	se	
Rodrigues-Piñero,	 L.	 2005.	 Indigenous	 Peoples,	 Postcolonialism,	 and	 International	 Law:	 The	 ILO	
Regime,	1919-1989.	Oxford:	Oxford	University	Press.		
170	Semb.	2003.	127-128.	Grunnlovens	§	110A,	vedtatt	av	Stortinget	i	1988,	blir	samene	definert	som	
”folkegruppe”,	ikke	som	urfolk.	Selv	om	Norge	er	bundet	av	ILO-konvensjon	169,	er	ikke	samene	som	
urfolk	bekreftet	i	Grunnloven.	
171	Semb.	2003.	129.	Fotnote	9.			
172	Semb.	2005.		
173	 Paasi,	 Anssi.	 2003.	 ”Region	 and	 place:	 regional	 identity	 in	 question”,	 i	 Progress	 in	 Human	
Geography	27,	4	(474-485).	478.	https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1191%2F0309132503ph439pr		
174	Paasi,	Anssi	og	Zimmerbauer,	Kaj.	2016.	”Penumbral	borders	and	planning	paradoxes:	Relational	
thinking	and	the	question	of	borders	in	spatial	planning”,	i	Environment	and	Planning	A	vol.	48	(1)	75-
93.	DOI:	10.1177/0308518X15594805.		
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fordi de nå fikk et løsere beskrivelse, samtidig som de fortsatt eksisterte på administrative og 

sosiale/kulturelle nivåer. Det åpnet for et nytt vokabular rundt tilknytning og identitet.175 En 

sameregion kan forstås innenfor slik teori – en territorielt inndelt transnasjonal politisk sektor 

som var symbolsk begrunnet. Begrunnelsen lå i den kulturelle (symbolske) tilknytning til de 

områder der den samiske befolkning i historisk har levd. Tradisjonell samisk bosetting har 

ikke vært begrenset til spesifikke områder med definerte grenser, men vært nomadiske i ulik 

grad med et friere uttrykk for bruk av landområdene. Reindriften var utført i et område som 

var styrt av hvor mat og forhold for dyra var best, noe som ikke lot seg begrense av fastlagte 

grensedragninger gjennom naturen. Det fantes siida-ordninger, basert på en forståelse av 

kollektiv bruksrett til områder for medlemmene i siidaen (bygda).  

Grenser kan brukes i produksjon av identitet for befolkningen i et område.176 Paasi 

argumenterer at regional identitet er en måte å gjøre oppgjør med nasjonalstaten på i ulike 

tilfeller, der ”belonging to a region may raise a sense of identity that challanges the 

hegemonic identity narratives.”177 Begrunnelser for en samisk region kan knyttes til elementer 

som en utopisk forestilling om det samiske, og ideer om naturen og dens sentrale rolle for 

identiteten, etnisitet og kultur, marginalisering, og det perifere versus det sentrale – en ”oss” 

og ”dem”-forståelse. En utopisk forestilling beskrev hvordan en sameregion ville kunne 

medføre å styrke samisk økonomi/næringsliv, politikk og kultur, samt sosiale bånd eller 

samisk identitet. Maktforholdet mellom samene og de norske (samme med de svenske og 

finske) myndighetene kunne gjennom dannelsen av en samisk region jevnes ut. En samisk 

regional identitet ble da formet både av forholdet til nasjonalstaten, og av de lokale 

forståelsene av samiskhet. Den samiske identiteten ville på den måten kunne bygges opp 

innenfor et eget og samlet samisk samfunn, snarere enn i et minoritetssamfunn i et motstående 

majoritetssamfunn. Paasi skriver at ”[t]hese classifications are always acts of power 

performed in order to delimit, name and symbolize space and groups of people.”178 

Urfolkssamfunns tradisjonelle oppbygning og verdier bygger ikke på maktstrukturer på 

samme måte som moderniserte statssamfunn. I møtet med dem må derimot urfolkssamfunn 

som minoritet, finne måter å overleve på gjennom å bruke majoritetssamfunnets verktøy, slik 

som inndeling i et avgrenset område. En samisk organisert sameregion kan derfor ansees som 

                                                
175	Paasi	og	Zimmerbauer.	2016.	76.	
176	Paasi	og	Zimmerbauer.	2016.	77-78.		
177	Paasi.	2003.	477.	
178	Paasi.	2003.	478.	
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en slik bruk av statssamfunnets maktbegrep, som verktøy for å sikre minoritetsgruppens 

eksistens. Det er en del av hva Paasi beskriver som ”deeply political categories”.179  

3.3 Sameregionen i praksis 
I den praktiske etableringen av en samisk region lå det svært mange komponenter som 

problematiserte denne utopiske ideen. Hvor skulle de geografiske grensene for en sameregion 

trekkes? Hvordan og hvem skulle administrere en slik region? Hvilke funksjoner og hvilken 

politiske status skulle og kunne den ha? Det var i det hele tatt svært mange åpne forhold om 

utførelse, egenart og sammensetning som dukket opp i forbindelse med argumentasjonen om 

en samisk region. Det ville også kreve mye fra de respektive nasjonalstater for å få til en slik 

ordning, som mulig ville innebære en viss overlevering av politisk beslutningsmyndighet. 

Et EF-medlemskap ville kunne innebære et større transnasjonalt samarbeid i de samiske 

områder, både gjennom og utenom det regionale perspektivet.180 Det eksisterte allerede flere 

samarbeidsarenaer på transnasjonalt nivå, som også omfattet samiske områder. Samarbeidet i 

Barentsregionen for fred, miljø og stabilitet var for eksempel i oppstartsfasen fra 1992, der de 

nordligste fylkene i Norge, Sverige og Finland, samt de russiske fylkene Arkhangelsk og 

Murmansk, skulle delta i et euro-arktisk samarbeid. Nordkalottens regionalpolitiske 

samarbeid var en viktig arena for nordlig samarbeid over statsgrensene, som også var knyttet 

til de nordlige fylkene i Norge (Nordland, Troms og Finnmark), Sverige (Norrbottens len) og 

Finland (Lapplands len). En mulig ordning for geografisk avgrensning av en sameregion var å 

ta utgangspunkt i Nordkalottens arbeidsområde. ”Samene i Europa”-utredningen vurderte 

samisk deltakelse i Nordkalottregionen som både nødvendig og naturlig, gitt at Nordkalottens 

arbeidsområde hovedsakelig omfattet de samiske områder.181 En sammenføyning av 

sameregionen med Nordkalotten ville enkelt kunne utføres, siden oppgavene til 

Nordkalottkomitteen og en sameregion i stor grad ville sammenfalle.182 Utredningsgruppen 

bygde sin påstand blant annet på det demografiske argumentet om tradisjonell samisk 

bosetting i Nordkalottsamarbeidet arbeidsområde, og på fordelen ved å utnytte det etablerte 

                                                
179	Paasi.	2003.	480.	
180	Pedersen.	1992.	39.	
181	Pedersen.	1992.	38.	
182	Pedersen.	1992.	41.		
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transnasjonale samarbeidet. Lignende muligheter for samene var ikke sannsynlige utenfor EF, 

noe som gjorde mulighetene sterkest for et nordisk samisk samarbeid innenfor Fellesskapet.183  

Sametinget var også interessert i mulighetene ved en samisk EF-region. I forbindelse med 

EØS-saken hadde muligheten for en sameregion blitt etterspurt, der det ble lagt vekt på 

ordningene Grønland hadde fått i forhandlingene med Danmark og EF. Leif Dunfjeld la frem 

et forslag til Sametingets EØS-høringsuttalelse i april 1992, om å få til samiske særordninger 

av samme karakter som Grønland hadde fått da Danmark gikk inn i EF i 1973.184 Grønland, 

som selvstyrende del av Danmark, fikk da stå utenfor EF. Sametinget vedtok Dunfjelds 

forslag som et krav til EØS-avtalen, men det ble ikke oppfulgt av Regjeringen. 

Sametingsrådet holdt møte 25.-27. januar 1993, der rådet sammenfattet en redegjørelse for 

samiske krav i forbindelse med Norges EF-søknad.185 Sametingsrådet vurderte mulighetene 

rundt en nordisk samisk region, og mente dette måtte følges opp.186 

Sametingsrådet ga ikke noen forslag om geografisk avgrensning av regionen. Sametingets 

administrasjon uttrykte i et forslag til innstilling overfor Sametingets plenum av 22. januar 

1993, hvordan den geografiske inndelingen av sameregionen etter Nordkalottsamarbeidet ikke 

var akseptabel, slik ”Samene i Europa”-utredningen hadde foreslått.187 De sørsamiske 

områdene i Trøndelag og Hedmark ville da falle utenfor, noe som Sametingets som 

representant for hele den norske samiske befolkning ikke kunne stå inne for. Både 

Nordkalottens arbeidsområde og EFs region-inndelinger (NUTS-nivåer) tilsa at en samisk 

region ikke ville omfatte de sørsamiske områder.188 En slik inndeling ville altså gå på 

bekostning av sørsamisk kultur, og føre til en ekskludering av den sørsamiske befolkning. Det 

kulturelle og symbolske argumentet om samling av samene som ett folk ville derfor miste sin 

verdi. Slik det fremkom i Sametingsrådets vurdering av EF-søknaden,189 som Sametinget 

                                                
183	Pedersen.	1992.	42.	
184	Sametinget.	Møtebok	2/92,	sak	16/92	EØS-avtalen	–	høringsuttalelse.	56.		
185	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 8/93.	 Sametinget	 v/underdirektør	 Heidi	 Salmi	 og	 Roger	 Kalstad,	
28.01.1993.	”Samiske	krav	i	forbindelse	med	Norges	EF-søknad	–	redegjørelse	fra	Sametingsrådet”.;	
Sametingets	arkiv,	sak	R	21/93	RK.	Sametingsrådet.			
186	Sametingsrådet,	sak	R	21/93.	Punkt	4.3	”Samisk	region”.		
187	 Sametingets	 arkiv.	 Sametingets	 administrasjon.	 22.01.1993.	 Forslag	 til	 innstilling	 i	 sak	 R	 21/93	
”Samiske	krav	i	forbindelse	med	Norges	EF-søknad”.		
188	Pedersen.	1992.	40.		
189	Sametingets	arkiv,	sak	92/470-5.	Sametingsrådet.	Utskrift	av	møtebok.	16.11.1992.	Sak	R	210/92	
Regjeringens	søknad	om	norsk	medlemskap	i	EF	–	ivaretakelse	av	samiske	interesser.	
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hadde vedtatt under plenumsmøtet i november 1992,190 var poenget med en sameregion å 

minimere de unaturlige skillene som statsgrensene utgjorde. Om det da skulle legges en EF-

grense mellom ”nordsamer” og ”sørsamer” ville hele poenget med en sameregion 

underskrives. Et Sápmi der alle samer ble inkludert kunne ikke innebære en avgrensning til 

nordsamer, men måtte omfatte hele det tradisjonelle samiske bosettingsområdet.191  

De problematiske sidene ved etableringen av en sameregion ble også anerkjent av 

Sametingsrådet. Mye sto og falt på samenes politiske organer, og på velviljen hos 

nasjonalstatene. Sverige og Finland hadde per januar 1993 ikke nevnt samiske interesser i sin 

kontakt med EF, og kun Sverige hadde utført en utredning for samenes posisjon i EF.192 Det 

var ingen tvil om at Norges posisjon i forhandlingene var avgjørende. Selv om Norge var 

foregangsland i samepolitikken, kan det virke som at heller ikke de norske myndigheter hadde 

klare meninger om en sameregion på dette tidspunkt. Utenriksminister Thorvald Stoltenberg 

kommenterte til Klassekampen 12. januar 1993 at han ikke ville ta standpunkt til om en 

sameregion var nødvendig eller ikke, men at det var ”viktig for oss alle å ha en region for alle 

mennesker.”193 Likevel uttrykte Stoltenberg én måned senere en positiv holdning til en 

sameregion. Med Barentssamarbeidet som utgangspunkt var det gode muligheter for en 

sameregion, der også de russiske samene var inkludert, mente Stoltenberg.194 Samenes krav 

om en sameregion på etnisk grunnlag basert på geografisk inndeling etter de tradisjonelle 

samiske områdene fra Hedmark til Finnmark, var derimot ikke det utenriksminister 

Stoltenberg så for seg. Samenes muligheter lå i en inngåelse i Barentssamarbeidet, med preg 

av en ”nettverksregion” – en region der det samiske nettverket fremfor området var 

grunnlaget for regionsamarbeidet. Nordisk samarbeid var et viktig element i norsk 

utenrikspolitikk i perioden, som i stor grad hadde vært sentralt etter andre verdenskrig.195 

Forholdet til de nordiske naboene var også et viktig argument i hvorfor Norge burde være 
                                                
190	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470	 062.	 Sametinget.	 Utskrift	 av	møtebok	 4/92.	 24.-27.11.1992.	 Sak	
44/92	Samiske	interesser	i	forbindelse	med	Norges	EF-søknad.	
191	 Sametingets	 arkiv.	 Sametingets	 administrasjon.	 22.01.1993.	 Forslag	 til	 innstilling	 i	 sak	 R	 21/93.	
Punkt	”Nasjonal	eller	transnasjonal	region”.		
192	Sametingsrådet.	sak	R	21/93.	Kunkt	5	”Det	nordiske	og	fellessamiske	aspekt”.	
193	Vermes,	Thomas.	1993.	 ”Forslag	om	å	stoppe	 radioaktiv	dumping	 fjernet	ved	Kirkenes-møtet”,	 i	
Klassekampen,	12.01.1993.	9.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_klassekampen_null_null_19930112_24_9_1,	 	 sist	 hentet	
07.03.2019.		
194	Målsø,	Nils	Henrik.	1993.	”Stoltenberg	positiv	 til	en	samisk	region:	 -	Men	Barentsregionen	er	en	
forutsetning!”,	 i	 Ságat	 20.02.1993.	 16.	 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-
nb_digavis_sagat_null_null_19930220_37_14_1,	sist	hentet	29.04.2019.	
195	Pharo.	1994.	27-28.		
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med i EF, siden Sverige og Finland hadde søkt om medlemskap.196 Det nordiske perspektivet 

samtidig ikke var tilstrekkelig i fremtiden, spesielt med tanke på Russland som nærmeste 

nabo. I statsministerens redegjørelse for EF-søknad uttrykte Brundtland for eksempel at et 

nordisk samarbeid ikke var et alternativ til europeisk samarbeid, slik at hadde vært i 1972.197 

Heller ikke ble et nordisk samarbeid omtalt som uavhengig europeisk samarbeid.  

Stoltenberg anbefalte at samene så hvilken unik mulighet EF faktisk utgjorde for en 

sameregion. Et medlemskap ga muligheter for et nordisk samarbeid som det ikke gjorde 

utenfor EF. Det kan tyde på at det verken var ukjent eller utenkelig for myndighetene at en 

sameregion ville kunne gjennomføres, men som Stoltenberg også uttalte, var det svært mange 

forhold som enda måtte utredes. Fra myndighetenes perspektiv så det ut til at det var ønskelig 

å forene og underlegge sameregionen det allerede eksisterende regionale samarbeid, mens 

dette ikke var akseptabelt for Sametinget. En sameregion burde bygges opp basert på en 

sterkere fellesnordisk samepolitikk, noe som ville kunne gi samene klarere definerte 

rettigheter og en sterkere levedyktighet i fremtiden som urfolk. På dette tidspunktet i 

argumentasjonen var ikke dette en konkret visjon som Sametinget eller samiske 

representanter uttrykte, men det ble forstått som en underliggende mulighet, en utopi, som 

ikke var helt virkelighetsfjernt. De riktige forholdene måtte likevel arbeides med, og 

Sametinget og de andre samiske organene i Sverige og Finland hadde store oppgaver foran 

seg om en slik utopi skulle kunne oppfylles. Ut fra Sametingets referanser til sameregionen i 

det følgende arbeidet, virker det som at denne utopien ble for utfordrende til å la seg utføre.   

3.4 Konklusjon 
Visjonen om et Sápmi som en fellesnordisk sameregion ble mindre fremtredende videre i den 

samiske argumentasjonen i forbindelse med EF-medlemskap, gitt de mange åpne forhold i en 

slik ordning som samiske representanter ikke hadde kapasitet til å behandle. Argumentet 

                                                
196	Jenssen.	1995.	14.			
NOU	2012:	2	Utenfor	og	innenfor	–	Norges	avtaler	med	EU.	Oslo:	Utenriksdepartementet.	Punkt		4.3	
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94/10/id190919/,	sist	hentet	28.01.2019.		
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besto likevel som en sentral mulighet for samene i et mulig EF-medlemskap. Sameregionen 

ble i den følgende debatten mer symbolsk enn faktisk argumentert, i den grad noen samer 

anså en EF-grense gjennom samiske områder som en trussel mot den samiske kulturen. Dette 

var ett av de viktigste ja-argumentene helt frem til folkeavstemningen. Mulighetene en 

sameregion i EF kunne gi, ble likevel i overskygget Sametinget av behovet for å definere 

konkrete rettigheter for samer i et mulig EF-medlemskap.  

Andre spørsmål var enklere å behandle konkret i forhandlingene med EF om samiske 

interesser, noe som gjorde at sameregionen ble skjøvet til side. Det regionale perspektivet ble 

ikke borte i argumentasjonen, fordi EF-systemet åpnet for regionale ordninger for næringer og 

støttemidler. Dette ble lagt til grunn i samisk argumentasjon på flere punkter i de krav som ble 

sendt til Regjeringen om hva som måtte være med i en avtale med EF. Det regionale 

perspektivet ga fortsatt muligheter for den samiske befolkning, men det var viktig at dette ble 

definert i en avtale for at det skulle kunne sikre samisk fremtid.  

Argumentet om en samisk region viser flere sider ved den samiske EF-debatten. For det første 

viser det hvordan urfolksgrupper kan bruke majoritetens politiske betingelser og maktbegrep 

for å argumentere til fordel for urfolkssamfunnet. Dette var ikke nytt eller spesielt i samisk 

sammenheng. Siden den samiske befolkning var tett integrert i majoritetssamfunnet var også 

samiske representanter godt kjent med og delaktig i majoritetens politiske betingelser, men 

det er et eksempel på hvordan samiske argumenter institusjonaliserte seg via Sametinget i dets 

startfase som del av det norske statssystemet. Videre viser argumentet hvordan den samiske 

tradisjonelle rettsoppfatning, basert på en kollektiv bruk av land- og vannområdene, fortsatt 

var sentral fra samisk side, men ikke anerkjent fra norsk side. Til tross for Norges posisjon 

som foregangsland innen internasjonal urfolksrett, kunne det virke som at de norske 

myndigheter var tilbakeholden i å frasi seg makt over ressurser og områder til samisk 

forvaltningsmyndighet.  

Det er også viktig å legge merke til det kulturelle verdigrunnlaget for regions-argumentet. 

Basert på Paasis identitetsteori, var det symbolske og kulturelle ett av hovedgrunnlagene for 

regionenes etablering i Europa. Dette var også et grunnlag for oppfattelsen av hva en 

sameregion ville kunne bety. Det fantes i samiske miljøer en stor bevissthet rundt de nordiske 

samene som ett folk, til tross for den sterke integrasjonen i nasjonalstatene. En samisk region 

ville kunne forene det samiske folk under et geografisk avgrenset område, som ville kunne 

innebære en kulturell og politisk styrket posisjon overfor nasjonalstatene og deres 
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majoritetssamfunn. Folkebegrepet er sentralt her, både som politisk og kulturell kategori, der 

forståelsen og betegnelsen av samene som ett folk ville kunne innebære spesielle politiske 

rettigheter og kulturell utvikling innenfor et større fellesskap. Forvaltning av en samisk region 

ville kunne baseres på samiske kulturelle verdier, noe som ville gi viktige premisser for 

samisk kulturutvikling. Dette kan bringe oss videre inn på diskusjonen om hvorvidt det var – 

og er – ønskelig fra samisk side med løsrivelse fra den norske stat, noe om er et interessant 

tema, men det skal ikke utforskes videre i denne omgang.198 Det som er viktig her er hvordan 

EF åpnet for nye muligheter å forme samisk myndighet og kulturutvikling på.  

                                                
198	Se	for	eksepmel	Semb.	2005.	540-541.	
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4 Sametinget og forhandlingene om 
medlemskap  

4.1 Innledning  
Sametinget hadde i forbindelse med Regjeringens EF-søknad gitt tydelig beskjed om at 

samene måtte inkluderes i forhandlingene. Som svar på Sametingets krav om deltakelse, 

oppnevnte Kommunalminister Gunnar Berge (1992-1996) etter beskjed fra Handelsminister 

Godal, leder for den norske forhandlingsdelegasjonen med EF, en referansegruppe for 

samiske interesser i anledning Norges forhandlinger med EF.199 Dette skjedde i løpet av 

januar 1993. Politisk rådgiver Steinar Pedersen skulle lede referansegruppen, og Sametingets 

visepresident Mary Mikalsen Trollvik, samt Sametingsrådsmedlem Lennart Mikkelsen og 

Roger Kalstad fra Sametingets administrasjon, var representanter i gruppen oppnevnt fra 

Sametinget. I tillegg var representanter fra Miljøvern-, Fiskeri-, Kultur- og 

Kommunaldepartementet med i gruppen, til sammen ni medlemmer.200 Referansegruppen 

hadde som mandat å gi råd til den norske forhandlingsdelegasjonen i vurdering av samiske 

spørsmål. I tillegg til referansegruppen var det lagt opp til regelmessige rådgivende møter 

med gjensidig informasjon gjennom forhandlingsprosessen med EF. En representant fra 

Sametinget ble deretter invitert til å delta på utvalgte møter i forhandlingsdelegasjonen, 

deriblant det første møtet 21. desember 1992,201 for å drøfte samiske spørsmål når de ble satt 

på dagsordenen.202 

Dette var rammene for deltakelse Sametinget måtte forholde seg til da forberedelsene til EF-

forhandlingene startet vinteren 1993. Samiske syn på hva som måtte til for å kunne godta en 

eventuell avtale med EF ble videre utarbeidet i tiden fremover fra forhandlingsprosessen 

startet. EF-saken var likevel ikke sentral i Sametingets plenumssamlinger. Arbeidet med EF 
                                                
199	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470-14.	 Handelsminister	 Bjørn	 Tore	 Godal.	 07.12.92.	 Brev	 til	
Sametinget.	”Regjeringens	søknad	om	norsk	medlemskap	i	EF	–	ivaretakelse	av	samiske	interesser”.		
200	Henholdsvis	 representantene	Kari	Husabø,	 Jan	B.	 Jørgensen,	Alf	Modvar,	Fred-Olav	Sørensen	og	
Leif	 Dunfjeld,	 begge	 sistnevnte	 fra	 Komm.dep.	 Kilde:	 Sametingets	 arkiv,	 vedlegg	 til	 sak	 R	 21/93.	
Kommunalminister	Gunnar	Berge.	20.01.1993.	Brev	til	Mary	Mikalsen	Trollvik.	
201	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470-13.	 Det	 kongelige	 Utenriksdepartementet	 v/	 byråsjef	 Thomas	
Hauff/SMV.	 08.12.1992.	 Brev	 til	 Sametinget.	 ”Norges	 søknad	 om	 EF-medlemskap.	 Møte	 i	
forhandlingsdelegasjonen	mandag	21.	desember	1992,	kl	10.00.”		
202	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470-14.	 Handelsminister	 Bjørn	 Tore	 Godal.	 07.12.1992.	 Brev	 til	
Sametinget.			
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og samiske interesser skjedde hovedsakelig i Sametingsrådet, og i den samiske 

referansegruppen for EF-forhandlingene. Temaene som ble behandlet i Sametingets plenum i 

løpet av 1993 var likevel sammenfallende med de som var sentrale i EF-forhandlingene, der 

spesielt næringsspørsmål og samiske rettigheter sto sentralt. En kartlegging av hva som lå på 

Sametingets agenda og hvordan disse sakene ble diskutert, kan vise hvilken tyngde 

problemområdene som ble diskutert i forbindelse med EF hadde i et lokalt og nasjonalt 

perspektiv. Videre gir en slik gjennomgang en forståelse av hvordan argumentasjonen rundt 

problemområdene utviklet seg, også når det sees i forbindelse med EF/EU-saken.203 

Spesielt ble det lagt større vekt på tilknytningen mellom samiske rettigheter basert på sedvane 

og tradisjonell rettsoppfatning, som også fikk en betydning for argumentasjonen i EF/EU-

saken. I samisk sammenheng handler sedvane om den tradisjonelle næringsutøvelsen i 

samiske områder, som utgjør det materielle grunnlaget for kulturen. Sedvaneretten, herunder 

retten til bruk av naturen og områdene, ble i den samiske politiske argumentasjon i perioden 

1993-1994 forstått som et viktig grunnlag for bevaring og utvikling av den samiske kulturen.  

4.2 Forhandlingsprosessen starter  
Det var lagt opp til forberedelser til forhandlingene om en medlemskapsavtale før disse 

begynte for fullt. Det var nødvendig med en gjennomgang av EFs regelverk, og kartlegging 

av problemområder og krav fra søkerlandene i forbindelse med forening av lovverk.204 

Gjennomgangen og forberedelsene i Norge ble innledet i februar, og avsluttet i juni 1993. Det 

ble opprettet posisjonspapirer fra søkerlandene om hvilke tilpasninger og ordninger som måtte 

til for at landenes lovverk skulle kunne fungere med EF-retten. Dette var første steg i 

forhandlingsprosessen for Norge, noe som også hadde blitt påbegynt gjennom delrapporter 

om virkninger av EF-tilknytning fra 1992, som utredingen ”Samene i Europa” var en del 

av.205  

                                                
203	Fra	1.	november	1993	 trådte	Maastricht-traktaten	 i	 kraft,	og	Det	Europeiske	Fellesskap	ble	Den	
Europeiske	Union.	I	henhold	til	denne	overgangen	vil	betegnelsen	EF	bli	brukt	før	01.11.1993,	og	EU	
etter.	
204	St.meld.	nr.	40	(1993-94),	vedlegg	4	”Organisering	og	forhandlingsprosess”.	Søknadene	fra	Norge,	
Sverige,	Finland	og	Østerrike	ble	behandlet	under	ett.		
205	 NOU	 2012:	 2	 Utenfor	 og	 innenfor	 –	 Norges	 avtaler	 med	 EU.	 Oslo:	 Utenriksdepartementet.	
Europautredningen,	avgitt	den	17.	januar	2012.	Det	ble	varslet	av	Regjeringen	i	oktober	1991	at	det	
videre	skulle	utredes	hvordan	Norge	ble	påvirket	av	ulike	tilknytningsformer	til	EF,	som	resulterte	 i	
syv	delrapporter,	og	hovedrapporten	av	2012.	Kilde:	Pedersen.	1992.	Bakside.		



56 
 

Den norske forhandlingsdelegasjonen skulle ta imot vurderinger av de ulike arbeidsgruppene 

som hadde blitt opprettet i forbindelse med forhandlingene.206 Arbeidsgruppenes oppgaver 

var å identifisere områder der de norske lover kom i konflikt med EF-retten, for så å nedfelle 

dette i posisjonspapirer til videre arbeid i forhandlingsdelegasjonen. Det var i alt seks 

arbeidsgrupper med områdene: fiske, landbruk, energi, grensekontroll, regionalpolitikk, og 

handelspolitikk.  

De norske forhandlingene med EF ble innledet i Luxembourg 5. april 1993, etter at EF-

kommisjonen mente det ønskelig å innlede forhandlinger om medlemskap så raskt som mulig 

med Norge. På dette tidspunktet var planen for det indre marked (iverksatt fra 1. januar 1994) 

og andre forhold innad i EF blitt forhandlet ferdig, som femårsbudsjettet og Danmarks 

ratifisering av Maastrichttraktaten. Norges forhandlinger med EF var en del av en felles 

behandling av søknadene fra Sverige, Finland og Østerrike. De øvrige landenes forhandlinger 

hadde startet i februar 1993. De norske forhandlingene ble ansett som mer komplisert enn hos 

de andre landene. Det var hovedsakelig regional-/distriktspolitikken og de regionale 

ordningene som var problematiske i de norske forhandlingene, gitt det spesielle 

bosettingsmønsteret og avhengigheten av støtteordninger. Jordbruk- og fiskerispørsmålene 

var særdeles krevende i det norske tilfellet.207  

Forhandlingsapparatet i Norge ble organisert med en leder ansvarlig for forberedelse og 

gjennomføring av medlemskapsforhandlingene, som etter kongelig resolusjon av 4. desember 

1992 ble handelsminister Bjørn Tore Godal. Det ble opprettet et sekretærutvalg for å følge og 

vurdere forberedelsene og forhandlingsutviklingen, med representanter fra de ulike 

departementene. Spesialråd Ketil Børde (UD) ble valgt til koordinator for forhandlingene, og 

Eivinn Berg ble oppnevnt som forhandlingsleder på embetsnivået i forhandlingene.208 

Deretter var det satt opp en forhandlingsdelegasjon av sakkyndige, og rådgivere for 

delegasjonen.209 Blant rådgiverne i delegasjonen satt blant andre Leif A. Dunfjeld fra 

                                                
206	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/484,	 062.	 Mikkelsen,	 Lennart.	 07.05.1993.	 Notat	 til	 Sametinget,	
”Sametinget	 og	 EF-forhandlingene”.	Dokumentet	 er	 ikke	 stemplet.	 Referert	 etter	 beskjed	 fra	 leder	
for	Sametingets	arkiv.		
207	 NOU	2012:	 2	Utenfor	 og	 innenfor	 –	Norges	 avtaler	med	 EU.	 Kapittel	 4.3	 ”EØS-prosessen	 1987-
1994”.	
208	 Det	 var	 oppført	 et	ministernivå	 og	 et	 embetsnivå	 (stedfortredernivå)	 i	 forhandlingene	med	 EF.	
Handelsministeren	 og	 formannen	 i	 EF-rådet	 deltok	 på	 ministernivå,	 og	 en	 forhandlingsleder	 fra	
Norge	og	formannen	i	De	faste	representanters	komité	deltok	fra	EFs	side	på	embetsnivå.		
209	St.meld.	nr.	40	(1993-94),	vedlegg	4.		
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Kommunal- og arbeidsdepartementet for rådgivning innen samiske spørsmål.210 Dunfjeld satt 

også i referansegruppen for samiske interesser. Sametinget skulle som sagt ha en representant 

i utvalgte møter med forhandlingsdelegasjonen, i tillegg til at Dunfjeld fungerte som rådgiver 

under delegasjonens møter. Sametinget fikk på den måten, sett fra Regjeringens side, 

tilrettelagt for gjensidig informasjonsdeling i den norske forhandlingsprosessen med EF.  

4.3 EFs plass i Sametingets arbeid 
Regjeringen og handelsministerens tiltak for å trekke inn samiske interesser i EF-

forhandlingene ble ulikt tatt imot av samiske politiske representanter. Samtidig som 

sametingspresident Ole Henrik Magga var fornøyd med den kontakten som hadde blitt 

opprettet,211 var det ikke tatt for gitt at dette ville bety helomvending i myndighetenes hensyn 

til samiske interesser i forhandlingene. Sametingsrådet og Magga mente også at kontakten 

ikke var tilstrekkelig som deltakelse. Spesielt var det problematisk at det ikke ble tatt hensyn 

til Sametingets begrensede kapasitet nå som forberedelsene til forhandlingene var gitt en kort 

behandlingstid.212   

I et referat av Lennart Mikkelsen til Sametinget av møte i forhandlingsdelegasjonen 3. mai 

1993 ble status og fremdrift i forhandlingsprosessen lagt frem.213 Mikkelsen presenterte også 

sin vurdering av samenes posisjon i forhandlingene så langt. Sametinget hadde, inkludert 

dette, vært deltakende i to møter i forhandlingsdelegasjonen. Både Mikkelsen og Mary M. 

Trollvik, som begge var med i referansegruppen for samiske interesser i EF, deltok på møtet 

3. mai. Referatet viser at ingen av arbeidsgruppene tok opp samiske interesser eller spørsmål i 

gjennomgangen av deres arbeider med posisjonspapirene. Egne samiske posisjonspapirer 

skulle ikke fremstilles. Det var ment at samiske interesser skulle ivaretas gjennom 

                                                
210	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 92/470-14.	 Handelsminister	 Bjørn	 Tore	 Godal.	 07.12.92.	 Brev	 til	
Sametinget.	
211	Johansen,	Oddgeir.	1993.	”Sametingspresident	Magga	om	møte	med	Berge:	-	Et	av	de	beste	møter	
med	regjeringsmedlem!”,	i	Ságat	10.02.1993.	9.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19930210_37_11_1,	 sist	 hentet	
12.03.2019.		
Sametingets	arkiv.	Sametingsrådet	Sak	R	21/93	Samiske	krav	 i	 forbindelse	med	Norges	EF-søknad	–	
redegjørelse	fra	Sametingsrådet.	Punkt	2.1	”Innledning”.		
212	Måsø,	Nils	 Henrik.	 1993.	 ”EF-forhandling	med	 ekspressfart:	 Problemer	 for	 Sametinget”,	 i	 Ságat	
27.02.1993.	8.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19930227_37_16_1,	 sist	 hentet	
12.03.2019.		
213	Sametingets	arkiv,	sak	93/484,	062.	Mikkelsen.	07.05.1993.		Notat	til	Sametinget.	
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referansegruppen og den gjensidige informasjon som fantes i kontakten mellom Regjeringen 

og Sametinget. Det var også tvilsomt om Sametinget ville få tilgang til Norges 

posisjonspapirer når de sto ferdige, selv om Mikkelsen mente dette lå innenfor Sametingets 

krav til Regjeringen av november 1992. Påminnelsen om Sametingets krav til forhandlingene 

ble møtt med forbauselse, slik Mikkelsen selv oppfattet det. Eivinn Berg sa seg uvitende om 

disse kravene, for eksempel at Sametinget hadde fremstilt et krav om opprettelsen av en egen 

samisk fiskerisone. Dunfjeld bekreftet også mangelen på informasjon om krav fra Sametinget 

etter møtet, forteller Mikkelsen i referatet. Mikkelsen fryktet med dette at 

Kommunaldepartementets ansvar for å motta og videreføre samiske saker ikke ble overholdt. 

Det kunne dyrkes tvil, mente Mikkelsen, om Regjeringens og Handelsminister Godals 

tidligere lovnader om samisk deltakelse hadde hatt noe reell verdi.  

Sametinget hadde med dette enda en utfordring i EF/EU-prosessen, ut fra det som kommer 

frem i referatet til Mikkelsen. Ikke bare måtte tinget arbeide med de samiske interessene 

under sterkt tidspress og begrenset organisatorisk kapasitet. I tillegg virket det ikke som at 

Regjeringen var mottakelig for de vurderinger og krav Sametinget oversendte. Selv om 

Sametinget hadde lagt frem krav til Regjeringen angående EF-forhandlingene etter søknaden 

ble sendt, virket det altså som at myndighetene ikke tok betydningen av samenes bekymringer 

alvorlig.  

I den forberedende fasen av forhandlingene med EF som foregikk i løpet av vinteren og våren 

1993, var EF-saken sentral på Sametingets agenda. Sametingets plenumssamling 16.-19. 

februar ga Sametingsrådet fullmakt til å ivareta samiske interesser på vegne av Sametinget når 

det gjaldt Norges søknad om EF-medlemskap.214 Sametingsrådet skulle arbeide videre med 

forberedelsene og selve forhandlingene når de tiltok senere på året. Sametingets plenum ville 

ikke ha mulighet til å utarbeide alle spørsmål og emner i EF-saken, gitt de administrative og 

organisatoriske rammene som var satt for tinget. Sametingsrådet, som styrte Sametingets 

daglige politiske virksomhet, ville derfor være mye mer tilgjengelig til å kunne klarere 

samiske posisjoner i forbindelse med EF-søknaden.215 Selv om Sametinget ved inngangen av 

forberedelsene og forhandlingene var skeptisk til EF-medlemskap, så var det fortsatt viktig å 

                                                
214	 Sametinget.	 Møtebok	 1/93,	 sak	 8/93	 Samiske	 krav	 i	 forbindelse	 med	 Norges	 EF-søknad	 –	
redegjørelse	fra	Sametingsrådet.	20-21.	(Samme	som	Sametingsrådets	sak	R	21/93).	
215	Sametingets	arkiv.	Sametingsrådet	Sak	R	21/93	Samiske	krav	i	forbindelse	med	Norges	EF-søknad	–	
redegjørelse	fra	Sametingsrådet.		
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arbeide ut fra det faktum at norsk medlemskap i EF var en mulig reell framtid.216 Det var 

viktig å arbeide ut ifra de grunnleggende forutsetningene som Sametingets vedtak i november 

1992 etablerte, basert på utredningen ”Samene i Europa”.217 Samene var en urbefolkning i 

Norge og Skandinavia. Rettighetene som etterkom dette faktum var gitt av de folkerettslige 

instrumenter og nasjonal lovgivning. Den norske staten måtte tilrettelegge for vern og 

utvikling av samisk kultur, der kulturbegrepet ble tolket i vid forstand til å omfatte det 

materielle grunnlaget for kulturen.218 For den samiske befolkning innebar dette at de samiske 

tradisjonelle områder og de næringsformer som var tilknyttet disse områdene måtte vernes, og 

dette var en utfordring i forbindelse med et eventuelt nytt lovverk med inngåelse i EF. 

Sametingsrådet forklarte i sin redegjørelse overfor Sametinget om samiske krav i 

forhandlingene at vern av samisk kultur og interesser, til tross for å ha et visst medhold i 

Regjeringen, kunne risikere å bli benyttet som et lett utbyttbart forhandlingskort overfor 

EF.219 Sametinget ville møte et EF-system som ikke hadde noe kjennskap til urfolksbegrepet i 

rettslig forstand. Sametinget måtte, etter Sametingsrådets bemerkninger, ta dette innover seg i 

arbeidet med EF-medlemskapet.  

Sametingsrådets redegjørelse drøftet de grunnleggende forutsetninger til det videre arbeidet 

med EF-forberedelsene, der rettigheter til ressursene, primærnæringene, regionalt samarbeid 

og kulturområdet sto sentralt. Når det gjaldt primærnæringene uttrykte rådet at et EF-

medlemskap ville gi direkte og negative følger, om de eksisterende EF-vilkår besto i en norsk 

avtale med EF uten innføring av særordninger. Primærnæringene i Nord-Norge krevde ekstra 

vektlegging av særordninger gitt vanskeligere klimatiske forhold og de lange strekningene for 

transport i forhold til i sørligere deler av Norge. Forståelse for disse forholdene var 

avgjørende for at en god nok avtale med EU ville kunne legges frem. Norge måtte, ifølge 

Sametingsrådet, ta forbehold for å få disse vilkårene endret for at en avtale skulle kunne 

godkjennes av Sametinget.  

                                                
216	 Gustad,	 Ragnhild.	 1993.	 ”Ikke	 ett	 positivt	 ord	 om	 EF	 i	 Sametinget”,	 i	Nordlys,	 20.02.1993.	 46.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_nordlys_null_null_19930220_92_43_1,	 sist	 hentet	
12.03.2019.		
Sametingsrådet.	Sak	R	21/93.	Punkt	3	”Sametingets	standpunkt	til	EF-medlemskapet”.		
217	 Sametinget.	 Møtebok	 4/92.	 24.-27.11.1992.	 Sak	 44/92	 Samiske	 interesser	 i	 forbindelse	 med	
Norges	EF-søknad.	
218	 	 Sametingets	 høringsuttalelse	 om	 EØS-avtalen	 hadde	 også	 lagt	 vekt	 på	 at	 ”[d]et	 materielle	
grunnlaget	 er	 av	 avgjørende	 betydning	 for	 fortsatt	 samisk	 bosetting	 og	 næringsvirksomhet.”	
Sametinget.	Møtebok	2/92,	sak	16/92	EØS-avtalen	–	høringsuttalelse.	54.		
219	Sametingsrådet,	sak	R	21/93.	Punkt	4.1.		
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Etter plenumsmøtet i februar 1993 var ikke EF-saken på agendaen under plenumssamlingene 

før møtet 20.-23. september 1994, da Norges tiltredelsesavtale med EU ble vurdert. Kun i 

form av mindre spørsmål til Sametingsrådet fra forsamlingens representanter ble EF nevnt. 

Under møtet 8.-11. februar 1994 spurte for eksempel Steinar Pedersen om utlendingers 

tilgang til innlandsfiske i forbindelse med hva EØS-avtalen åpnet for.220 Pedersen kritiserte 

Sametingsrådet for ikke å ta alvorlig de henvendelser som ble gjort om at rådet burde vurdere 

dette. Sametingsrådet ved Ole Henrik Magga svarte at forvaltningspraksisen som hadde vært 

gjeldende i Norge skulle fortsette slik også under EØS. I tillegg var det viktig for rådet å 

påpeke at det var forståelig med en uro overfor EØS-avtalen, som rådet selv ikke hadde støttet 

tilslutning. Det var også en avtale som Sametingets AP-gruppe hadde gått inn for, noe som 

gjorde Pedersens (som AP-representant) kritikk ganske merkelig, kom det frem i svaret fra 

Sametingsrådet. EF ble også nevnt i forbindelse med importvern av reinsdyrkjøtt, der det ble 

påberopt at norske myndigheter skulle holde tritt med arbeidet i forbindelse med 

inertnasjonale avtaler og lovverk.221 Utover slike benevnelser ble ikke EF-saken og 

vurderingen av medlemskap bragt fram under plenumssamlingene.  

4.4 Andre plenumssaker i Sametinget – reindrift og 
fiskeri 
Svært mange av sakene som ble fremmet i forbindelse med EF/EU i perioden 1993 til 

september 1994, var sammenfallende med problemstillinger i et nasjonalt og lokalt 

perspektiv. Problemstillingene ble samtidig satt i et internasjonalt perspektiv gjennom 

vurderinger av dem i lys av de folkerettslige instrumenter om urfolk og minoriteter. 

Sametingets vurderinger av de folkerettslige normers betydning i nasjonale og lokale saker 

fikk et klarere urfolksperspektiv enn før. Samenes rettigheter som et urfolk var viktig for 

utformingen av de nasjonale samiske rettsposisjonene. De nasjonale politiske og rettslige 

prosessene rundt samenes situasjon ble diskutert uten å trekke inn et mulig EF-medlemskap, 

men behandlingen av sammenfallende temaer i ulike kontekster hadde en innvirkning på 

argumentasjonen som helhet. Hovedtrekkene ved den samepolitiske agendaen i Sametingets 

plenum utenfor EF-saken kan gi innsikt i Sametingets overordnede mål. Dette kan igjen 

sammenlignes med den samiske EF-debatten og -argumentasjonen. Spørsmål om kultur og 
                                                
220	 Sametinget.	 Møtebok	 1/94,	 sak	 03/94	 Spørsmål	 til	 Sametingsrådet	 i.h.t.	 Sametingets	
forretningsorden	§	26.	Spørsmål	nr.	6.	7-8.		
221	Sametinget.	Møtebok	2/94,	sak	22/94	Reindriftsavtalen	1994-95.	23.		
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utdanning,222 regionale ordninger og nordisk samarbeid223 var mye oppe for diskusjon på 

Sametingets plenumsmøter. Det samme var spørsmål rundt rettigheter til land og vann, for 

eksempel gjennom saker om mineralutvinning og kommunale planer. Næringsspørsmål var 

likevel de mest sentrale i Sametingets plenumsforsamlinger, der reindrift og fiske var hyppig 

diskuterte temaer. Jeg har derfor valgt å vektlegge en kort gjennomgang av hvordan 

næringstemaene reindrift og fiskeri ble trukket frem under plenumsmøtene i perioden, som 

eksempel på hvordan Sametingets vurderinger i nasjonale og lokale saker baserte seg på 

folkerettslige normer og internrettslige bestemmelser. Disse temaene var også sentrale i den 

samiske EF-argumentasjonen.  

Reindriftspolitikken hadde fra Sametingets etablering vært et tema for diskusjon i tinget. 

Reindriftsloven av 1978 var enda under revisjon, etter at det på begynnelsen av 1990-tallet ble 

et tydelig behov for endringer i forvaltning av driften, om næringen skulle bestå og vokse på 

en bærekraftig måte.224 Sametinget hadde i den forbindelse lagt frem ønsket om å gradvis 

overta mer av forvaltningen av reindriften i 1990, og diskusjonen tok seg opp da 

Stortingsmeldingen om reindrift (St.meld. nr. 28 (1991-92)) kom i 1992. Diskusjonen, både i 

og utenfor Sametinget, gikk ut på hvorvidt og i hvilken grad tinget burde overta 

myndighetene for forvaltning av reindriften, som en del av en større vurdering av Sametingets 

forvaltningsoppgaver.225 Noen reindriftssamer, slik som NRLs leder Odd Erling Smuk, mente 

at Sametinget ikke skulle ha slik forvaltningsmyndighet over reindriften.226 Forvaltningen 

burde ligge blant reindriftssamer selv. Reindriftsadministrasjonen227 mente også at Sametinget 

ikke skulle ta på seg slike forvaltningsmessige oppgaver, men fungere som et styrende organ, 

ikke utøvende.228 Forvaltningen av reindriften fortsatte å utføres utenfor Sametinget, men det 

                                                
222	Sak	5/93,	16-22/93,	40/93,	45/93,		13/94,	20/94,	35/94,	36/94,	24/94,	26/94.	
223	Sak	36/93,	37/93,	38/93,	23/93,	25/94.	
224	Sametinget.	Møtebok	2/90,	sak	24/90	Reindriftens	situasjon.	s.	21-30.	
225	Sametinget.	Møtebok	1/92,	sak	4/92	Overføring	av	oppgaver	og	myndighet	til	Sametinget.		
226	Se	kapittel	2.7	for	argumentasjon	om	reindriften	i	forbindelse	med	EF.		
227	 Administrasjonen	 i	 Reindriftsforvaltningen,	 Landbruksdepartementets	 fagetat	 for	 forvaltning,	
veiledning	og	forskning	innenfor	reindrift.	Kilde:	NOU	2001:	35	Forslag	til	endringer	i	reindriftsloven,	
5.2.6	”Reindriftsforvaltningen”.	Oslo:	Landbruks-	og	matdepartementet.	
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2001-35/id145307/sec6#KAP5-2-6,	 sist	 hentet	
14.03.2019.		
228	 Sametinget.	 Møtebok	 1/92,	 sak	 4/92.	 Punkt	 1.2.b	 ”Høringsuttalelse	 fra	
reindriftsadministrasjonen”.		
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var viktig for Sametinget å få innvirkning og oversikt over reindriften for å kunne utføre en 

bredere og mer helhetlig samepolitikk.229  

Sametinget la under plenumssamlingen 8.-11. februar 1994 frem en gjennomgang av de 

lovendringsforslag som Landbruksdepartementet hadde lagt frem i revideringen av 

reindriftsloven av 1978.230 Endring av reindriftsloven var ikke disputert, men det fantes 

uenighet om Sametingets myndighet i forvaltningen, som i rollen for oppnevning av 

reindriftsstyret og –administrasjonen.231 I Sametinget ble reindriftsforvaltningen ansett som et 

prinsipielt nivå i samepolitikken. Reindriften var en særegen del av samisk kultur, og i den 

vide forståelsen av kulturbegrepet en bærer av kulturutvikling og -bevaring. Sametinget måtte 

i den utstrekning ha oversikt og innflytelse i reindriftens forvaltning, som folkevalgt politisk 

organ for samene i Norge.  

Dette ble argumentert på grunnlag av de folkerettslige og internrettslige lover og 

konvensjoner. Avklaring av reindriftsretten innenfor forvaltningsområdene ble ansett som en 

konkretisering av artikkel 14, punkt 2 i ILO-konvensjon 169, som krevde at ”myndighetene 

skulle ta nødvendige skritt for å identifisere de landområder der vedkommende folk 

tradisjonelt lever, og sikre effektivt vern av deres eiendomsrett og rett til besittelse”.232 Det 

ble argumentert at Norges ansvar overfor samene på folkerettslig og internrettslig grunnlag 

var grunnlag for økt forvaltningsmyndighet over reindriften i Sametinget. Tinget mente 

tradisjonelle samiske rettsoppfatning ikke hadde blitt vurdert i konflikter mellom staten og 

næringen, gitt manglende regelverk for dette politikkområdet. Dette anså Sametinget som 

stridig med folkerettslige regler. Den tradisjonelle samiske rettsoppfatning i reindriften måtte 

nedfelles i reindriftsloven, og det ble ønsket at ”[m]ed de rettigheter og plikter som fra 

gammelt av har tilligget næringen i kraft av alderstids bruk, skal reindriften bevares og 

utvikles som et viktig grunnlag for samisk kultur, i samsvar med Grunnlovens § 110 a, samisk 

sedvane og rettsoppfatning, og folkerettens regler om urbefolkninger og minoriteter.” 233  

                                                
229	 Sametinget.	Møtebok	 2/92,	 sak	 15/92	 St.meld.	 nr.	 28	 (1991-92)	En	 bærekraftig	 reindrift.	 Punkt	
3.3.1	”Sametinget”.	11-12	
230	 Sametinget.	 Møtebok	 1/94,	 sak	 5/94	 Endringer	 i	 lov	 om	 reindrift	 og	 jordskifte	 –	 høring.	
Sametingets	vedtak.	11-12.	
231	Sametinget.	Møtebok	1/94,	sak	5/94.	Punkt	”§6	Endret	2.	ledd	–	Reindriftsstyrets	sammensetning	
og	oppnevning”.	16-18.	
232	Sametinget.	Møtebok	1/94,	sak	5/94.	15.		
233	Sametinget.	Møtebok	1/94,	sak	5/94.	13.		
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Det ble etablert en målsetting for reindriften som nærings- og kulturpolitisk arbeidsfelt, der 

Sametinget og Stortinget arbeidet tett for å få orden på en mer bærekraftig og etablert 

reindrift.234 Reindriften var knyttet til både sysselsetting, produksjon og inntekt, miljømessige 

tiltak, kulturelle og sosiale forhold, og til urfolksrett. Prosessen om lovrevisjon var viktig i 

utviklingen av samepolitikken. Det var derimot ingen hurtig prosess.235 Det var også ønskelig 

fra flere hold i det samiske samfunnet (basert på høringsuttalelsene i sak 5/94 Endringer i lov 

om reindrift og lov om jordskifte – høring236) at revisjonen av reindriftsloven burde utsettes til 

Samerettsutvalgets delinnstilling om rett til land og vann var ferdigstilt.237 Dette fordi det var 

viktig å ikke definere samiske næringer kun etter reindriften, men også inkludere de andre 

viktige næringene i samisk tradisjonelt levesett som viktige for samisk kultur, som fiske, 

duodji, utmarksnæring og jordbruk, og kombinasjonsdrift av disse. Sjøfiske og laksefiske var 

også ansett som sentrale næringer for den samiske kulturen, og selv om dette området ikke 

fikk like stor oppmerksomhet i plenumsarbeidet som reindriften, var det etablert som et viktig 

arbeidsområde i Sametinget.238  

Støtteordninger var sentrale i samiske fiskerispørsmål, gjennom for eksempel støtte fra samisk 

utviklingsfond.239 Målet innen fiskerinæringen var for Sametinget å få opprettet en samisk 

fiskerisone i de tre nordligste fylkene. Et samepolitisk fiskeriutvalg, Gregussen-utvalget, 

arbeidet med sjøsamiske fiskeriinteresser, og Samisk næringsråd240 vedtok i mai 1993 å sette i 

gang et prosjektarbeid med å opprette en samisk fiskerisone. En referansegruppe for 

prosjektet ble opprettet, og det ble i møtene som hadde blitt holdt frem til da lagt stor vekt på 

folkerettslige og historiske rettigheter til deltakelse i fisket. Også ved den første 

plenumssamlingen i 1994 ble det ønsket en fremstilling av Sametingsrådets arbeid med 

                                                
234	Sametinget.	Møtebok	2/94,	sak	22/94	Reindriftsavtalen	1994-95.	21.		
235	Ny	 reindriftslov	 kom	 i	 2007,	 som	erstattet	 reindriftsloven	 av	 1978:	 Lovdata,	 ”Lov	om	 reindrift”,	
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-15-40,	sist	hentet	16.03.2019.		
236	Sametinget.	Møtebok	1/94,	sak	5/94	Endringer	i	lov	om	reindrift	og	jordskifte	–	høring.	
237	 Sametinget.	Møtebok	4/93,	 sak	35/93	Kunngjøring	av	nye	 saker.	Punkt	6.	 ”Utsett	arbeidet	med	
reindriftsloven",	fremmet	av	representant	Hæika	Skum.	7.		
238	 Sametinget.	 Møtebok	 4/93,	 sak	 34/93	 Sametingsrådets	 beretning	 om	 virksomheten,	 herunder	
referatsaker.	”Spørsmål	fra	representanten	Eilif	O.	Larsen”.	3-4.		
239	Sametinget.	Møtebok	3/94,	sak	36/94	Evaluering	av	samisk	utviklingsfond,	NIBR-rapporten.	Punkt	
”Sametingsvedtak”.	20.		
240	 Samisk	 næringsråd	 var	 ett	 av	 Sametingets	 fire	 underliggende	 fagråd,	 sammen	 med	 Samisk	
språkråd,	 Samisk	 kulturråd	 og	 Samisk	 kulturminneråd.	 Det	 ble	 nedlagt	 ved	 omorganisering	 av	
administrasjonen	i	Sametinget	i	2001.	Se	Falch	og	Selle.	2018.	92-95.	
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samiske fiskeriinteresser overfor de norske myndighetene.241 Her kom det frem at det 

overordnede arbeid med fiskerirettighetene i stor grad var bestemt av det norske 

styringssystemet, der ansvarsavdelingen mellom departementene for eksempel gjorde at en 

samlet vurdering av samiske fiskerettigheter og fiskeripolitikk ble mer komplisert å utføre. 

Det sjøsamiske næringsgrunnlaget, en viktig del av den samiske kulturen, ble utredet av 

Fiskeridepartementet gjennom Gregussen-utvalget, mens laksefisket lå under ansvarsområdet 

til Miljøverndepartementet. Det var god dialog med departementene angående arbeidet med 

fiskeriinteresser, men det var også et problem at de ulike næringsområdene var delt over ulike 

departementer. Et mål for Sametinget, slik som for reindriften, var å få større innflytelse over 

forvaltningen av fiskerinæringen i de samiske områder. Høyesterettsjustitiarius Carsten 

Smiths vurdering av statens rettslige forpliktelser overfor den samiske befolkning når det 

gjaldt fisket bidro til en prinsipiell avklaring for framtidige fiskerireguleringer, men hvordan 

disse skulle håndteres i praksis forble problematisk.242  

4.5 Samiske rettigheter, sedvaner og 
selvbestemmelse  
Næringsområdene og arbeidet med disse i Sametinget omhandlet på et prinsipielt nivå 

rettighetsgrunnlaget og forvaltningsretten, der internasjonal folkerett og nasjonal lovgivning 

ble lagt stor vekt på. Forståelsen av urfolksretten som virkemiddel ble hyppigere brukt i 

Sametingets saksfremlegg under plenumsmøtene i 1993 og 1994. De samiske rettighetene til 

land og vann måtte baseres på tradisjonell samisk rettsoppfatning og sedvane. Dette ble blant 

annet fremmet av Ragnhild L. Nystad fra NSRs sametingsgruppe under plenumsmøtet i 

september 1994.243 Nystad mente Sametingsrådet måtte arbeide for at tidligere og nåværende 

bruk og rettsoppfatning i samiske områder ble ivaretatt i fremtiden. Ressursene over og under 

jorden (mineraler) tilhørte det samiske folk, argumenterte Nystad, i tråd med ILO-konvensjon 

169. Tradisjonell samisk eiendomsrett ble her utpekt som det innforståtte for samiske 

områder.  

                                                
241	 Sametinget.	Møtebok	 1/94,	 sak	 3/94.	 Punkt	 4.	 ”Spørsmål	 fra	 representant	 Jens	 Petter	Olsen	 til	
Sametingsrådet”.	5.		
242	 Sametinget.	 Møtebok	 1/94,	 sak	 8/94	 Stortingsmelding	 52/93	 –	 om	 norsk	 samepolitikk.	 Punkt	
”Kommentarer	til	enkeltsaker:	Fiskeri”.	27.		
243	Sametinget.	Møtebok	3/94,	sak	31/94	Kunngjøring	nye	saker.	Sak	7.	10.		
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Samisk sedvane og rettsoppfatning var underlagt Samerettsutvalgets arbeidsmandat i 

utredningsarbeidet som foregikk om samisk rett til naturgrunnlaget, der hvilken vektlegging 

disse skulle ha for samepolitikken skulle vurderes.244 Samerettsutvalget hadde i 1984 vedtatt 

at en gjeldende rettsgruppe måtte oppnevnes til å utrede og ta stilling til hvilken rett som 

skulle gjelde for eiendomsretten og bruksretten til land og vann i Finnmark.245 Da 

Samerettsutvalget andre utredning sto ferdig i 1997 hadde samisk sedvane enda ikke hadde 

fått noen rettslig status.246 Som Sametinget påpekte i en vurdering av statens samepolitikk i 

forbindelse med fiskeriområdene, så viser dette ”hvor komplisert det er å finne løsninger 

innenfor eksisterende forvaltningsstrukturer som tar de hensyn som må tas i samisk 

sammenheng”.247  

Fra samisk side ble det argumentert sterkt for at samiske sedvaner og rettsoppfatning var 

sentrale i utviklingen av de samiske rettighetene. Dette kom for eksempel frem i Sametingets 

vurdering av reindriftsloven på plenumsmøte i februar 1994. Samisk rettsoppfatning og 

sedvane ble uttrykt som grunnleggende for samiske rettigheter for reindrift på lik linje som 

Grunnlovens § 110 a og folkerettens lover for urfolk. Da Utmarkskommisjonen for Nordland 

og Troms i 1993-95 (for Landbruksdepartementet) skulle behandle fastsetting av grenser 

mellom statsgrunn og privat grunn, var det viktig for Sametinget å gjøre myndighetene 

oppmerksom på hvordan dette kunne føre til konflikt med samiske interesser.248 Sedvanerett 

ble her sentralt i argumentasjonen, der Sametinget mente Utmarkskommisjonen ikke var 

egnet til å ta stilling til slike rettskrav med ”tilbørlig hensyn til samisk bruk og 

sedvanerett”.249 Til tross for samisk argumentasjon ble det i innstillingen NOU 1993: 34 Rett 

til og forvaltning av land og vann i Finnmark konkludert etter flertallets avgjørelse at samiske 

sedvaner ikke ga samer eiendomsrett.250 Selv om den samiske befolkning hadde vært bosatt, 

                                                
244	Bull.	2003.	205.	
245	Jebens.	2010.	75.	
246	 Svensson,	 Tom	G.	 2000.	 ”Samisk	 sedvanerett:	 En	 viktig	 komponent	 innenfor	 urfolks	 rettigheter	
eller	del	av	gjeldende	nasjonal	rett?”,	i	Samenes	kultur	og	historie	–	samepolitikk	i	Norge	og	Sverige”:	
s.72.	Nordisk	Samisk	Institutt.		
247	 Sametinget.	 Møtebok	 1/94,	 sak	 8/94	 Stortingsmelding	 52/93	 –	 om	 norsk	 samepolitikk.	
”Kommentarer	til	enkeltsaker:	Fiskeri”.	28.		
248	Sametinget.	Møtebok	2/93,	sak	23/93	Utmarkskommisjonen	for	Nordland	og	Troms.	28-31.		
249	ILO-konvensjon	nr.	169,	Artikkel	8	nr.	1.:	”Ved	anvendelse	av	nasjonale	lover	og	forskrifter	overfor	
vedkommende	 folk,	 skal	 det	 tas	 tilbørlig	 hensyn	 til	 deres	 sedvaner	 eller	 sedvanerett.”	
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-
nr-169-om-urbefolkninger-o/id451312/#DEL%20VIII.%20FORVALTNING,	sist	hentet	16.04.2019.	
250	NOU	1993:	34	Rett	til	og	forvaltning	av	vann	i	Finnmark,	kapittel	4.1.9.1	”Innledning”.	Oslo:	Justis-	
og	politidepartementet.	
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levd i og brukt utmarka og områdene i lang tid, kunne det ikke sies at samene ikke hadde vært 

innforstått med at det var staten som var etablert eier av områdene i Finnmark, mente 

utredningsgruppen. Anne Julie Semb sier at konklusjonen til Rettsgruppen førte til sterke 

protester fra samisk hold, der samisk tradisjonell rettsoppfatning og sedvane ikke hadde blitt 

vektlagt.251 Konkrete definisjoner på samiske sedvaneretter og eiendomsretter utover dette ble 

ikke presentert i løpet av 1993-1994, til tross for at det fra samisk side flere ganger ble krevet 

at dette måtte bli redegjort for.252  

Det ble også fremstilt sterkere krav til utvidet selvbestemmelse. Mens Sametinget ønsket å 

overta større myndighet over forvaltningsområdene var det også nødvendig med utvidet 

myndighet over disse områdene. Nye ansvarsområder og oppgaver ble overført til Sametinget 

uten at klare målformuleringer og myndighetsprinsipper ble konkretisert, noe som førte til en 

videreføring av det Sametinget kalte ”bit for bit-politikk”.253 For å styrke samisk 

selvbestemmelse, mente Sametinget det var nødvendig at samisk rettsoppfatning ble ivaretatt 

og vurdert. Sedvaneretten var sentralt for å kunne utøve samisk selvbestemmelse i saker som 

angikk den samiske befolkning og områder.254 Det ble uttrykt fra samisk side at Regjeringen 

måtte legge fokus på utvikling av samepolitikken fremover. Dette måtte skje med sikte på 

klarere lovgivning med løpende henvisning til ILO-konvensjon 169 og FNs konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter, og de forpliktelser den norske stat hadde gjort overfor samene 

ved å ratifisere disse. Det måtte skje vurdering og inkorporasjon av samisk sedvane og 

rettsoppfatning i norsk rett.  

Vektleggingen av samisk selvbestemmelse ble basert på sedvane og de folkerettslige 

instrumenter i EF-sammenheng mer tydelig ved overgangen 1993-94. Sedvane og tradisjonell 

samisk rettsoppfatning var tilstede i argumentasjonen også på det tidligere tidspunkt, men det 

ble senere krevet mer konkret at Regjeringen måtte ta dette med i beregningen av hvordan 

samepolitikken skulle utvikles. Argumentasjonen gikk fra en forsiktig holdning med ønske 

om uttalerett i saker som angikk samene, til en tydeligere kravsetting til minimum en grad av 

                                                                                                                                                   
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/odn/tmp/2002/0034/ddd/pdfv/154831-
nou1993-34.pdf,	sist	hentet	18.03.2019.		
251	Semb.	2003.	131.		
252	Jebens.	2010.	76.		
Eksempler	 på	 saker	 der	 behov	 for	 defineringer	 av	 sedvanerett	 og	 eiendomsrett	 ble	 fremmet	 i	
Sametinget:	sak	23/93,	sak	36/93,	sak	41/93,	sak	5/94,	sak	8/94.		
253	Sametinget.	Møtebok	1/94,	sak	8/94.	25.	
254	Sametinget.	Møtebok	1/94,	sak	5/94.	13.		
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medbestemmelse i samisk anliggende spørsmål. Sametingets rolle som folkevalgt politisk 

organ hadde en betydning for hvordan dette kravet ble fremstilt. Demokratiseringen av 

Sametinget i forholdet til de norske myndigheter og statssystem utviklet seg i retning mot 

forhandlings- og konsultasjonsposisjonen, som ble gjeldende fra rundt 2005.255 Else Grete 

Broderstad forklarer konsultasjon ved å legge vekt på et deliberativt perspektiv, der 

argumentasjonsprosesser fører til økt kunnskap og innsikt i den andre parts situasjon eller 

posisjon. Deretter vil det ideelt sett føre til konsensus mellom partene basert på denne økte 

forståelsen av hverandre.256 Et deliberativt demokrati er ifølge Broderstad en måte for 

minoriteter å oppnå reell likhet og selvstyre, da det gir åpenhet og likeverdighet blant partene 

i samhandlingen.257 Dette var for eksempel tilfelle gjennom behandlingen av Finnmarksloven 

i Stortinget fra 2003 til 2005, der Sametinget og Finnmark fylkesting deltok i prosessen som 

konsultasjonsparter. Behandlingsprosessen av loven var en åpning for endring av 

parlamentarisk forretningsorden, uttrykker Broderstad.258 Konsultasjonsordningen ble likevel 

ikke brukt før behandlingen av Finnmarksloven. Konsultasjonene var et resultat av den norske 

imøtekommelsen av ILO-konvensjon 169.259 Det kan med fordel påpekes her at denne 

prosessen ikke foregikk uproblematisk, slik Semb beskriver hvordan både Sametinget, 

Finnmark fylke og Norske Kveners Forbund ikke var fornøyd med forvaltningsordningene i 

forslaget til loven som ble innsendt april 2003. Semb konkluderer også her med at ordningen 

Finnmarksloven etablerte, der det nye organet Finnmarkseiendommen fikk 

forvaltningsmyndighet over de statlig eide landområder i Finnmark, ikke oppfyller 

standardene for tilstrekkelig fordeling av beslutningsmyndighet.260 Likevel kan saken sees 

som et bidrag til samisk statusbygging.261 Uavhengig av prosessen rundt Finnmarksloven, 

viser Sametingets politiske posisjon i Norge første halvdel av 1990-tallet at det enda ikke var 

kommet til et konsultasjonsnivå.  

EF/EU-saken illustrerer hvordan det enda ikke var snakk om en konsultasjonsposisjon for 

Sametinget i første halvdel av 1990-tallet. Selv om samiske representanter og Sametinget ble 

invitert til å uttale seg om samiske interesser i forbindelse med både EØS-avtalen og om EU-

avtalen da den sto ferdig i 1994, så var ikke målsettingen konsensus mellom Sametinget og 
                                                
255	Falch	og	Selle.	2018.	38.	
256	Broderstad.	2008.	85-86.	
257	Broderstad.	2008.	87.		
258	Broderstad.	2008.	81.		
259	Broderstad.	2008.	93.		
260	For	ytterligere	beskrivelse,	se:	Semb.	2005.	252.			
261	Niemi	og	Semb.	2009.		
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staten som likeverdige parter.262 Broderstad setter forhandlinger som en motsetning til 

deliberasjon/argumentasjon, der aktørene bruker trusler og lovnader for å få gjennomslag for 

sine interesser.263 Gjennom en slik definisjon kan heller ikke forhandlinger brukes om den 

politiske samhandlingen mellom Sametinget og de norske myndighetene. Fra samisk side 

hadde man ingen ressurser eller maktposisjon å bruke som lovnad eller trussel, gitt 

minoritetsposisjonen. Det var få kort Sametinget kunne spille på for å forhandle med 

Regjeringen om hvor viktig samiske interesser burde være i EF/EU-forhandlingene. 

Minoritet- og urfolksaspektet var likevel det sterkeste kortet for Sametinget, der de 

internasjonale folkerettslige instrumentene ga en viktig politisk tyngde. Dette bli drøftet mer i 

dybden i kapittel 6.4. 

Sametinget stilte oftere krav om å få medvirke i beslutninger i saker som omfattet samiske 

interesser og områder, og argumenterte at den norske stat hadde forpliktet seg til å gi samene 

slik beslutningsmedvirkning gjennom ratifiseringen av ILO- og FN-konvensjonen og 

nedfellingen av dette i Grunnloven § 110 a. Uttrykk for Sametingets myndighet i 

samepolitikken i løpet av 1992 til 1994 var ikke radikal i form av fullstendig ytre 

selvbestemmelse. EF/EU-prosessen kan fungere som et eksempel på dette. Ønsket om å bli 

tatt seriøst som en likeverdig del av det norske demokratiet og norske statssystemet var 

fremtredende og fungerte som et siktemål i EF/EU-prosessen og i det samepolitiske arbeidet 

forøvrig. Vurderingen av samenes plass i forhandlingene og hensyn som ble tatt til samiske 

interesser i den endelige avtalen gir innsikt i disse spørsmålene.  

4.6 Konklusjon 
Måten saker om samiske næringer, kultur og rettigheter ble diskutert i Sametingets plenum 

viser at det var av sentral betydning for hvordan den nasjonale samepolitikken skulle utformes 

fremover for å kunne sikre større grad av selvbestemmelse og myndighet. Det var avgjørende 

                                                
262	 Utenriksdepartementet	 inviterte	 organisasjoner	 i	 norsk	 nærings-	 og	 arbeidsliv	 til	 uttalelser	 om	
EØS-avtalen	 i	 brev	 av	 5.	 mars,	 der	 også	 Sametinget	 ble	 invitert.	 Uttalelsen	 skulle	 overgis	 til	
Utenriksdepartementet	innen	24.	april	1992,	en	frist	som	hadde	blitt	utvidet	fra	10.	april	etter	ønske	
fra	Sametinget.	Kilder:	Sametingets	arkiv,	 sak	92/226-1	062.	Det	kongelige	Utenriksdepartement	v/	
spesialråd	Ketil	Børde.	25.03.92.	Brev	til	Sametinget.	”EØS-avtalen.	En	invitasjon	til	å	avgi	uttalelse”.;	
Sametingets	arkiv,	sak	92/226-3.	Sametinget	v/	Sametingspresident	O.	H.	Magga.	 	13.03.1992.	Brev	
til	 Det	 kongelige	 Utenriksdepartementet	 v/	 Handelsministeren.	 ”EØS-avtalen	 –	 invitasjon	 til	 å	 avgi	
uttalelse”.		
263	Broderstad.	2008.	86.		
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å arbeide for at samiske hensyn ble tatt i nærings- og ressurssaker, mineralutvinning i samiske 

områder, og særordninger for samisk fiske, jordbruk og reindrift. Det ble i stor grad henvist til 

de folkerettslige forpliktelser og internrettslige forhold som Norge måtte ta hensyn til i 

lovgivning på slike områder. Utviklingen av Sametingets posisjon som folkevalgt politisk 

organ for alle samer i Norge, og hva dette innebar av myndighet, uttrykkes i Sametingets 

argumentasjon i forbindelse med krav om økt myndighet i saker som angikk samene.  

Selvbestemmelsesforståelsen i forbindelse med Sametingets posisjon overfor den norske stat 

ble mer utbredt i løpet av 1993-1994, slik det fremgår av Sametingets plenumsmøtebøker. 

Krav om forståelse for og inkorporering av samisk tradisjonell rettsoppfatning og sedvaner i 

norsk rett ble sterkere argumentert som grunnlag for den fremtidige samepolitikken. Selv om 

argumentasjonen om utvidet selvbestemmelse basert på sedvane og samiske vilkår ikke 

nødvendigvis fikk utslag i den norske samepolitikken på dette tidspunktet, viser det til et 

grunnleggende prinsipp for Sametingets selvoppfatning i det videre arbeidet med tingets 

politiske myndighet i fremtiden.  

Reindrift og støtteordninger for fiske (og jordbruk) var også viktige spørsmål i den samiske 

EF-diskusjonen. Både i og utenfor diskusjonen ble det argumentert at fiske og reindrift, samt 

jordbruk, var viktige næringer for samisk bosettingsmønster og derfor for samisk 

kulturutvikling. Det ble tydeliggjort i argumentasjonen om næringene produsert innenfor et 

nasjonalt perspektiv at de folkerettslige og internrettslige instrumenter og lover la klare 

rettigheter til samer innenfor nøringsordningene. Disse forståelsesrammene kan se ut til å ha 

blitt overført til argumentasjonen i forbindelse med EF-saken.  

Denne argumentasjonsutviklingen ville også ha en betydning for EF/EU-spørsmålene sett fra 

samisk perspektiv, fordi de bygde på de samme problemområder som ble diskutert ellers i 

Sametingets plenum. Større forståelse av de nasjonale forhold ville også gi mer sikker 

argumentasjon i et internasjonalt perspektiv, selv om det i EF/EU ble åpnet for helt andre 

styringsformer og rettsordninger. Det var viktig for Sametinget å sikre en plass for samene i 

EF/EU-forhandlingene, både i form av direkte deltakelse og som en del av avtaleverket 

mellom Norge og EF/EU for å sikre samisk kultur og samisk politisk myndighet i fremtiden. 
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5 Forhandlinger, avtale og 
folkeavstemning  

5.1 Innledning 
Fra 1. november 1993 trådte Maastrichttraktaten i kraft, og EF ble den Europeiske Union. 

Traktaten hadde blitt underskrevet av EFs medlemsland 7. februar 1992. Den allmenne 

debatten om norsk EU-medlemskap har blitt beskrevet som relativt rolig i løpet av 1993 til 

begynnelsen av 1994, til tross for at medlemskap i EU var en viktig sak i det norske 

samfunnet i perioden.264 Det har blitt pekt på flere grunner til dette i forskningslitteraturen. 

Anders Todal Jenssen peker på hvordan Stortingsvalget i 1993 var preget av spenningen rundt 

EF-søknaden, noe som førte til at ja-partiene Arbeiderpartiet og Høyre ikke gikk for en EF-

valgkamp slik man hadde sett for seg før valgkampen startet.265 Tydelige standpunkt til 

medlemskap i Fellesskapet/Unionen kunne få usikre velgere til å gå for motpartiet. 

Arbeiderpartiet satte et klart skille mellom EF/EU-valget og Stortingsvalget gjennom 

oppropet om at det var folkeavstemningen som avgjorde medlemskapet, ikke hvilket parti 

som vant Stortingsvalget.266 Nei-partiene – SV, Senterpartiet, KrF og RV – la derimot mye 

mer vekt på EF/EU-saken i sin valgkamp. Senterpartiet vant også mange stemmer som følge 

av dette i Stortingsvalget, da mange nei-velgere skiftet parti til tross for ja-partienes strategi 

for å skille de to valgene. AP vant likevel valget, basert på at partiet sto frem som det beste 

alternativ for regjering etter at den borgerlige regjeringen (Syse) ikke fikk til samarbeid og 

hadde brutt sammen i 1990. Jenssen gir likevel nei-sidens enerådighet av 

medlemskapsspørsmålet i valgkampen den betydning at nei-siden fikk en institusjonell 

forankring ved å få større representasjon i Stortinget, som gjorde det mye lettere å komme 

frem i EF/EU-debatten videre.267  

Nei til EF/EU mobiliserte og vokste sterkt fra 1993. Medlemstallet økte fra 103.000 til 

130.000 i organisasjonen i løpet av 1993 og opp til rundt 140.000 på det meste i 1994. 

Løpesedler, informasjonshefter og aksjoner ble sentrale midler for å nå ut til velgerne med 

                                                
264	NOU	2012:	 2	Utenfor	 og	 innenfor	 –	Norges	 avtaler	med	 EU.	 Kapittel	 4.3	 ”EØS-prosessen	 1987-
1994”.		
265	Jenssen.	1995.	14.;	NOU	2012:	2,	kap.	4.3.;	Seierstad.	2014.	166.		
266	Seierstad.	2014.	167.;	Jenssen.	1995.	14.		
267	Jenssen.	1995.	15-16.		
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nei-propaganda.268 Europabevegelsen hadde til sammenligning rundt 35.000 medlemmer på 

det meste, men drev også med målrettet propaganda samtidig som tyngden på ja-siden lå i AP 

og Høyres sterke posisjon i landet. For organisasjonene på ja-siden var bruken av 

massemediene et viktig virkemiddel.269 Ii fal EO (samiske Nei til EU) var svært aktive med å 

spre kunnskap om EF/EU i Finnmark, der Sven Lund og Bjørn Aarseth eksempelvis var 

fremtredende personligheter. Bjørn Aarseth var sentral i Nei til EU Bærum, da han var bosatt 

i Sør-Norge og leder for den samiske avdelingen ved Norsk Folkemuseum, men opprinnelig 

fra Finnmark og medlem i NSR. Hans samiske identitet var viktig i hans holdning til 

medlemskap i Fellesskapet/Unionen, og han var svært opptatt av hvordan dette ville påvirke 

den samiske befolkning ved eventuelt medlemskap. Hans bidrag til stoff om EU og samene i 

Samisk arkiv i Kautokeino viser dette. Det samme viser Svein Lunds engasjement gjennom 

hans samling i Samisk Arkiv. Lund fungerte som sekretær i Samepolitisk utvalg i Finnmark 

Nei til EF og satt i styret i Kautokeino Nei til EF/EU i perioden. Finnmark Nei til EF/EU 

Samepolitisk utvalg, og lokallaget i Guovdageaidnu (Kautokeino) var svært aktive innen 

samepolitiske spørsmål, og det ble holdt mange infomøter og konferanser i løpet av 1993-

1994.270 Både norske, svenske og finske deltakere var med på mange av konferansene, som 

for eksempel konferansen ”Sameland og EF” som Nei til EF i Finnmark Samepolitisk utvalg 

arrangerte i Karasjok 12.-13. juni 1993. Det var ønskelig med et tettere samarbeid over 

landegrensene med andre EF/EU-motstandere.271 Kildene i Samisk arkiv gir uttrykk for at 

EF/EU-saken var av stor interesse og engasjement blant mange samepolitikere.  

Dette engasjementet var fremtredende blant Sametingets representanter de siste månedene før 

den nasjonale folkeavstemningen ble avholdt 28. november 1994. Argumentasjonen i den 

avsluttende fasen av EU-prosessen i løpet av 1994 kan kobles til en bruk av 

forlegenhetspolitikk fra samisk side.272 Dette innebar at de folkerettslige instrumenter og 

normer utgjorde et grunnlag for samepolitikken som den norske stat ikke kunne overse om 

EU-medlemskap ble en realitet. Solidaritetsprinsippet ble sentralt for argumentasjonen fra 

nei-siden i den samiske debatten. Solidariteten kan knyttes til indigenismen – til bevegelsen 

for urbefolkningssamfunnet og arbeidet for urfolks globale rettigheter. EU-motstanden ble av 

                                                
268	Seierstad.	2014.	155-158.	
269	Jenssen.	1995.	18-19.	
270	Samisk	arkiv,	Kautokeino,	PA1141,	perm:	”Gouvdageainnu,	Il	fal	EO,	Nei	til	EF,	frem	til	1994”.		
271	Samisk	arkiv,	Kautokeino,	PA1141,	perm:	”Gouvdageainnu,	Il	fal	EO,	Nei	til	EF,	frem	til	1994”.		Nei	
til	EF	i	Finnmark,	Samepolitisk	utvalg.	09.05.1993.	”Innbydelse	til	konferanse	’Sameland	og	EF’	”.		
272	Semb.	2003.	151.			
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samiske representanter sett som en del av arbeidet for å sikre og utvikle urfolksrettigheter. 

Den samiske argumentasjonsutviklingen kan også knyttes til demokratiseringsprosessen av 

Sametinget, som forstås som utviklingen av samisk utvidet myndighet og Sametingets 

politiske status som en selvstendig del av det norske rettssystemet.273 Argumentasjonen i 

forbindelse med EU-saken kan forstås som en del av en større prosess rundt definisjonen av 

Sametingets status som eget folkevalgt politisk organ innad i det norske statssystemet, og grad 

selvbestemmelsesrett gjennom denne posisjonen.  

5.2 Forhandlingene med EU – samenes plass 
Forhandlingene med EU startet 5. april 1993 (da EF), og hovedforhandlingene ble ferdigstilt 

natt til 16. mars 1994.274 Sametinget hadde tidligere gjennom vedtaket om krav til Norges EF-

forhandlinger fra februar 1993 lagt hovedpremissene for deltakelse i forberedelsene til 

forhandlingene fra samisk side. Disse bygde på samenes rettigheter til ressursene som 

urbefolkning, basert på de folkerettslige og internrettslige instrumentene. I tillegg var det 

nødvendig med tilrettelegging av og for primærnæringene som det materielle grunnlag for den 

samiske kultur. Fokuset på ordninger for en samisk region ble sentrert rundt formuleringer av 

særordninger, der en fellesnordisk strategi i møte med EU ble viktig. Sametingsrådet, som 

hadde ansvaret for ledelsen og driften av Sametinget, skulle arbeide videre med EU-kravene i 

kontakt med Stortinget og den samiske referansegruppen i forhandlingsdelegasjonen. 

Referansegruppen, der tre representanter fra Sametinget satt,275 skulle med mandant fra 

Regjeringen beskrive og redegjøre for viktige samiske spørsmål i forbindelse med eventuelt 

EU-medlemskap, og skulle nedfelle dette i et samisk posisjonspapir innen slutten av 1993.276 

Disse ble overlevert til EUs ministerråd etter godkjenning av Norges EU-utvalg (som besto av 

Statsministeren, Utenriks-, Handels-, og Kommunalministeren) i november 1993. Fem 

                                                
273	Oskal.	2003.	”Samisk	offentlighet	og	demokrati	på	norsk”.	I	Samer,	makt	og	demokrati,	318-337,	
redigert	av	Bjørn	Bjerkli	og	Per	Selle.;	Semb.	2005.	531-549.;	Broderstad.	2008.;	Falch	og	Selle.	2018.	
274	 Stortinget,	 Statsminister	 Gro	 Harlem	 Brundtland.	 17.03.1994.	 ”Foreløpig	 orientering	 om	
Resultatet	 av	 forhandlingene	 om	 norsk	 medlemskap	 i	 EU”.	
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/smk/vedlegg/taler-og-artikler-av-tidligere-
statsministre/gro-harlem-brundtland/1994/orientering-om-norges-eu-medlemskapsforhandlinger-
stortinget.pdf,	sist	hentet	22.08.2018.		
Jordbruksforhandlingene	var	enda	ikke	sluttført.	(Jenssen	og	Valen.	1995.	17.)	
275	 Steinar	 Pedersen,	 Mary	 M.	 Trollvik	 og	 Máret	 Guhttor.	 Guhttor	 hadde	 overtatt	 plassen	 i	
referansegruppen	etter	Lennart	Mikkelsen	i	1993,	og	satt	samtidig	i	Sametingsrådet.		
276	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379.	Guhttor,	Máret.	14.05.1994.	Foredrag	i	NSRs	landsmøte.	”Europa	
Union	protokoll	og	samiske	rettigheter”.			
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posisjoner ble nedfelt i referansegruppas posisjonspapirer. I tillegg til disse fem posisjonene 

ble det utarbeidet et eget posisjonsdokument om reindrift.277 

1) daværende og framtidige samiske rettigheter knyttet til bruk av land måtte kunne 

håndheves også ved et EU-medlemskap. Samene måtte være i besittelse av ulike 

former for rettigheter til land og vann ervervet ved alders tids bruk. Dette gjaldt først 

og fremst i landområder definert i lovgivning som statlig eiendom, men også 

bruksrettigheter på landområder som i dag er privat eie; 2) norsk distrikts- og 

landbrukspolitikk skulle videreføres med eksisterende støtteordninger slik at de 

samiske bygdene kunne videreutvikles; 3) samenes eksklusive rett til å utøve reindrift, 

og rettigheter innen reindriften, måtte kunne sikres og videreføres i fremtida; 4) 

samiske fiskere skulle fortsatt kunne få opprettholde sitt tradisjonelle fiske, og Norge 

var spesielt forpliktet til å sikre samiske nærings- og fiskeriinteresser ved årlig 

reguleringsordninger og kvotetildelinger. Norge måtte her ta sikte på at opprettelsen av 

en samiske fiskerisone var under utredning; 5) Samisk Utviklingsfond måtte 

opprettholdes og støtteordninger, og derfor samiske næringer og kultur skulle kunne 

videreføres og sikres i framtiden.  

Posisjonene som referansegruppen la frem for EU-utvalget viser hvordan sedvane og samisk 

tradisjonell rettsoppfatning var sentrale prinsipper i samiske krav til EU-forhandlingene. 

Punkt 1) la tydelig vekt på dette i presiseringen av alders tids bruk som begrunnelse for 

bruksrett og besittelse. Posisjonene viser en bevissthet rundt de folkerettslige instrumenter, 

spesifikt ILO-konvensjon 169 artikkel 4, 8 og 14. Tydelig var også behovet for å sikre en 

åpenhet for samiske muligheter inn i EU, på bakgrunn av at Samerettsutvalget enda ikke var 

ferdig med utredningsarbeidet om samiske rettigheter til naturressursene. Fra samisk 

standpunkt var det avgjørende å bevare de rettigheter som ble gitt av ILO-konvensjon 169, 

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og norsk lov, samtidig som det var 

nødvendig å holde mulighetene for videreutvikling av samepolitikken åpne om Norge ble med 

i EU.  

Foruten posisjonspapiret fra den samiske referansegruppen arbeidet Sametingsrådet videre inn 

i 1994 med å formulere argumenter om og vurderinger av EU-medlemskap.278 

                                                
277	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379.	Guhttor,	Máret.	14.05.1994.	Foredrag	i	NSRs	landsmøte.		
278	Gjennom	kildene	studert	fra	Sametingets	arkiv	ser	ut	til	at	Sametingsrådet	og	referansegruppens	
samiske	 representanter	 hadde	 et	 tett	 samarbeid.	 Máret	 Guhttor	 satt	 for	 eksempel	 både	 i	
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Sametingsrådets mest sentrale problemstilling handlet om den samepolitiske standarden i 

protokoll tre om samiske spørsmål i de nordiske landenes tiltredelsesavtale med EU, den 

såkalte sameprotokollen, og en egen norsk erklæring om samiske spørsmål.279 Spørsmålet fra 

Sametingsrådet var hvorvidt en fellesprotokoll for samene i Norge, Sverige og Finland ville 

kunne utvikles på et nivå som var tilfredsstillende for norske samepolitiske standarder, og 

som i tillegg ga rom for å videreutvikle disse.280 En sameprotokoll ville kunne sette en 

standard for urfolkspolitikk i EU, som ikke eksisterte på dette tidspunktet. Protokollen ville 

sikre samiske rettigheter på et grunnleggende nivå, og definere hvilke rettslige rammer de 

samiske politiske organene kunne arbeide innenfor.  

Sameprotokollen skulle anerkjenne de nordiske landenes forpliktelser overfor sin samiske 

befolkning som medlemmer av EU, spesielt med hensyn til bevaring og utvikling av 

næringer, språk, kultur og livsførsel. Primærnæringenes sentrale rolle i dette skulle 

vektlegges, spesielt reinsdyrnæringen i de tradisjonelle samiske områder.281 Regjeringens 

erklæring som skulle medfølge sameprotokollen skulle bekrefte Norges spesifikke 

forpliktelser overfor sin samiske befolkning, på grunnlag av Grunnlovsparagraf 110 a, 

Sameloven, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, og ILO-

konvensjon 169.282 Erklæringen skulle også anerkjenne at forvaltningen av samepolitikken 

måtte fortsette under de norske myndigheter. Tiltak fra Norges side overfor samene skulle 

etableres gjennom erklæringen, med grunnlag i posisjonspapiret fra den samiske 

                                                                                                                                                   
referansegruppen	 og	 i	 Sametingsrådet,	 og	 sendte	 brev	 til	 begge	 grupper	 ved	 flere	 anledninger.	
Referansegruppens	 posisjonspapir	 ser	 ut	 til	 å	 ha	 vært	 brukt	 i	 Sametingsrådets	 arbeid,	 slik	Guhttor	
vektlegger	det	i	sitt	foredrag	på	NSRs	landsmøte	14.	mai	1994.	Kilde:	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379.	
Guhttor,	Máret.	14.05.1994.	Foredrag	i	NSRs	landsmøte.	
279	Tiltredelsesavtalen	mellom	Norge	og	EU	inneholdt	til	sammen	ti	protokoller,	der	sameprotokollen	
var	 en	 av	 dem.	 Protokollene	 var,	 sammen	 med	 177	 artikler	 og	 19	 vedlegg,	 en	 del	 av	
Tiltredelsesakten,	som	igjen	var	en	integrert	del	av	Tiltredelsestraktaten.	Akten	og	traktaten	var	de	to	
hoveddelene	 av	 Tiltredelsesavtalen.	 Kilde:	 Regjeringen,	 St.meld.	 nr.	 40,	 under-side:	
”Utenriksdepartementet”.	 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/ud/stmeld/19931994/st-
meld-nr-40_1993-94/16/id190925/,	sist	hentet	01.04.2019.		
280	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-2.	 Guhttor,	 Máret.	 14.02.1994.	 Notat	 fra	 møte	 i	 EU-
referansegruppe.	 Til	 Ole	 Henrik	 Magga,	 Steinar	 Pedersen,	 Mary	 Mikalsen	 Trollvik.	 ”EU-
forhandlingene	–	protokoll	og	erklæring	om	samiske	spørsmål”.		
281	 	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-2.	 Vedlegg	 1,	 ”Opprinnelig	 forslag	 av	 EUs	 referansegruppe	 til	
protokoll,	januar	1994.”	Vedlegg	2,	Europakommisjonen,	”Draft	protocol	(…)	on	the	Sami	people”.		
Endelig	 utgave	 av	 protokoll	 3	 om	 den	 samiske	 befolkning	 til	 den	 norske,	 svenske,	 finske	 og	
østerrikske	 tiltredelsesavtale	 med	 EU:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:11994N/PRO/03,	sist	hentet	16.04.2019.		
282	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-2.	 Vedlegg	 5	 og	 6.	 ”Erklæring	 angående	 Norges	 forpliktelser	
overfor	den	samiske	befolkning	i	forbindelse	med	EU-avtalen,	1.	og	2.	(14.02.94)	utkast.”		
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referansegruppen. Tiltakene var å sikre rettigheter koblet til tradisjonell bruk av land som 

eksisterer i de tradisjonelle samiske områdene, samiske rettigheter til forhandlinger med 

styresmaktene for støttetiltak gjennom avtalen om reinsdyrnæringen, støttende tiltak gitt 

gjennom Samisk Utviklingsfond, opprettholde eksisterende krav til språk- og kulturkunnskap 

i visse jobber i tradisjonelle samiske områder, og å beskytte samiske kulturgjenstander fra å 

bli solgt ut av landet. Protokollen og erklæringen skulle på den måten fungere som garantier 

for å sikre både status quo og fremtidig utvikling av samisk kultur, næringer og politikk.  

I løpet av januar og februar ble flere utkast av protokollen oversendt mellom EU-

kommisjonen og den samiske referansegruppen via den norske forhandlingsdelegasjonen.283 I 

forbindelse med korrespondansen presiserte Sametingets representanter i referansegruppen to 

forutsetninger som krav til Norge i forhandlingene med EU.284 Den første var å få på plass en 

standard i protokollen som baserte seg på den norske samepolitikken, ikke det lavere nivået i 

Finland og Sverige.285 Den andre forutsetningen var at EU-rådets vetorett måtte strykes i 

protokollen. Protokollen inneholdt nemlig to artikler,286 der artikkel 2 innebar at alle 

eventuelle ønsker om fremtidige endringer av de samepolitiske standarder i Norden måtte 

gjennomgås og enstemmig vedtas av EU-rådet, etter å ha vært lagt frem for 

Europaparlamentet og Regionkomiteen.287 En slik bestemmelse ville sette fremtidige 

standardøkninger i fare, da det ville vært prisgitt godkjennelse fra hvert eneste medlemsland. 

Sametingets representanter i referansegruppen mente at hvis kravene om fjerning av 

vetoretten og forbedring av finsk og svensk samepolitisk standard ble etterfulgt, ville en 

sameprotokoll kunne være akseptabel fra Sametingets side.  

Norges tiltredelsesavtale med EU sto ferdig natt til 16. mars. Handelsminister Grete Knudsen, 

fiskeriminister Jan Henry T. Olsen og landbruksminister Gunhild Øyangen la frem 

                                                
283	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379-2.	Guhttor,	Máret.	14.02.1994.	
284	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379-2.	Sametingets	medlemmer	i	referansegruppa	(Steinar	Pedersen,	
Mary	Mikalsen	Trollvik,	Máret	Guhttor).	15.02.1994.	Brev	 til	 EU-referansegruppe	v/leder	Fred	Olav	
Sørensen.	”Krav	til	Norge	i	forbindelse	med	forhandlingene	med	EU	om	samiske	posisjoner”.		
285	Verken	Finland	eller	Sverige	hadde	Sameting	på	lik	 linje	med	Norge:	Det	svenske	Sametinget	ble	
opprettet	i	1993,	men	som	et	underorgan	for	Riksdagen;	det	finske	Sametinget	ble	opprettet	i	1996.	
Mer	 om	 tingenes	 roller:	 Svenske	 Sametinget:	 https://www.sametinget.se/bakgrund,	 sist	 hentet	
28.03.2019.	Finske	Sametinget:	https://www.samediggi.fi/task/?lang=en,	sist	hentet	28.03.2019.		
286	Artikkel	1	bestemte	at	eksklusive	rettigheter	til	reindrift	kunne	gis	den	samiske	befolkning	innen	
samiske	tradisjonelle	områder.		
287	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-2.	 Vedlegg	 2.	 Europakommisjonen,	 Brussel.	 21.01.1994,	 ”Draft	
protocol	(..)	on	the	Sami	people”.		
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forhandlingsresultatet fra Brussel, der ministerne sa seg fornøyde med avtalen.288 

Statsministeren la frem i sin orientering om forhandlingsresultatet av 17. mars, at gode og nye 

ordninger for nordlig landbruk og for bærekraftig forvaltning av fiskeriet hadde blitt oppnådd 

i avtalen. Distriktspolitikk med grunnlag i bosetting, sysselsetting og ”vekstmuligheter for 

hele landet” hadde blitt definert i avtalen, for å ”sikre velferden og ta vare på det beste i det 

norske”.289 Norge måtte ta del i det internasjonale samarbeidet, for fremtiden lå i 

internasjonalisering uavhengig hva Norge måtte ønske, der et medlemskap i EU sikret at dette 

ble gjort på en bra og sikker måte.  

Regjeringen var tilfreds med resultatet også for de samiske interesser i EU-avtalen. 

Landbruksdepartementets pressemelding i forbindelse med tiltredelsesavtalen beskrev 

hvordan samiske rettigheter hadde blitt etablert gjennom sameprotokollen, der 

reindriftsnæringen var sikret som samisk særrett under norsk forvaltning.290 Kommunal- og 

arbeidsdepartementet trakk frem i en egen pressemelding om samenes rettigheter og 

reindriftspolitikken hvordan protokollen om samene i avtalen slo fast ”de tre lands rett og 

plikt etter nasjonal og internasjonal rett til å sikre samenes næringsveier, språk, kultur og 

levesett”.291 I brev fra Utenriksdepartementet av 12. august til Sametinget ble det lagt vekt på 

at det i brevvekslingen mellom Sametinget og EU-kommisjonen hadde blitt bekreftet at 

samepolitikken ble bevart ved EU-medlemskap. Dette ble bekreftet av EU-kommisjonens 

Task Force Enlargement i brev av 28. juni til lederen for forhandlingsdelegasjonen, Eivinn 

Berg.292 I brevet til Berg ble det også lagt vekt på at spesielle bestemmelser for 

samepolitikken var ikke nødvendig i avtalen, fordi EU-lovverket var såpass fleksibelt at det 

ikke ville hindre slike ordninger. Fra EU-kommisjonens side var det på den måten uttrykt en 

relativt avslappet holdning til de samiske spørsmål i forhandlingene med Norge. Også 

                                                
288	Seierstad,	(2014):	185.		
Pressemeldingene	 fra	 ministerne:	 Utenriksdepartementet.	 16.03.1994.	 Pressehefte.	 Norge-EU:	 om	
forhandlingsresultatet.	NB:		
https://www.nb.no/items/9b201bc773928f06f8d90a98315894c2?page=0&searchText=Pressehefte.
%20Norge-EU:%20om%20forhandlingsresultatet,	sist	hentet	03.04.2019.	
Samme	som	i	Sametingets	arkiv.		
289	 Stortinget,	 Statsminister	 Gro	 Harlem	 Brundtland,	 17.03.1994.	 ”Foreløpig	 orientering	 om	
Resultatet	av	forhandlingene	om	norsk	medlemskap	i	EU”.	
290	 Utenriksdepartementet.	 16.03.1994.	 Nummer	 5.	 Landbruksdepartementets	 pressemelding	
kortversjon,	”Landbruk	og	næringsmiddel”.	3-4.	I	Pressehefte.	Norge-EU:	om	forhandlingsresultatet.		
291	 Utenriksdepartementet.	 16.03.1994.	 Nummer	 8.	 Kommunal-	 og	 arbeidsdepartementets	
pressemelding,	”Samenes	rettigheter	og	reindriftspolitikken”.		
292	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379-46.	Det	kongelige	utenriksdepartementet	v/	underdirektør	Bente	
Angell-Hansen	og	saksbehandler	Anne	Kari	Hansen.	12.08.1994.	Brev	til	Sametinget.		
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Kulturdepartementets rapport om virkninger av EU-medlemskap for samisk kultur 

konkluderte med at det ikke ville oppstå vanskeligheter for å opprettholde og videreføre de 

ordninger for samiske næringer og samisk kultur som eksisterte per dags dato, selv om Norge 

ble medlem av EU.293 Regjeringen uttrykte altså et optimistisk syn på samepolitikken i EU.  

Handelsminister Grete Knudsen uttrykte denne optimismen for samenes rettigheter i EU 

overfor Sametinget i en tale under tingets plenumssamling i Bjerkvik 25.-27. mai.294 

Sameprotokollen var en garanti for reindriften til å fortsette som før, presiserte også Knudsen. 

Forvaltningen og virkemidlene til reindriften, inkludert statsstøtte, ble sikret gjennom 

protokollen, og gjennom den sto utviklingen av den norske samepolitikken ikke i fare for å 

svekkes. Erklæringen fra Norge om forpliktelsene overfor samene var også en garanti for at 

samiske rettigheter ville fortsette å forvaltes innen nasjonale rammer, der ILO-konvensjonen 

ikke kunne etterprøves av EU i denne sammenheng, forklarte Knudsen. Siden særlige 

bruksrettigheter til land og vann og ressursene i de kjernesamiske områder kollektivt ville 

tilfalle alle innbyggere i de samiske områder, ikke samer basert på etnisk grunnlag, ville ikke 

særordningene bli et problem overfor EU-retten. Jordbruket i nord var godt tjent med det nye 

støttesystemet for nordlig landbruk, mente Knudsen. EU-tilskudd ville være viktige for norsk 

landbruk i fremtiden, noe som også ville tilfalle samiske jordbrukere. Fiskeriet var også sikret 

gjennom at Norge beholdt myndigheten nord for 62. breddegrad frem til 1. juli 1998, og at 

12-milssonen var sikret norske fiskere frem til EUs gjennomgang av fiskeripolitikken i 2002. 

Knudsen var ikke i tvil om at hensyn samiske interesser hadde blitt fulgt opp i forhandlingene. 

Samene hadde fått vært med hele veien, spesielt gjennom Sametingets medlemmer i den 

samiske referansegruppa til forhandlingsdelegasjonen. Den samiske fremtiden med inn i EU 

var med andre ord vel ivaretatt sett fra myndighetenes perspektiv.  

5.3 Samiske vurderinger av tiltredelsesavtalen  

                                                
293	Rapport	fra	Kulturdepartementet.		September	1994.	Kulturområdet	og	EU.	Konsekvenser	for	norsk	
kulturpolitikk.	”Kapittel	16:	Samisk	kultur”.	85-87.		
https://www.nb.no/items/4a8205cfcd87bc5a917e5db8850700cf?page=87&searchText=Kulturområd
et%20og%20EU.%20Konsekvenser%20for%20norsk%20kulturpolitikk,	sist	hentet	03.04.2019.		
294	Broderstad.	2003.	167.	
Andersen,	 Sonja	 E..	 1994.	 ”Handelsminister	Grete	 Knudsen	 om	EU-forhandlingene:	 Sikrer	 samenes	
rettigheter”,	i	Ságat,	04.06.1994.	6.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19940604_38_40_1,	 sist	 hentet	
01.04.2019.		
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Fire dager før avtalen ble klar, kommenterte Sametingspresident Ole Henrik Magga i Ságat at 

han ikke følte seg trygg på at sameprotokollen var nok til at samiske rettigheter ble sikret i 

EU.295 Han la stor vekt på urolighetene for usikkerheten rundt formuleringene, og at EU ikke 

nødvendigvis var til å stole på når det gjaldt samiske interesser. Det kunne fort bli et ”lotteri” 

med usikkert resultat å overføre samisk fremtid til EUs organer, mente Magga. 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe mente på den annen side at protokollen og erklæringen i 

EU-avtalen åpnet for fullt realiserbare muligheter, slik det fremkommer i en pressemelding 

fra gruppa omtalt i Ságat.296 Det eksisterte altså ulike vurderinger av EU-avtalen sett fra 

samisk synsvinkel etter at avtalen var klar. 

Ifølge en rapport fra møte i Europaparlamentet i Strasbourg 18.-21. april 1994 av Lars-Anders 

Baer, viseordfører i Samerådet og samisk representant fra Sverige, hadde EU-parlamentet 

jobbet med urfolksspørsmål de siste årene.297 Dette hadde resultert i en resolusjon av EU-

parlamentet angående urfolks rettigheter av 9. februar 1994, der det ble bestemt at en 

interparlamentarisk delegasjon skulle opprettes. Representanter fra EU-parlamentet og for 

urfolk fra hele verden skulle utgjøre medlemmene i delegasjonen, og den skulle dannes i løpet 

av sommeren 1994. Samerådet burde få en plass her, ble det sagt under møtet. 

Urfolksspørsmål var på den måten ikke fremmed for EU-organene. Urfolks rettigheter likevel 

ikke ville komme på EUs agenda før i 1997, da Ministerrådet oppfordret EU-kommisjonen til 

å utarbeide et arbeidsdokument for støtte til urbefolkninger. Dette etter forslag fra 

Samerådet.298  

Også når det gjaldt minoritetsspørsmål hadde EU fått på plass en tydeligere politikk, som 

gjennom the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM), som 

                                                
295	Johansen,	Oddgeir.	1994.	”Sametingspresident	Magga	om	EU	og	samene:	-	Føler	meg	ikke	trygg	på	
”sameprotokollen”,	i	Ságat,	12.03.1994.	16.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19940312_38_20_1,	 sist	 hentet	
03.04.2019.		
296	 Johansen,	 Oddgeir.	 1994.	 ”APs	 sametingsgruppe	 om	 EU-avtalen	 og	 samene:	 -	 Gir	 rom	 for	
næringsmessige	særordninger”,	i	Ságat,	13.04.1994.	16.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19940413_38_26_1,	 sist	 hentet	
01.04.2019.		
297	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-34.	 Baer,	 Lars-Anders.	 24.04.1994.	 Til	 Samerådet,	
Sameparlamentet	 og	 norsk	 og	 svensk	 Sameting.	 ”Rapport	 fra	 møte	 i	 Europaparlamentet	 i	
Strasbourg.”	
298	 Europakommisjonens	 nettsider	 om	 menneskerettigheter,	 herunder	 urfolksrettigheter:	
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/democracy-and-human-
rights/anti-discrimination-movements-1_en,	sist	hentet	29.03.2019.		
Broderstad.	2003.	160.	
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ble adoptert 10. november 1994 og trådte i kraft i februar 1998.299 Else Grete Broderstad 

skriver om EUs urfolkspolitikk på 1990-tallet, og forklarer at anmodninger fra EU-

parlamentet kom i 1993 og 1994 om behovet for handling når det gjaldt verdens urfolk.300 Det 

var likevel fra 1998, med Ministerrådets vedtak av ”Council Resolution on indigenous 

peoples within the framework of the development cooperation of the Community and the 

Member States”, at urfolksrettigheter ble en integrert del av EUs arbeid med 

menneskerettigheter.301 Arbeidet med urfolks rettigheter i EU konsentrerte seg også for det 

meste om urbefolkninger i utviklingsland, selv om Samerådet som NGO spilte en viktig rolle 

som bidragsyter i EUs arbeid med urfolksrett.302 

Baer var invitert som observatør til møtet i Strasbourg, der EU-delegasjonen for norsk, 

svensk, finsk og østerriksk medlemskap møtte med den norske og svenske statsministeren, 

den finske utenriksministeren og visepresidenten i Østerrike. Et viktig spørsmål som ble stilt 

fra samisk side under møtet var hvilken rolle samiske representanter ville kunne få i et EU-

system. Baer rapporterte at EU-parlamentet anså en regional løsning for samarbeid som svært 

gunstig for den samiske situasjonen. Hvert land skulle velge ut hvilke representanter som 

skulle sitte i det regionale rådet i EU.303 Det var derfor de enkelte land som bestemte hvilken 

rolle samiske representanter kunne få i rådet. Som en språkminoritet ville samer også kunne ta 

del i arbeidsområdet for mindre brukte språk i EU. Baer mente det ville tjene de samiske 

politiske organer å se fremover, og starte å utarbeide en strategi overfor EU og den plass de 

eventuelt ville kunne få i EU-systemet. Her var det også et spørsmål om hvilket standpunkt de 

samepolitiske organer i Norden burde ta i EU-spørsmålet. Mulighetene for samisk 

representasjon i EU-systemet ville preges av om alle tre landene ble med i EU eller ikke. Selv 

om ikke Baer uttrykte det eksplisitt, så kan spørsmålene rapporten rettet mot de samepolitiske 

organene implisitt vise en oppfordring til å anerkjenne mulighetene for styrket samisk 

transnasjonalt samarbeid, gjennom de punkter som ble trukket frem på møtet.  

                                                
299	Europarådet.	”Factsheet	on	the	Framework	Convention	for	the	Protection	of	National	Minorities”.	
https://www.coe.int/en/web/minorities/fcnm-factsheet,	sist	hentet	29.03.2019.		
300	Broderstad.	2003.	162.		
301	Broderstad.	2003.	161.		
302	Broderstad.	2008.	123.		
303	European	Committee	of	the	Regions	ble	etablert	i	1994.	Kilde:	European	Union.	Committee	of	the	
Regions.		
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_en,	
sist	hentet	17.04.2019.		
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Utover korrespondansen om sameprotokollen og erklæringen fra Regjeringen, og hva disse sa 

om samiske interesser i EU, hadde verken Sametinget eller referansegruppa blitt opplyst om 

hva som ble sagt under forhandlingene. Máret Guhttor forklarte dette under et foredrag på 

NSRs landsmøte i mai 1994. 304 Om EU-kommisjonen hadde noen forståelse for den samiske 

situasjonen og i hvilken grad, var ikke godt å vite, uttrykte Guhttor. Tillitten til at 

myndighetene og EU-kommisjonen ville ivareta og ta hensyn til de samiske interesser var 

ikke stor blant Sametingets medlemmer i referansegruppa eller i Sametingsrådet, slik Guhttor 

fremstilte det i foredraget. Guhttor mente usikkerheten var stor rundt hvilken ordlyd og 

formulering sameprotokollen og erklæringen om Norges forpliktelser overfor samene var 

bygget på. Erklæringen var en enkel løsning for Norge, fordi det overførte Norges 

forpliktelser til å verne og utvikle samenes situasjon som et folk, samt rettighetene, næringen 

og kulturen, fra protokollen til et dokument med lavere status. Det var i alt svært mange 

spørsmål som Guhttor uttrykte under sitt foredrag, som reflekterer den usikkerhet og 

problematikk som den samiske EU-referansegruppen, som det nærmeste informasjonsnivået 

for samene, opplevde under forhandlingene med EU. Mangelen på direkte representasjon i 

forhandlingene førte til at vital informasjon for samene ikke ble overført. Hva et medlemskap 

faktisk ville innebære for den samiske befolkning var altså på ingen måte enkelt å besvare, 

selv etter at hovedforhandlingene var sluttført.  

Baers optimisme rundt mulighetene for samene i EU og Guhttors skeptisisme var en 

videreføring av de perspektiver på EU-medlemskap som hadde blitt uttrykt tidligere fra den 

samiske side i EU-prosessen. Mulighetene for en samisk region og styrket samisk samarbeid 

over landegrensene hadde vært et viktig ja-argument. Samtidig hadde skeptisismen vært 

fremtredende blant samiske representanter. Argumentene på begge sider var nå mer tilspisset. 

Man visste mer om hvilken posisjon Norge ville få i EU, og det hadde også blitt gitt et omriss 

av samenes posisjon gjennom sameprotokollen, erklæringen og den info som hadde blitt gitt 

på møter og seminarer med EU og forhandlingsdelegasjonen. Usikkerheten for hva 

formuleringene egentlig betydde, gjorde det problematisk å konkludere om de var sikre nok til 

å garantere beskyttelse og utvikling for den samiske befolkning i fremtiden. Var protokollen 

og erklæringen nok til å godta medlemsavtalen fra et samisk perspektiv? Det virket ikke som 

at Sametingets holdning til EU ville snu etter at forhandlingsresultatet hadde blitt lagt frem.  

                                                
304	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379.	Guhttor,	Máret.	14.05.1994.	Foredrag	i	NSRs	landsmøte.	”Europa	
Union	protokoll	og	samiske	rettigheter”.			
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Sametingsrådet behandlet sameprotokollen og de samiske rettighetene i EU den 22. juni 1994 

(sak R 60/94).305 Sametingsrådet delte her Guhttors oppfatninger om protokollen og 

medlemskap i EU. Den lave standarden som ble lagt til grunn i protokollen var ikke bra nok 

sett fra Sametingsrådets side, og var ”et betydelig tilbakeskritt for norsk samepolitikk”.306 At 

Regjeringen kunne gå med på dette var beklagelig, og Sametingsrådet påpekte at det var 

nødvendig å styrke en fellesnordisk samepolitikk som økte standarden. Sameprotokollen 

gjorde det motsatte. De norske myndigheter hadde gått med på å overføre avgjørelser om 

fremtidig utvikling av samepolitikken til EU-organene, nå som endringer i sameprotokollen 

og nye vedtak om samiske særretter måtte godkjennes enstemmig i EU. Selv ikke de 

ordninger som skulle videreføres under EU-medlemskap ville gi garantier for at dette ville 

bestå eller kunne forbedres under EU-medlemskap, for eksempel reindriftsforvaltningen og 

fiskeriforvaltningen. Spesielt var dette problematisk med tanke på de mange uoppklarte 

spørsmål i forbindelse med samisk eiendomsrett, bruksrett og forvaltning av land og vann, 

som var under utredning av Samerettsutvalget. Sametingsrådet var ikke fornøyd med den 

plass samene hadde fått i forhandlingene, verken ved fysisk tilstedeværelse eller i 

avtaleverket. For Sametingsrådet hadde Regjeringen sviktet de samiske befolkning i 

forhandlingene ved å godta en lavere standard for samepolitikken, en fraskrivelse av ansvar 

overfor sin urbefolkning og manglede utførelse av de forpliktelser som ILO-konvensjonen 

førte med seg i forbindelse med selvbestemmelsesrett over saker som angikk samene. 

Skuffelsen Sametingsrådet uttrykte gjennom vedtaket om sameprotokollen og erklæringen var 

derfor stor, og rådet godtok ikke protokollen slik den ble fremstilt.  

Plenumssamlingen i Sametinget tok offisielt standpunkt til EU-medlemskap under møtet 20.-

23. september, basert på en innstilling fra Sametingsrådet.307 Vedtaket skulle være en 

anbefaling til det samiske folk om hvordan de burde stemme ved folkeavstemningen i 

november. Innstillingen fra Sametingsrådet ble dannet på grunnlag av visse hovedprinsipper. 

Samene var forstått som en egen etnisk minoritetsgruppe i Norge, et eget folk og 

urbefolkning. Primærnæringenes viktighet og vernet av naturressursene var i større grad 

viktig for det samiske folk enn for den øvrige norske befolkningen generelt. Dette var derfor 

et viktig punkt i Sametingsrådets vurdering av medlemskap i EU. Bosettingsmønster og sterke 

                                                
305	 Sametingets	 arkiv,	 sak	93/1379-26.	 Sametingsrådet.	 22.06.94.	Utskrift	 av	møtebok,	 sak	R	60/94	
EU-protokoll	3	og	samiske	rettigheter.		
306	Sametingsrådets	vedtak,	sak	R	60/94.	Siste	setning,	første	avsnitt.		
307	Sametingets	arkiv,	sak	93/1370-47.	Sametingsrådet.	03.09.1994.	Utskrift	av	møtebok,	sak	R	75/94	
Norges	tiltredelsesavtale	med	EU.		
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samfunn i de tradisjonelle samiske områder var et sentralt mål, mente Sametingsrådet, og 

samisk selvbestemmelse var ansett som avgjørende for å styrke og utvikle samisk kultur og 

identitet.  

Videre vurderte Sametingsrådet på hvilken måte EU-retten og de folkerettslige instrumenter 

for samepolitikken ville kunne forenes. De folkerettslige instrumentene som FN og ILO 

hadde tilført gjennom konvensjonene hadde ligget til grunn for argumentasjonen fra samisk 

hold gjennom hele EF/EU-prosessen. Hvilken vekt det faktisk hadde i argumentasjonen rundt 

EU-medlemskap hadde derimot ikke vært like eksplisitt definert, fordi det hadde vært 

vanskelig å se konkrete virkninger eller muligheter for samiske rettigheter i EU-retten. I 

Sametingsrådets innstilling ble denne argumentasjonen uttrykt klarere, og de folkerettslige 

instrumentene ble brukt eksplisitt som argumenter mot EU-medlemskap. Visse punkter var 

enda uklare, som forholdet mellom EU-retten og FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter artikkel 27. Det var vanskelig å si i hvilken grad EU ville være bundet av 

konvensjonene overfor den samiske befolkningen. Sametingsrådet valgte å tolke det fra et 

minimumsperspektiv – med de verste konsekvenser som utgangspunkt – til tross for at 

Regjeringen og EU-kommisjonens mente dette ikke ville bli tilfelle.  

Sametingsrådets innstilling fremhevet at ILO-konvensjon 169 artikkel 6.2 stadfestet at 

”konsultasjoner skal skje med den målsetting om å oppnå enighet om eller tilslutning til de 

foreslåtte tiltakene”. Dette betydde, mente Sametingsrådet, at Regjeringen måtte konsultere 

med samene om de tiltak som ville få betydning for dem. Vektleggingen av konsultasjoner (jf. 

kapittel 4.5.), innebar en forståelse av at Sametinget burde ha en likestilt posisjon overfor 

myndighetene i vurderinger av saker og tiltak som angikk den samiske befolkning. Ved at 

Norge gikk inn i EU under de vilkår som hadde blitt lagt frem i tiltredelsesavtalen ville ikke 

lenger Norge ha full kontroll og myndighet over samepolitiske spørsmål og saker. Dette ville 

derfor være i strid med bestemmelsen i artikkel 6.2 i ILO-konvensjonen, konkluderte 

Sametingsrådet. Også artikkel 4 om særlige tiltak overfor urbefolkningen ble sett som 

tvilsomt gjennomførbar innen EUs regelverk, gitt at rettigheter på etnisk grunnlag ikke var 

tillatt fordi det diskriminerte mellom EU-borgere.308  

5.4 Forlegenhetspolitikk og selvbestemmelse 

                                                
308	Sametingsrådet,	sak	R	75/94,	punkt	4.2	”ILO-konvensjonen	nr.	169”:	s.5-6.		
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Hvorfor det nå ble en sterkere bruk av de folkerettslige instrumenter som argumentasjon, kan 

tenkes å ha en forklaring i utviklingen av urfolksretten generelt på det internasjonale nivå. 

FNs internasjonale urfolksår hadde stått i 1993, der et større fokus skulle legges innen FN på 

å forbedre urfolks situasjoner verden over, innen helse, levestandard, miljø utvikling og 

rettigheter.309 Den norske åpningen av urfolksåret ble holdt i Karasjok samtidig som den 

første feiringen av samefolkets dag 6. februar 1993.310 Den samiske deltakelsen i FN hadde 

vært sterk de siste årene, og innflytelsen fra FN på området om urbefolkningsrett kan ha 

fungert slik at kunnskapen om hva instrumentene hadde av betydning for rettighetene ble 

sterkere og enklere å bruke i praksis. I FN var arbeidet med urfolks rettigheter fortsatt i gang, 

der FNs arbeidsgruppe for urfolksrett, WGIPs, oversendte sitt forslag til internasjonale 

standarder til FNs menneskerettighetskommisjon i 1994, og det videre arbeidet med en 

urfolkserklæring i de neste ti årene som fulgte frem til erklæringen kom i 2007. Noen av de 

fremste samepolitiske aktører i Norge var også sentrale i den internasjonale prosessen med 

urfolksrett i perioden før, under og etter EU-saken i Norge.311  

EU-saken foregikk i en tid der Norge tok stadig større ansvar for å fremme arbeidet med 

urfolksrettigheter på det internasjonale nivået, og som Ole Henrik Magga sier i intervjuet med 

Vik, Semb og Pharo fra 2013 (publisert 2014), så var det en økende entusiasme fra norske 

politikeres side til å gjøre Norge et foregangsland på det feltet.312 Blant de flere grunnene til 

dette kan Sametingets press på myndighetene ha hatt en påvirkning på denne entusiasmen. 

Anne Julie Semb viser til Noel Dycks (1995) begrep forlegenhetspolitikk, som beskriver 

urfolks bruk av internasjonale normer – forstått som inkorporert i folkerettslige avtaler – til å 

påvirke nasjonale politiske prosesser og beslutninger.313 De folkerettslige normene gir 

minoriteter og urfolk en makt som veier opp for mangel på pressmidler som antall og 

ressurser, skiver Semb. I mangelen på konsultasjonsformen og et deliberativt demokrati som 

Broderstad beskriver som en måte for urfolk som minoriteter å oppnå likevekt og 

                                                
309	 FN.	 Generalforsamlingen.	 Resolusjon	 47/75	 av	 14.12.1992,	 ”International	 Year	 of	 the	 World’s	
Indigenous	 People”.	 https://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r075.htm,	 sist	 hentet	
04.04.2019.		
310	 Henriksen,	 Trond	 Magne.	 1993.	 ”Samisk	 nasjonaldag”,	 i	 Finnmarken,	 14.01.1993.	 28.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_finnmarken_null_null_19930114_94_11_1,	 sist	 hentet	
04.04.2019.		
311	Her	trekkes	navn	som	Aslak	Nils	Sara,	Leif	Halonen	og	Leif	Dunfjeld	frem,	i	tillegg	til	Magga	selv.	
Vik,	Semb	og	Pharo.	2014.	71.	
312	Vik,	Semb	og	Pharo.	2014.	71.	
313	Semb.	2003.	151.			
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selvbestemmelse,314 blir altså bruken av de folkerettslige instrumenter som maktmiddel et 

alternativ. Norge var sentral i arbeidet med utformingen av ILO-konvensjon 169 på slutten av 

1980-tallet og i FN.315 Semb beskriver hvordan Norges internasjonale omdømme var svært 

viktig fra siste halvdel av 1980-tallet og inn på 1990-tallet.316 Norges internasjonale 

omdømme ville kunne påvirkes om ikke folkerettslige instrumenter og normer angående 

samene ble fulgt opp og etterlevd.317  

En slik holdning overfor internasjonale relasjoner var tydelig også i EU-argumentasjonen fra 

Regjeringens hold, selv om viktigheten av urfolkspolitikken ikke ble uttrykt i den 

sammenheng. EU-saken kan likevel ha hatt en påvirkning på norsk same- og urfolkspolitikk, 

nettopp på grunn av de krav og argumenter som ble dannet og fremhevet i forbindelse med 

samenes fremtid. Som Magga forklarer, så var det ingen tvil om at det internasjonale 

samarbeidet og deltakelsen fra Sametinget og samisk side var en måte å vinne frem på den 

nasjonale arenaen, i tillegg til å være et urfolks-solidarisk prosjekt.318 Samisk vektlegging av 

de folkerettslige instrumenter og normer var noe som hadde foregått over lengre tid, med 

større forekomst etter 1970-tallets økte samepolitiske fokus i Norge. Med EU-saken fikk 

argumentasjonen en ny ramme å forholde seg til, utover det nasjonale lovverket. Det fortsatte 

å være sentralt for utformingen av nasjonal rett og samiske rettigheter, men måtte nå også 

brukes som maktmiddel i møte med en stor organisasjon med helt andre rettsforhold for 

urfolk.  

Sametingsrådet var bekymret for at tinget i møte EU ville bli en enda mindre fisk i en enda 

større dam, der kompetansen om og hensynene til urfolkspolitikk var nesten fraværende. De 

rettighetsposisjoner som hadde blitt gitt samene det siste tiåret var allerede i fare for å 

undergraves i en integrasjonsprosess som medførte større press på de mindre gruppene. At 

reindriften var den eneste næringen som hadde blitt gitt noen form for spesiell ordning innen 

avtaleverket var heller ikke bra nok for Sametingsrådet. ”Sametinget har understreket at 

samiske sedvaner, i tråd med samisk rettsoppfatning og folkerettslige bestemmelser, legges til 

grunn ved forvaltning av naturressursene”, står det i innstillingen fra Sametingsrådet.319 

Oppfatningen av den samiske befolknings spesielle tilknytning og behov for bruk av naturen 
                                                
314	Jf.	kapittel	4.5.	Broderstad.	2008.		
315	Semb	og	Vik.	2013.	533-536.	
316	Se	også	Vik.	2019.	291-292.		
317	Semb.	2003.	147-148.		
318	Vik,	Semb,	og	Pharo.	2014.	72-73.		
319	Sametingsrådet.	sak	R	75/94.	Punkt	6.	”Samiske	rettigheter”.	8.		
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og de næringsressurser som kunne knyttes til dem, virket ikke å ha forståelse i EU. Heller 

ikke i de nasjonale domstolene virket dette å ha forståelse, men spesielt ville dette bli 

vanskelig under EUs likhetsprinsipp, der etnisk grunnlag ikke legitimerte særordninger.  

Selvbestemmelsesrett kan knyttes til demokratiseringsprosessen av Sametinget. 

Demokratiseringsprosessen forstås her som utviklingen av Sametinget som en del av det 

norske styringssystemet, der tingets rolle som representant for den samiske befolkning 

understrekes.320 Sametingets myndighet og selvbestemmelsesgrad kan vise til 

demokratiseringen av det norske rettssystemet, der den samiske befolkning som eget folk, i 

tillegg til å være del av det norske samfunnet, får større myndighet over egne 

interesseområder. Disse omfatter da både naturressurser og kulturelle uttrykk. For urfolk som 

minoritet i en demokratisk nasjonalstat vil økt myndighet over interesseområder innebære 

ordninger som veier opp for mindretallsnivået. Samisk selvbestemmelse, som hadde sterk 

tilknytning til det materielle grunnlaget for kulturen, altså næringene, var avhengig av at 

likhetsprinsippet i EU ikke ble standarden i de samiske områder og overordnet 

samepolitikken. Positiv diskriminering var gang og igjen påpekt som avgjørende for 

utviklingen av samisk selvbestemmelsesrett, for eksempel av høyesterettsjustitiarius Carsten 

Smith. Sametingsrådet fryktet at prosessene i samtiden angående samiske rettigheter til land 

og vann, som utredningsarbeidet til Samerettsutvalget, sto i fare for å ikke bli gjennomført.  

Regjeringens tilfredshet med resultatene for fiskeri- og jordbrukssektoren var ikke delt av 

Sametingsrådet. Ordningene for fiskeriet i nord, der 12-milssonen skulle forbeholdes norske 

fiskere frem til 2002, og for nordlig jordbruk, som var basert på Sørøst-Norges jordbruk, var 

ikke en gode nok garantier for at de samer disse ordningene ville omfatte ville kunne fortsette 

sin næring etter denne overgangsperioden.321 Selv om reinsdyrnæringen hadde blitt nevnt 

spesifikt og gitt særretter i avtalen, var Sametingsrådet skeptisk til at dette ville garantere 

videre vekst i sektoren. EU ville ifølge protokollen stå for regulering av produksjonsmengder. 

Sametingsrådet fryktet at dette ville bety lavere kjøttpriser uten mulighet til å veie opp med 

større mengder, noe som ville føre til at enkelte reindriftseiere ikke ville kunne opprettholde 

driften i mangel på inntekt. Reindriftsforvaltningen måtte fortsette innenfor nasjonale rammer, 

konkluderte Sametingsrådet.322 Uten at næringene var sikret muligheter for større grad av 

selvbestemmelse, ville også samisk kultur i sin helhet stå i fare om Norge gikk inn i EU. 
                                                
320	Oskal.	2003.	318-337.;	Semb.	2005.	531-549.;	Broderstad.	2008.;	Falch	og	Selle.	2018.	
321	Sametingsrådet.	Sak	R	75/94.	Punkt	7.1	”Fiskeriene”:	10-11.	Og	punkt	7.2	”Landbruket”.12.	
322	Sametingsrådet.	Sak	R	75/94.	Punkt	7.3	”Reindriften”.	12-13.	
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Sametingsrådet kunne på dette grunnlag ikke anbefale EU-avtalen og derfor et medlemskap i 

EU.  

Sametingsrådet beskrev EU som en del av de ”sterke kapitalkrefter som ønsker å utnytte deres 

(urfolks) naturressurser slik at deres næringsgrunnlag og kultur blir truet”.323 Sametingets 

rolle i å bekjempe disse kreftene var etter rådets mening sentral, og EU-saken ble på den 

måten alvorlig for urfolks fremtid ikke bare i Norden, men også globalt. EU var et eksempel 

på nok en arena der urbefolkningen fremsto som tapere, ved at fokuset på økonomisk vekst og 

utvikling var viktigere enn kulturelle verdier. Samisk solidaritet både med sin egen 

urbefolkningsgruppe og med det globale urfolksfellesskapet var på den måten en 

bakenforliggende forståelse for argumentasjonen. Solidaritetsargumentet kan sammenlignes 

med fremstillingene Fossum og Holst, Neumann og Hoem presenterer om den norske EU-

debatten, der norsk solidaritet sto i motsetning til en europeisk solidaritet og nyliberalisme. 

Som for norske nei-folk var det fra samisk perspektiv sentralt å beholde selvråderetten for å 

kunne utvikle denne videre, basert på visse verdier – kultur i natur og næringer – som ikke 

ville bli delt i et EU der hovedfokuset lå på økonomisk vekst.  

5.5 Argumentasjon i og utenfor Sametinget frem 
mot den nasjonale folkeavstemningen  
Sametingsrådets konklusjon ble sendt ut som pressemelding 6. september 1994.324 Den 

samiske befolkning ble her anbefalt å stemme nei til EU ved den nasjonale folkeavstemningen 

den 28. november. Innstillingen ble vedtatt under Sametingets plenumsmøte 20.-23. 

september 1994.325 Selv om visse områder innen samiske interesser hadde blitt ivaretatt, var 

det meste ved avtalen ikke tilfredsstillende for Sametinget. Vedtaket understreket at avtalen 

hindret utforming og utvikling av både nasjonal og internasjonal urfolkspolitikk, og 

                                                
323	Sametingsrådet.	Sak	R	75/94.	Punkt	10	”EUs	forhold	til	3.	verden	og	urbefolkninger”.	15.		
324	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-50.	 Sametinget	 v/	 Sametingsrådet.	 06.09.1994.	 Pressemelding.	
”Samene	anbefales	å	stemme	nei	ved	den	kommende	folkeavstemningen”.	
325	Sametinget.	Møtebok	3/94,	sak	34/94	Norges	tiltredelsesavtale	med	EU.	12.		
Ifølge	Ságat	var	det	37	av	39	som	stemte	for	å	anbefale	samene	å	stemme	nei:	Johansen,	Oddgeir.	
1994.	 ”Sametingets	 plenumsmøte	 i	 Karasjok:	 Et	 klart	 nei	 til	 EU	 på	 to	 forskjellige	 måter”,	 i	 Ságat,		
28.09.1994.	5.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19940928_38_73_1,	 sist	 hentet	
08.04.2019.		
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konkluderte med at samisk fremtid i EU ikke så lys ut slik den endelige tiltredelsesavtalen 

forelå.  

”Sametinget anbefaler samene å stemme nei til avtalen ved den kommende 
folkeavstemningen. Sametinget anbefaler også Stortingets representanter å legge vekt 
på Sametingets vurdering ved sin stillingtaken til forhandlingsresultatet.”326 

Slik lød Sametingets endelige vurdering av den norske tiltredelsesavtalen med EU. 

Sametinget hadde tidligere blitt invitert av Utenriksdepartementet til å uttale seg om 

tiltredelsesavtalen, sammen med organisasjonene som var representert i Regjeringen 

kontaktutvalg for Europasaker. Invitasjonen kom i brev av 20. april, med en svarfrist satt til 

10. Mai.327 Sametinget valgte på det tidspunktet å ikke komme med noen uttalelse, noe som 

Anders Todal Jenssen også nevner i et kapittel i Brussel midt imot (1995). Grunnen til at 

Sametinget avsto fra å uttale seg blir derimot ikke nevnt videre av Jenssen. Gjentakende i EU-

prosessen var tidspresset som begrenset Sametinget i behandling av EU-spørsmål.  Fristen var 

for kort til å kunne behandle saken i plenum. En uttalelse på dette tidspunkt ville ikke kunne 

reflektere flertallets vurdering av saken. I tillegg var det ønskelig å behandle sentrale punkter i 

avtalen sammen med de finske og svenske samepolitiske organer, heter det i svarbrevet fra 

Sametinget til UD av 3. mai angående avtalen. En tydelig og endelig stilling til EU-

medlemskap kom altså ikke fra Sametinget før i september, etter at saken hadde blitt 

behandlet i Sametingets plenum.  

Steinar Pedersen og Egil Olli fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe fremmet hver sine forslag 

til vedtaket om Norges avtale med EU og Sametingets anbefaling til det samiske folk under 

plenumssamlingen.328 Pedersens forslag, på vegne av AP-gruppas flertall, var i stor grad 

likelydende med Sametingsrådets innstilling, men formulert annerledes, og med større 

vektlegging på primærnæringene og en global urbefolkningssolidaritet og mulighetene for 

dette utenfor EU. Mens Sametingsrådets forslag til vedtak la vekt på manglende åpning for 

deltakelse i forhandlingene, mente Pedersen i sitt forslag at samarbeidet med Regjeringen og 

forhandlingsdelegasjonen hadde vært bra. Ollis forslag fremmet på sin side at Sametinget 
                                                
326	Sametinget.	Møtebok	3/94,	sak	34/94	Norges	tiltredelsesavtale	med	EU.	12.		
327	 St.meld.	 nr.	 40	 (1993-94)	 Om	 medlemskap	 i	 Den	 europeiske	 union.	 Vedlegg	 5	 ”Uttalelser	
vedrørende	Norges	tiltredelsesavtale	til	EU”.		
Fristen	 står	 i	 svarbrevet	 fra	 Kommunenes	 Sentralforbund,	 som	 også	 påpeker	 hvordan	 dette	 ”i	
realiteten	(betyr	at	organisasjonen)	blir	avskåret	fra	å	la	våre	politikere	behandle	spørsmålet”,	siden	
de	ikke	ville	kunne	samle	til	møte	innen	fristen.		
328	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-55.	 Sametinget.	Møtebok	 3/94,	 sak	 34/94.	 Forslag	 til	 vedtak	 av	
sametingsrepresentant	Steinar	Pedersen,	og	Egil	Olli.		
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burde anbefale det samiske folk å stemme ja ved avstemningen. Denne posisjonen ble 

argumentert ut fra det Olli anså som aktiv deltakelse i forhandlingene, med gode resultater for 

de mål Regjeringen hadde satt for de samiske spørsmål. Ollis posisjon samstemte i stor grad 

med Regjeringens oppfatning av resultatene for samiske hensyn, der reindriften, jordbruket, 

fiskeriet og samepolitikken ble ansett som sikret gjennom sameprotokollen og erklæringen 

spesielt, samt avtalen for øvrig.  

Dette viser at det innad i det samiske miljøet også mot slutten av EU-debatten ikke ensidig var 

negative holdninger knyttet til EU-medlemskap, noe som har kommet til uttrykk av kildene 

gjennom hele EF/EU-prosessen. Ollis posisjon var altså ikke noe nytt, gitt at det var Olli 

sammen med APs sametingsgruppe som også stemte for EØS-avtalen i 1992.329 Steinar 

Pedersens posisjon hadde derimot endret seg etter at avtalen ble lagt frem. Pedersen, som også 

var del av AP-gruppa, hadde under hele EF/EU-prosessen, slik kildene viser, vært positiv til 

medlemskap og argumentert på vegne av Regjeringen flere ganger. Etter at resultatet ble lagt 

frem var det derimot tydelig også for Pedersen at samene ville stå sterkest utenfor EU.330 

Det var ikke bare i AP-gruppa at det fantes splittelse om hvilket standpunkt det skulle tas i 

avstemningen i november. Også i NSR ble det uttrykt ulike holdninger rundt EU-saken. NSR-

leder Nils Johan Utsi uttrykte i en pressemelding av 20. november 1994 at samene nå sto 

overfor et ”moralsk valg”, siden Sverige og Finland hadde sagt ja til EU.331 Skulle man velge 

sine med-samer, eller velge å la nok en grense dele det samiske folk? Pressemeldingen fikk 

sterke reaksjoner både fra lokallagene og NSRs sametingsgruppe.332 NSR hadde på 

landsmøtet i mai samme år sagt enstemmig nei til EU. Ledere av lokallag i NSR var 

forskrekket over at sentralstyremedlemmer plutselig gikk ut med et annet standpunkt enn 

                                                
329	 AP-gruppa,	 v/representant	 Egil	 Olli,	 la	 frem	 et	 endringsforslag	 til	 høringsuttalelsen	 under	
plenumsmøtet	7.-8.	 april,	der	gruppa	mente	Sametinget	burde	godkjenne	EØS-avtalen	Sametinget,	
møtebok	2/92,	sak	16/92	EØS-avtalen	–	høringsuttalelse.			
330	Hardy,	Tom.	1994.	”Steinar	Pedersen	på	DNAs	ekstraordinære	landsmøte:	Best	for	samene	å	stå	
utenfor	 EU”,	 i	 Ságat,	 25.06.1994.	 2.	 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-
nb_digavis_sagat_null_null_19940625_38_46_1,	 sist	 hentet	 05.05.2019.;	 Protokoll	 over	
forhandlingene	fra	DNA's	ekstraordinære	 landsmøte	18.-19.	 juni	1994.	Tale	av	representant	Steinar	
Pedersen,	 Sametingsgruppa.	 59.	 https://www.arbark.no/eldok/DNA1994_2.pdf,	 sist	 hentet	
20.04.2019.	
331	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379-64.	Utsi,	Nils	Johan.	NSR-leder.	20.11.1994.	Pressemelding,	”EU	får	
ikke	lov	til	å	medføre	at	det	bygges	opp	en	ny	grense	som	skiller	det	samiske	folket”.		
332	 Strifeldt,	 Kari.	 1994.	 ”EU-bråk	 i	 NSR”	 og	 ”Grasrota	 raser	 mot	 Utsi”,	 i	 Finnmark	 Dagblad,	
22.11.1994.	2.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_finnmarkdagblad_null_null_19941122_82_271_1,	 sist	
hentet	06.04.2019.		
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grasrota i partiet gjorde. Dette var ikke bare på grunn av Utsi, men også at Martin Urheim, et 

annet styremedlem, hadde vist seg på TV med ja-merke under folkemøte i Tromsø.333 NSR 

Ungdomsutvalget tok også klar avstand fra Utsis utspill.334 Det ble senere oppklart at Utsi 

ikke nødvendigvis mente samene burde si ja til EU, men at det var et standpunkt som burde 

tas med i den individuelle beregningen år man skulle stemme ja eller nei en uke senere.335 

Utsi påpekte likevel i en pressemelding av 23. november at det burde være takhøyde for at 

enkeltpersoner hadde andre meninger enn den offisielle posisjonen som ble uttrykt av NSR.336  

Under Sametingets plenumsmøte 22. og 24. november fremmet også AP-representant Johan 

M. Sara at Sametinget burde revurdere sitt nei til EU nå som Finland og Sverige hadde sagt ja 

til medlemskap.337 Sara støttet samme argument som Utsi hadde fremmet i sin uttalelse om 

problematikken ved å stå utenfor EU for den samiske befolkning. Det kunne by på 

vanskeligheter for samene å få til et samlet samarbeid med en EU-grense som splittet landene, 

mente Sara. Argumentasjonen fra Sara og Utsi baserte seg på et solidaritetsprinsipp, men ikke 

det samme som Sametingsrådet og Pedersen argumenterte for. Solidaritetsforståelsen var her 

lagt til et regionalt og samisk perspektiv til fordel for et globalt urfolksperspektiv. 

Sametingsrådet og Pedersen anså valget om EU å innebære også et nivå av indiginisme – en 

måte å arbeide for rettigheter for det globale urbefolkningssamfunnet. Forslaget ble trukket 

tilbake av Sara. Men det er tydelig at det også fantes en ja-side blant samer i tiden før 

avstemningen, til tross for Sametingets sterke nei-posisjon i saken. Spenningene de siste 

dagene før folkeavstemningen var også store innad i det samiske miljøet, slik som i Norge 

generelt. At ledende samepolitikere nå sto frem som mulige ja-velgere, var med på å gjøre 

saken mer livlig i samisk debatt, slik det kommer frem i de nordnorske avisene.  

Samisk diskusjon om EU-medlemskap var også fremtredende i det offentlige rom. Innholdet i 

nordnorske aviser viste en stor entusiasme fra leserne gjennom leserinnlegg og det generelle 

innholdet av EU-saker. Både fra et nordnorsk og samisk perspektiv ble både ja- og nei-siden 

lagt frem. De samepolitiske representantene uttalte seg ofte i både nordnorske aviser som 

                                                
333	Strifeldt,	Kari.	1994.	”Grasrota	raser	mot	Utsi”,	i	Finnmark	Dagblad,	22.11.1994.	2.		
334	Sametingets	arkiv,	sak	93/1379-64.	NSR	Ungdomsutvalget	v/	nestleder	Henrik	Olsen.	21.11.1994.	
Pressemelding.	”Samene	vil	alltid	være	ett	folk.	Samisk	ungdom	sier	nei	til	EU!”		
335	Strifeldt.	22.11.1994.	2.	
336	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-64.	 Utsi,	 Nils	 Johan.	 NSR-leder.	 23.11.1994.	 Pressemelding,	
”Respekter	hverandres	syn”.		
337	Sametinget.	Møtebok	4/94,	sak	41/94	Kunngjøring	av	nye	saker.	Sak	4.	”Norske	samers	forhold	til	
EU-samarbeidet”.	6.	
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Finnmarken, Nordlys og den samiske avisa Ságat, samt en del i Klassekampen om samiske 

vurderinger fortløpende gjennom EU-prosessen. Det fantes en samisk debatt om EU-saken 

både innenfor og utenfor Sametinget. I tillegg til nyhetsartikler om samepolitiske 

representanters vurderinger om mulighetene i EU, ble også oppslag som ”Samer – stem JA!” 

satt opp i avisene dagene før avstemningen.338 Hovedargumentene var basert på forståelsen av 

samer som ett folk, med referanse til Samepolitisk program fra den 15. samekonferansen i 

1986. Nils Henry Henriksen, leder for Kautokeino Ja til EU,339 mente, sammen med andre ja-

representanter, at samene ville kunne splittes av EU.340 Andre ja-argumenter fremmet de gode 

markedsmulighetene i EU, og mulighetene for samer til å bidra til EU-samarbeidet og 

arbeidet for minoriteters rettigheter i Europa. Mulighetene var et nøkkelord for ja-sidens 

argumenter, som argumenterte ut fra et maksimalperspektiv. 341  

Saken ble også debattert på NRK-programmet Sápmelas Oáivil (Fra samisk synsvinkel), sendt 

24. november.342 Her møttes Steinar Pedersen, Lars-Anders Baer, og Anders J. H. Eira til en 

rolig debatt om hva samene burde velge fire dager senere. Pedersen representerte nei-siden, 

mens Eira, reineier og Høyre-mann, representerte ja-siden i debatten. Det var tydelig at ja-

siden, både fremmet av Eira, Utsi og Sara, så EU-grensen som hovedgrunnen til å mene at 

samer og Norge burde stemme ja til EU. Sameregionen Sápmi var fremdeles noe ja-siden så 

for seg som en ideell mulighet innen EU-medlemskapet. Eira la også mest vekt på dette 

argumentet i debatten, og anså mulighetene for markedsutvikling store for den samiske 

befolkning om Norge ble med i EU. Argumentet til Eira ble møtt av et klart svar fra Pedersen: 

en EU-grense ville ikke ha virkninger. Pedersen la vekt på at samisk samarbeid over 

landegrensene ville fortsette og styrkes i tiden fremover uavhengig av utfallet av EU-valget. 

Det var opp til samene selv å jobbe mot et fellesnordisk samarbeid, noe som gjorde Eiras 

argument irrelevant. Også Baer, som samepolitisk representant fra Sverige, mente samene i 
                                                
338	 En	 samling	 samiske	 representanter	 satt	 sitt	 navn	 i	 Finnmarken	 26.november	 1994,	 med	 den	
anbefaling	at	samene	burde	stemme	ja	til	EU.	Blant	navnene	var	Anders	J.	H.	Eira,	Per	Solli	(AP),	Nils	
H.	Henriksen,	Odd	Erling	Smuk	(NRL)	og	Martin	Urheim,	som	alle	har	blitt	nevnt	i	oppgaven	som	ja-
folk.	 Finnmarken,	 26.11.1994.	 ”Samer	 –	 stem	 JA!”	 22.	 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-
nb_digavis_finnmarken_null_null_19941126_95_275_1,	sist	hentet	07.04.2019.			
339	Det	er	lite	info	å	finne	om	Kautokeino	Ja	til	EU.	Det	står	verken	noe	i	avisene	eller	referert	andre	
steder	på	internett	eller	i	arkivet	som	jeg	har	funnet	frem	til.		
340	 Enoksen,	 Ragnhild.	 ”JA-samer	 frykter	 splittet	 Sameland”,	 i	 Nordlys,	 19.10.1994.	 11.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_nordlys_null_null_19941019_93_243_1,	 sist	 hentet	
29.04.2019.	
341Finnmarken.	26.11.1994.	”Samer	–	stem	JA!”	22.	
342	 NRK.	 Sápmelas	 Oáivil.	 24.11.1994.	 https://tv.nrk.no/serie/sapmelas-oaivil-fra-samisk-
synsvinkel/SATV75001994/24-11-1994,	hentet	02.03.2018.	
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Norge, Finland og Sverige ikke ville merke en EU-grense. Baer mente at det for Sverige og 

Finland sin del var bedre muligheter i EU for regional utvikling og samepolitisk styrking enn 

for Norge, gitt at den norske samepolitikken allerede var mye bedre enn i de to nabolandene.  

Nei til EU var også en sentral arena for argumentasjon i forbindelse med EU når det gjaldt 

samiske spørsmål. Organisasjonen vurderte på samme måte som Sametinget 

tiltredelsesavtalen som utilstrekkelig sett fra samisk perspektiv.343 Forfatterne av det samiske 

kapittelet i Nei til EUs samlede vurdering av konsekvenser ved EU-medlemskap, Svein Lund, 

leder av Nei til EU Kautokeino, og Charlotte Persen, leder for samepolitisk utvalg i Nei til 

EU, var tydelig på at verken protokollen, erklæringen eller de generelle avtalevilkårene for 

primærnæringene var gode nok til å kunne anbefale EU-medlemskap fra et samisk ståsted. 

Charlotte Persen, uttalte i Nordlys 19. oktober 1994 at Nei til EU heller ikke var bekymret for 

en EU-grense.344 Persen pekte på hvordan den nordiske grenseavtalen og erfaringene med 

Danmark som EU-land viste hvordan en EU-grense ville kunne opptre om Norge sto utenfor. 

Persen viste i et leserinnlegg i Ságat 9.november 1994 til det historiske i hennes refleksjoner 

rundt hva EU-valget egentlig handlet om.345 Det var et valg om solidaritet, om å velge styrke, 

stahet og stolthet. Samene hadde i lang til opplevd å kues av myndigheter, men det var nå på 

tide å fortelle sin egen historie, mente Persen. Slik ble historiske erfaringer brukt som 

solidaritetsargument av Persen, ved at man nå måtte ta grep om sin framtid som et samisk 

folk, og ikke la seg skremme av en EU-grense. 

5.6 Konklusjon 
Det norske folk sa nei til EU med 52,2% mot 47,8% den 28. november. Finnmark hadde en 

nei-prosent på 74,5. I Kautokeino, Karasjok, Tana og Porsanger, kommunene med høyest 

samisk befolkning, utgjorde nei-stemmene henholdsvis 84%, 81,4%, 78,9% og 74,6%.346 

                                                
343	 Lund,	 Svein	 og	 Persen,	 Charlotte.	 1994.	 ”Norske	 samer	 og	 EU”,	 i	 Nei	 til	 EU,	 Norge	 og	 EU	 –	
virkninger	av	medlemskap	i	Den	europeiske	union.	Trondheim:	Aktietrykkeriet	i	Trondhjem.	247-253.	
344	Enoksen.	19.10.1994.	11.		
345	 Persen,	 Charlotte.	 1994.	 ”Solidaritet”,	 leserinnlegg	 	 i	 Ságat,	 09.11.1994.	 4.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19941109_38_85_1,	 sist	 hentet	
07.04.2019.		
346	Johansen,	Oddgeir.	1994.	”Rungende	samisk	nei”,	i	Ságat,	30.11.1994.	5.		
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19941130_38_91_1,	 sist	 hentet	
07.04.2019.		
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Mange var skuffet over at det ble et nei, enda flere var lettet. Fra Sametinget og samiske 

politiske representanter ble det nå stille om EU-saken, om man leser gjennom aviser fra tiden 

etter avstemningen. Det var andre politiske spørsmål å ta stilling til, og etter plenumsmøtet i 

november hadde det politiske vannet blitt urolig i Sametinget, på grunn av kritiske uttalelser 

om blant annet Sametingsrådets sammensetning og udemokratisk politisk ordning i tinget.347 

EU-debatten fikk nå hvile for en stund. 

Sametingets nei til EU baserte seg på oppfatningen av at mulighetene for samisk 

selvbestemmelse ikke hadde noen reell plass i EU-systemet. Sameprotokollen (protokoll nr. 3 

i tiltredelsesavtalen som angikk alle samene i Nordens tre søkerland) den norske erklæringen 

om Norges forpliktelser overfor samene, og avtalens øvrige bestemmelser om 

primærnæringene og naturressursene, var ikke tilfredsstillende nok i sikringen av samisk 

kultur og av målet for å heve den samepolitiske standarden i fremtiden.  

Samene hadde ikke fått tatt del i forhandlingene på en måte som tilfredsstilte Sametinget. Den 

begrensede rollen den samiske referansegruppen i EU-delegasjonen hadde fått, og manglende 

informasjon fra delegasjonen om hvordan samiske spørsmål ble diskutert i løpet av 

forhandlingene, gjorde at Sametingets medlemmer ikke fikk utfyllende forståelse for hva 

bestemmelsene i protokollen og erklæringen egentlig innebar.  

Det fantes ulike syn på forhandlingsresultatet med hensyn til samene, der medlemmer av AP-

gruppa, som Egil Olli og Johan M. Sara, mente Regjeringens mål for samene hadde blitt 

oppnådd, og at protokollen, erklæringen og avtalen i stor grad sikret samisk fremtid. Steinar 

Pedersen mente også at Regjeringens samarbeid med Sametinget i forbindelse med 

forhandlingene hadde vært bra, men da avtalen sto klar mente Pedersen, som hadde 

argumentert positivt for EU i løpet av hele EF/EU-prosessen, at samene i Norge var best tjent 

med å stå utenfor unionen.  

                                                                                                                                                   
Finnmarken,	 29.11.1994.	 Oversikt	 over	 resultatene	 i	 kommunene.	 12.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_finnmarken_null_null_19941129_95_277_1,	 sist	 hentet	
07.04.2019.		
347	Steinar	Pedersen	(leder	for	AP-gruppa)	og	AP-representant	Jens	Petter	Olsen		kritiserte	NSRs	for	å	
besitte	alle	plassene	i	Sametingsrådet.	Dette	kom	fram	under	diskusjonen	om	Sametingets	budsjett	
for	 1996	 under	 plenumsmøtet	 i	 november	 1994.	 Kilde:	 Johansen,	 Oddgeir.	 1994.	 ”Budsjettønske-
debatten	 ble	 sporet	 av:	 Debatt	 om	 administrasjonen”,	 i	 Ságat,	 03.12.1994.	 10.	 	 NB:	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_finnmarken_null_null_19941129_95_277_1,	 sist	 hentet	
08.04.2019.		
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Sametinget vurderte virkningene av et EU-medlemskap basert på de mest negative 

konsekvensene, altså et minimalperspektiv, for ut ifra dette å kunne konkludere at 

samepolitisk fremtid i EU ville kunne fortsette etter Sametingets ønsker. Minimumsutfallet 

var ikke noe Sametinget kunne stille seg bak som et godt resultat for samene i Norge. På ja-

siden var mulighetene et nøkkelord, som i stor grad ble vurdert fra et maksimalperspektiv. Det 

nordiske samepolitiske samarbeidet hadde mye større muligheter innenfor EU, både til å 

forbedre markedet for reinsdyrkjøtt, til å samle samene i en samisk region, og til å påvirke 

minoritetspolitikken i Europa.  

Solidaritetsprinsippet var sentralt på begge sider av argumentasjonen. Nei-siden, med 

Sametingsrådet i spissen, argumenterte at EU var en del av verdens kapitalmakter som var 

med på å undertrykke urfolks kulturelle verdier. Nei-siden kunne ikke godta et slikt 

samepolitisk tilbakesteg, når samene utgjorde en sentral del av det internasjonale arbeidet for 

urfolksrettigheter. Ja-siden, deriblant NSR-leder Nils Johan Utsi og Anders J. H. Eira, mente 

derimot at en EU-grense gjennom Sápmi brøt solidariteten med samene i Finland og Sverige.  
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6 Konklusjonskapittel 

6.1 Samisk diskusjon om Norges tilknytning til 
EF/EU fra 1992 til 1994. 
Saken om Norges tilknytning til EF/EU åpnet for en ny og utfordrende debatt innen 

samepolitikken. Saken ble samtidig viktig for hvordan samarbeidet mellom Sametinget og 

den norske stat skulle formes. Sametinget fikk her mulighet til å arbeide med definering av 

hva tinget skulle være og gjøre i fremtiden. Overfor EF/EU som en helt annen rettslig ramme, 

ble det nødvendig å klargjøre hva Sametingets myndighetsområder og politiske status var, og 

hva som var ønsket for Sametinget i fremtiden. Saken åpnet for muligheter til å følge 

visjonene og forventningene som Sametingets politiske ledelse og representanter hadde for 

tinget da det ble etablert i 1989. Den første halvdelen av 1990-tallet var preget av at 

Sametingets arbeidsoppgaver, myndighet og indre organisering skulle defineres nærmere. 

Dette ga derfor rom for at Sametinget selv kunne bidra med å påvirke dette politikkområdet 

fremover. Utgangspunktet for Sametinget var likevel at det skulle fungere som et rådgivende 

organ for sentralmyndighetene i samiske saker, noe som førte til en treg utvikling av 

Sametingets beslutningsmyndighet og politiske rolle i det norske statssystemet denne første 

halvdelen av 1990-tallet. Den samiske diskusjonen om norsk EF/EU-tilknytning bidro til en 

oppfatning i Sametinget at en slik utvikling måtte skje hurtigere.  

Denne oppgaven har tatt for seg hvordan Sametinget arbeidet med spørsmålet om Norges 

tilknytning til EF/EU, og hvilke argumenter som ble sentrale i den samiske diskusjonen om 

saken. I samisk diskusjon og innspill til spørsmålet finner jeg tre grunnleggende utgangspunkt 

for argumentasjonen. Det første handler om samisk debatt som en del av en overordnet 

nasjonal debatt om medlemskap. Deretter finner jeg et utgangspunkt om utviklingen av 

samisk myndighetsoppfatning i Sametinget med sikte mot selvbestemmelse. Det tredje 

omfatter en bevissthet av indigenismen – den globale urfolkbevegelsen og urfolksidentiteten. 

Disse tre prinsippene utgjør til sammen rammen for historien om samisk debatt og 

argumentasjon om tilknytning til EF/EU. Alle prinsippene påvirker hverandre og henger 

sammen, samtidig som de utgjør forskjellige utgangspunkt for argumentasjonen. EF/EU-

debatten, utvikling av samisk myndighetsoppfatning og tilknytningen til den globale 
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urfolkbevegelsen har blitt studert på et omfattende nivå i faglitteraturene, men ikke fra et 

samisk EF/EU-perspektiv.  

6.2 Samisk EF/EU-debatt – spørsmål om tilhørighet 
og selvstyre  
Innledningsvis ble det vist til at den norske EF/EU-debatten handlet om en debatt om 

tilhørighet og identitet. Det var en debatt som kan forstås gjennom et historisk perspektiv og 

historiske erfaringer med Norge som en ung stat med lang historie som del av unioner. 

Debatten kan også forstås gjennom et kulturelt perspektiv, der ”det norske” sto som en 

motsetning til ”det europeiske” både på ja- og nei-siden av debatten, på godt og vondt. Nei-

sidens hovedargumenter bygget på en oppfatning av et ønske om å bevare ”det norske”: 

folkestyret, friheten, egenarten, primærnæringene og distriktene. Ja-siden ønsket å ta del i den 

europeiske integrasjonen som uansett var i ferd med å skje, både på et økonomisk, kulturelt 

og sikkerhetspolitisk nivå. Det var for EF/EU-tilhengerne viktig å se fremover og ta steget ut i 

Europa som en aktiv partner, mens nei-velgerne mente det norske folkets og nasjonens 

interesser lå best bevart utenfor Fellesskapet og Unionen. Det var et spørsmål om hvor det 

norske folk hovedsakelig skulle utvikle sin identitet i fremtiden: som nordmenn eller som 

europeere?   

Fossum og Holst skriver at den allmenne norske EF/EU-debatten handlet om å bevare og 

beskytte nasjonal suverenitet og selvstyre.348 Ønsket om selvstyre fremtrer som et 

underliggende og kanskje det viktigste prinsippet både på ja- og nei-siden i den samiske 

debatten om medlemskap – nemlig å bevare, styrke og utvikle den samiske selvbestemmelsen. 

Nei-siden mente dette ville kunne bevares best utenfor Fellesskapet/Unionen, og utenfor et 

rettssystem som verken var kjent for eller med samepolitikken og Sametinget. Ja-siden mente 

samisk selvbestemmelse og kultur ville ha bedre sjanser om samene ble samlet som ett folk i 

en sameregion i EF/EU.  

Fossum og Holst beskriver hvordan ja-siden hadde en forståelse av det ideelle Europa som et 

kulturelt fellesskap, og et ønske om å integrere Norge i dette. Positive holdninger til 

medlemskap ble i den allmenne norske debatten knyttet til det kulturelle perspektiv gjennom 

Europa som representativt for høykultur, utdanning og kunst, og en motsetning til den 

                                                
348	Fossum	og	Holst.	2009.	450.		
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amerikanske kapitalkulturen.349 På den andre siden viser Neumann til hvordan 

primærnæringer, natur og en spredt befolkning var representativt for de norske verdier og 

kultur, for ideen ”Norge”. Nei-siden i den norske debatten oppfattet at disse verdiene ville 

kunne gå tapt i et medlemskap i EF/EU. Neumann argumenterer at det norske folkets nei i 

november 1994 var basert på de kulturelle tilknytninger til økonomiene som sto i fare ved 

inngåelse av medlemskap i EU, spesielt fiskeriet og jordbruket. Det kulturelle perspektivet la 

vekt på symbolikken ved hva fikse og jordbruk betydde for den norske kulturen.350  

Et kulturelt perspektiv, slik som i forskningslitteraturen om den norske EF/EU-debatten, kan 

også forklare holdningene i den samiske debatten. En forståelse av medlemskap som en 

trussel mot de sentrale samfunnsverdiene lå også til grunn for den samiske argumentasjonen i 

debatten. Dette kommer eksplisitt frem gjennom den gjentakende vektleggingen av de 

samiske næringenes betydning for samisk bosetting og samisk kultur. Fra et samisk 

perspektiv ble derfor EF/EU-medlemskap ansett som en trussel for det materielle grunnlaget 

for den samiske kulturen, som ble ansett som helt avgjørende for bevaringen og 

videreutviklingen av kulturen. Sametingets holdning til EF/EU i løpet av 

forhandlingsprosessen viser en slik oppfatning, spesielt gjennom EØS-høringsuttalelsen fra 

april 1992, Sametingsrådets krav til Regjeringen om forhandlingene fra november samme år, 

og Sametingsrådets innstilling for Sametinget om EU-avtalen fra september 1994.  

Tilhørighetsperspektivet er også fremtredende i den samiske debatten om medlemskap i 

Fellesskapet og Unionen. Skillet mellom ja- og nei-velgerne lå ved hvorvidt en EF/EU-grense 

ville dele den samiske befolkning i Norden eller ikke. Samiske EF/EU-tilhengere mente en 

slik grense ville kunne bryte det samiske fellesskapet og samarbeidet, og ville bryte med det 

samepolitiske programmet vedtatt på den 13. samekonferansen i 1986, der samene som ”ett 

folk” ikke skulle deles av grenser. Det lå her et solidaritetsprinsipp til grunn for ja-

argumentasjonen, der samisk solidaritet var viktigere enn å velge hva som kunne være det 

beste for samer i Norge. På den andre siden ble ikke en EF/EU-grense oppfattet som et 

problem, så lenge samene i de respektive landene ikke lot det bli et problem. Samene hadde 

allerede etablert et viktig transnasjonalt samarbeid gjennom Samerådet, og denne historiske 

tradisjonen måtte videreutvikles uavhengig tilknytning til EF/EU. Samisk solidaritet ville ikke 

velges bort om det ble stemt nei til medlemskap i Fellesskapet/Unionen. Derimot ville 

                                                
349	Fossum	og	Holst.	2009.	448.	
350	Neumann.	2009.	423.		
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solidariteten forsterkes. Ved at de norske samene sto utenfor dette nye rettssystemet, som ikke 

anerkjente urfolks rettigheter på en tilfredsstillende måte, ville de kunne arbeide mye friere 

med å heve standardene for samiske rettigheter i et internasjonalt perspektiv, i stedet for å 

fokusere på å arbeide innenfor en europeisk ramme.  

Den samiske debatten om solidaritet kan på disse punktene sammenlignes med den øvrige 

norske debatten. På lignende måte var solidaritetsfriheten sentral blant nei-siden i norsk 

debatt, der det var snakk om frihet til å styre nasjonen i den retning folket ønsket selv i 

fremtiden, uten å måtte følge betingelser innenfor et europeisk rettssystem. Solidariteten lå 

her med det samtidige og fremtidige norske folk, samtidig som utenforskap også ga 

muligheter til å danne andre allianser i et mer globalt perspektiv. Ja-siden mente derimot at 

europeisk solidaritet var viktig for å ikke isolere Norge, og for å nyte det beste av hva EF/EU 

kunne tilby av muligheter. I 1992 begrunnet Gro Harlem Brundtland Regjeringens søknad om 

medlemskap med at fremtiden lå i et europeisk fellesskap, både for sikkerhetspolitikken, 

næringene og det folkelige samhold. Dette var den sentrale forståelsen på ja-siden i norsk 

debatt om hva som var viktig å fokusere på i valget om medlemskap. De samme motivene 

kommer frem i samisk argumentasjon for EF/EU-medlemskap. Fellesskapsforståelsen som en 

integrert del av Europa var tydelig på den samiske på ja-siden, der muligheter for både det 

samiske fellesskap og for et europeisk minoritetsfellesskap var fremtredende. Norge som en 

integrert del av EF/EU ga også samer både økonomiske og kulturelle fellesskapsmuligheter, 

spesielt gjennom mulighetene for en egen sameregion. Det var likevel slik at 

hovedargumentet ikke bygde på en europeisk fellesskapsforståelse, men hovedsakelig lå i 

frykten for at en EU-grense ville dele det samiske fellesskap, og samene som ett folk.  

En nøkkelforståelse i ja-sidens argumentasjon, fra norsk så vel som fra samisk perspektiv, var 

mulighetene. I tillegg til å åpne for fellesskapelige og sameregionale muligheter, var også det 

økonomiske perspektivet sentralt blant samiske EF/EU-tilhengere. Den positive holdningen til 

nyliberalismen ble uttrykt også innen det norske samiske miljø, spesielt blant samer i 

reindriftsnæringen. Mulighetene for større tilgang og deltakelse i det europeiske markedet ble 

ansett som viktig for utviklingen av de samiske næringene. Denne holdningen kan også 

forklares med et ønske blant reindriftsutøvere om å få større medvirkning og demokrati i 

reindriftspolitikken, jf. Fossum og Holsts bruk av ”markedsdemokrati”. 351 Nei-siden i den 

samiske debatten anså det frie markedet, det nyliberale Europa, som en trussel for de samiske 

                                                
351	Fossum	og	Holst.	2009.	447.		
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næringsgrunnlag fordi samiske næringer ikke ville være konkurransedyktige nok til å bestå. 

Sametingsrådets beskrivelse av EU som del av ”kapitalkreftene” som var med på å 

undertrykke urfolks verdier og kulturgrunnlag, 352 viser at det fra samisk perspektiv ikke ble 

satt et skille ved EU og den amerikanske kapitalkulturen som Fossum og Holst beskriver. Det 

er interessant hvordan skillet som ja-siden satte mellom den europeiske og den amerikanske 

kulturen ikke ble delt av den samiske nei-siden i EU-debatten.  

De historiske erfaringene som Eriksen, Neumann, Fossum og Holst finner i den øvrige 

EF/EU-debatten i Norge finnes også i de samiske diskusjoner om medlemskap. Det å 

begrunne dagens politiske valg med historiske argumenter ble på ja-siden ansett som lite 

progressivt i den allmenne norske debatten. Fremgang og utvikling gjennom det europeiske 

fellesskapet var beste løsning for den norske fremtiden, både økonomisk og 

sikkerhetspolitisk. Et hyppig brukt argument fra den allmenne ja-siden i debatten var 

”russerfaren”, noe som i Finnmark kanskje var særdeles pressende gitt geografien. Åge 

Seipæjærvi fra Europabevegelsen i Finnmark uttrykte for eksempel dette, og mente ”EU-

saken handler om mer enn bare fisk!”353 Det europeiske fellesskapet var noe Norge måtte ta 

del i, mente Seipæjærvi. Mens nei-siden argumenterte for folkestyret og viktigheten av 

Grunnloven, kunne ja-folk på sin side vise til at Finnmark ikke en gang var representert på 

Eidsvoll i 1814, og at det kun var de rikeste som hadde stemmerett.354 På den andre siden 

hadde nei-folk i Norge norsk solidaritet som et av hovedargumentene mot medlemskap. For 

nei-siden i debatten var Norges selvstendighet og selvråderett avgjørende for valget av 

medlemskap, der linjene ble trukket tilbake til unionstiden med Danmark og senere 

Sverige.355 Etter kun 100 år som selvstendig stat, var det ikke ønskelig å nok en gang binde 

seg til en union som en mindre stat. EF/EU-motstanden var en fortsettelse på den folkelige 

kampen for selvstendighet fra 1814.  

Da Steinar Pedersen, representant for APs sametingsgruppe, holdt innlegg under DNAs 

ekstraordinære EU-landsmøte 18.-19. juni 1994, trakk Pedersen frem hvordan de historiske 

                                                
352	Sametingsrådet.	sak	R	75/94.	Punkt	10	”EUs	forhold	til	3.	verden	og	urbefolkninger”.	15.		
353	 Seipæjærvi,	 Åge.	 1994.	 ”Sneversynt	 i	 EU-debatten?”,	 leserinnlegg	 i	 Ságat,	 04.05.1994.	 4.	
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19940504_38_32_1,	 sist	 hentet	
07.04.2019.		
354	Seripæjærvi,	Åge.	1994.	”Ja	til	folkestyre	–	ja	til	union	–	stem	ja!”,	leserinnlegg	i	Ságat,	27.08.1994.	
4.	 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sagat_null_null_19940827_38_64_1,	 sist	 hentet	
07.04.2019.		
355	Fossum	og	Holst.	2009.	447-448.	
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erfaringer kunne forklare den negative holdningen til EU-medlemskap man kunne se blant 

den samiske befolkning.356 Til tross for å ha fremmet et positivt syn på EU-medlemskap 

tidligere, mente Pedersen at samene samlet sett ville komme best ut ved at Norge ikke ble 

medlem i EU. Pedersen så problemet i usikkerhetene rundt hvor mye av samepolitikken som 

faktisk ville forvaltes innenfor de nasjonale rammer. For å forstå den overveldende 

motstanden mot EU blant den samiske befolkningen i Norge, måtte man trekke frem samenes 

historiske erfaringer av å ha blitt styrt både fra København og Stockholm, og deretter fra 

Oslo, der erfaringen med alle tre styringssentre var at det ofte hadde opplevdes ”langt [unna] 

både i mentalt [sic] og i politisk forstand”.357 Nå som samenes situasjon var en helt annen i 

Norge, med sterk utvikling av rettighetsposisjoner og en kulturell positivitet, var det lite 

ønskelig å risikere å gå tilbake i historien. Den norske stat hadde nå også anerkjent samene 

som et eget folk innenfor de norske riksgrensene, påpekte Pedersen.358 Máret Guhttor 

kommenterte på lik linje med Pedersen at EF/EU-medlemskap kunne anses som et 

samepolitisk tilbakesteg, en begrensning snarere enn en mulighet for samisk kultur og 

identitet. Det samiske standpunkt kan her sammenlignes med det norske, der det historiske 

argumentet kan legges til grunn for en negativ oppfatning av EF/EU-medlemskap. 

Det samiske perspektivet i den norske EF/EU-debatten i 1990 til 1994 kan på denne måten 

bidra til forskningslitteraturen om debatten. En slik sammenligning bidrar til et mer variert 

bilde av hvordan den helhetlige norske debatten foregikk, og hvordan det ble diskutert i de 

ulike landsdeler og blant ulike deler av befolkningen. Det bidrar også med en bedre forståelse 

av hvorfor flertallet i de nordligste fylkene i Norge sa overveldende nei til medlemskap. 

Argumentene i samisk og norsk debatt sammenfaller på mange punkter, som fokuset på å 

bevare primærnæringene, på et internasjonalt ansvar som overgikk europeiske rammer, på 

nasjonal, regional eller internasjonal solidaritet, og på å bevare suverenitet og selvråderett. 

Den samiske argumentasjonen om selvbestemmelse i EF/EU-debatten må sees i sammenheng 

med utviklingen av den nasjonale samepolitikken og Sametingets myndighetsomfang i 

perioden.  

                                                
356	 Protokoll	 over	 forhandlingene	 fra	 DNA's	 ekstraordinære	 landsmøte	 18.-19.	 juni	 1994.	 Tale	 av	
representant	Steinar	Pedersen,	Sametingsgruppa.	59.		
357	Ibid.			
358	 Ratifiseringen	 av	 ILO-konvensjon	 nr.	 169	 utvidet	 det	 prinsipielle	 grunnlaget	 for	 Norges	
samepolitikk	 til	 å	 anse	 samene	 som	 urfolk.	 Videre	 ble	 samene	 som	 eget	 folk	 også	 anerkjent	 i	
Kommunal-	 og	 arbeidsdepartementet	 i	 St.meld.	 nr.	 52	 (1992-92)	 Om	 norsk	 samepolitikk,	 skriver	
Broderstad.	1999.	6.		
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6.3 Samisk selvbestemmelse og myndighet i 
forbindelse med EF/EU-saken 
1990-tallet var en viktig periode i nasjonal utvikling av det samiske politikkområdet. Den 

norske samepolitikken ble institusjonalisert i form av Sametinget i 1987 med Sametingsloven, 

som også kan sees som starten på institusjonaliseringen av samisk selvbestemmelse. EF/EU-

saken kom midt oppi denne selvbestemmelsesprosessen, i demokratiseringsprosessen av 

Sametinget, som et forum for diskusjon rundt samiske rettigheter. 

Jeg har argumentert at Sametinget var inne i en konstituerende fase i perioden EF/EU-saken 

foregikk i Norge. Det var en konstituerende fase i det som kan kalles 

demokratiseringsprosessen av Sametinget, i den sammenheng at tinget skulle utvikle seg som 

en integrert og selvstendig del av det norske statssystemet. Broderstad beskriver Sametinget 

som et uttrykk for svar på samenes krav om selvbestemmelse, samtidig som det kan forstås 

som en løsning på forholdet mellom minoritet versus majoritet i samme politiske system.359 

Denne demokratiseringsprosessen handler om selvbestemmelse. Samene som en etnisk 

minoritet og et eget folk i Norge, blir som gruppe påvirket av flertallets 

beslutningsmyndighet. Selvbestemmelse, forteller Nils Oskal, er en rett som omfatter alle 

folk. Urfolks selvbestemmelsesrett er en måte å gjeninnføre den ytre suverenitet som 

urfolksgrupper mistet som følge av kolonisering og ufrivillig bli en del av nasjonalstaten.360 

Selvbestemmelsesretten gir urfolk beslutningsmyndighet i saker som omfatter deres folk og 

områder. Anne Julie Semb beskriver hvordan fordelingen av beslutningsmyndighet over 

territorielle områder der ulike folk eller nasjoner er bosatt, normativt er akseptabelt om alle 

folkegruppene får velge representanter til et eget politisk organ som de identifiserer seg 

med.361 En slik fordeling av beslutningsmyndighet kan i samisk sammenheng bygge opp 

under argumentasjon om sterkere ytre selvbestemmelsesrett og beslutningsmyndighet over 

egne interesseområder, forankret i Sametinget.  

Problematikken ved en slik fordeling ligger i at de samisk bebodde områder sammenfaller 

med norsk-bebodde områder. De tradisjonelle samiske bosettingsområdene i Norge (nord i 

Hedmark til Finnmark) er ikke bosatt av en samisk majoritet, bortsett fra noen mindre 

områder, som for eksempel Karasjok og Kautokeino. Samisk selvråderett kan vanskelig 

                                                
359	Broderstad.	1999.	15.		
360	Oskal.	2002.	9-10.	
361	Semb.	2005.	532-533.		
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defineres geografisk.362 I samisk argumentasjon i forbindelse med EF/EU-medlemskap ble 

ønsket og behovet for en form for beslutningsmyndighet påpekt gjentakende. 

Geografisk/territoriell definisjon av hvor en slik beslutningsmyndighet skulle komme til 

uttrykk ble derimot ikke foretatt, selv om løse forslag ble lagt fram i utredningen ”Samene i 

Europa” og av Sametinget. Definisjonen av samiske områder ble løsere definert, basert på 

politiske saksområder som påvirket samer i stedet for geografisk inndeling. Som en 

videreføring av dette fremstiller Semb i denne sammenheng et interessant perspektiv på 

avgrensing av samisk selvbestemmelse.363 Det å basere en politisk territoriell avgrensing på 

demografiske og kulturelle prinsipper er ikke fruktbart i det samiske tilfellet, som også 

argumentasjonen ovenfor viser. Samiske krav til myndighet over områder, som selvråderett i 

en sameregion, innebærer at norske ikke-samer vil bli underlagt samisk jurisdiksjon, ofte også 

en majoritet av ikke-samer i forhold til samer. Som Semb forklarer, så fungerer heller ikke en 

demografisk og kulturell avgrensning siden samer ikke utelukkende bor i tradisjonelle 

samiske bosettingsområder lenger, der samisk bosetting i Oslo tjener som et godt eksempel. 

En slik territoriell avgrensing vil, som argumenter fra Sametingsrådet også presenterer, vil 

kunne føre til en definering av samiskhet og en ekskludering av samer som bor utenfor de 

tradisjonelle bosettingsområdene som ville kunne vært et grunnlag for en territoriell 

avgrensning.  

I forbindelse med EF-saken i tiden før forhandlingene om medlemskap startet, ble det på 

grunn av slike kompliserende faktorer ikke lagt vekt på å definere hvordan samisk politisk 

myndighetsområde skulle avgrenses i samisk argumentasjon. Det var bevissthet rundt behovet 

for en slik definering, men Sametingets begrensede ressurser gjorde at et slikt omfattende 

arbeid måtte la vente på seg. Argumentasjon om samisk selvbestemmelsesrett i saker som 

også angikk samer i tradisjonelle samiske bosettingsområder baserte seg ikke på et definert 

avgrenset område. Det var selve prinsippet om større selvbestemmelse som var i fokus, og 

hvordan dette burde følges opp av Regjeringen i forbindelse med EF/EU-saken. 

Vanskelighetene med å definere samisk selvbestemmelse etter et avgrenset territorielt område 

kan knyttes til den nasjonale prosessen for å definere samiske rettigheter til land og 

naturressurser, som Samerettsutvalget arbeidet med. Norges posisjon i forbindelse med 

revisjonen av ILO-konvensjon nr. 107 og ratifiseringen av K169, der internasjonal status og 

                                                
362	Smith.	1992.	93.	
363	Semb.	2005.	531-549.		
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omtale sto som motstykke til ønsket om å bevare nasjonal territoriell beslutningsmyndighet,364 

kan også å ha spilt en rolle i mangelen på territorielt avgrensede selvbestemmelseskrav fra 

Sametinget.  

I den tidligste fasen av EF/EU-forhandlingene var det uttalerett som i hovedsak kan beskrive 

Sametingets krav overfor Regjeringen. Uttaleretten innebar at Sametinget som representant 

for det samiske folk i Norge skulle ha rett til å bli hørt i saker som angikk dem. 

Argumentasjonen utviklet seg i større grad mot medbestemmelse utover i 

forhandlingsprosessen, etter at Sametinget fikk utredet hvilke virkninger tilknytning til EF 

kunne ha for samiske rettigheter, gjennom utredningene av Bajos og Kulturdepartementet 

(”Samene i Europa”) og arbeidet med disse. Medbestemmelse innebar her en rett til å delta i, 

og konsulteres om,365 forhandlingene som et eget politisk organ. Det var ikke nok å bare bli 

hørt om hvilke ønsker samer hadde for medlemskap i EF/EU.  

De folkerettslige instrumenter var sentrale i samisk argumentasjon under hele EF/EU-

prosessen i perioden 1992 til 1994. Tolkningsarbeidet rundt disse instrumentene var viktig for 

diskusjonen i Sametinget og kravsettingen overfor Regjeringen og i forhandlingene. 

Sametinget og Sametingsrådet argumenterte for uttalerett til å få uttale seg om søknader og 

avtaler, og medbestemmelsesrett i form av deltakelse i forhandlingene, på grunnlag av 

bestemmelsen ILO-konvensjonen nr. 169 artikkel 7 nr. 1 om at urfolk skulle ”delta i 

utforming, gjennomføring og evaluering av nasjonale og regionale utviklingsplaner og 

programmer som kan få direkte betydning for dem”.366  

Selv om Sametingets argumentasjon hele tiden under EF/EU-prosessen brukte betegnelsen og 

forståelsen av samene som et eget folk, ble det ikke argumentert for selvbestemmelse i 

henhold til artikkel 1 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, der alle folk har rett 

på selvbestemmelse. I Sametingets høringsuttalelse om EØS-avtalen av april 1992, ble det for 

eksempel ikke referert til artikkel 1 i FN-konvensjonen, og det som ble trukket frem i 

forbindelse med ILO-konvensjon 169 art. 7 var at fremtidig utvikling av selvråderett ville 

                                                
364	Semb	og	Vik.	2013.	533.		
365	Jf.	Broderstad	(2008)	om	konsultasjonsrett,	som	drøftet	i	kapittel	4.5.			
366	 ILO-konvensjon	 nr.	 169,	 artikkel	 7,	 nr.	 1.	 https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-
minoriteter/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o/id451312/,	 sist	
hentet	19.04.2019.		
Smith.	1992.	213.	
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kunne komme i konflikt med EØS-avtalen og EU-retten.367 Det ble på grunnlag av K169 

fremlagt at Sametinget ønsket, som et eget folk, ”økt forvaltningsrett over 

utmarksressursene”, uten føringer for hva dette ville innebære eller bety.368  

Sametingsrådets krav for samiske interesser i et medlemskap i Fellesskapet/Unionen, som ble 

oversendt Regjeringen i forbindelse med søknaden for medlemskap i november 1992, 

presiserte at basert på de folkerettslige bestemmelser burde samene delta politisk og 

administrativt i forhandlingene.369 Det ble også her lagt vekt på artikkel 7 for å vise til 

urbefolkningers rett til ”å vedta egne prioriteringer for utviklingsprosessen og ha kontroll med 

sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.” Det ble ikke presisert i hvilken form 

Sametinget skulle delta, og det ble ikke referert til selvbestemmelse eller artikkel 1 i FNs 

konvensjon. Det kan likevel tolkes hvordan Sametinget gjennom ”politisk og administrativ 

deltakelse” mente deltakelse i form av medbestemmelse og at dette burde bli fulgt opp fra 

Regjeringens side. Sametingets ønske om deltakelse kan tolkes dithen at det ville innebære 

innflytelse og makt på medlemskapsforhandlingene.370  

Fokuset i samisk argumentasjon, fra forhandlingsprosessen startet i 1993 til 

folkeavstemningen i 1994, ble i større grad rettet mot forståelsen av selvbestemmelse som 

premiss for samisk myndighet. Denne forståelsen kom til uttrykk i argumentasjonen gjennom 

vurderingene av hvilke muligheter som EU kunne tilby den samiske befolkning. Spesielt var 

denne forståelsen fremtredende i begrunnelsene for Sametingets vedtak om å anbefale det 

samiske folk å stemme nei ved den nasjonale folkeavstemningen etter at tiltredelsesavtalen sto 

klar. Vedtaket og begrunnelsene uttrykte hvordan flertallet i Sametinget mente samisk 

selvbestemmelse ikke var sikret i et medlemskap i EU, og viste implisitt en visjon blant 

Sametingets representanter om at Sametinget i fremtiden burde ha større grad av 

selvbestemmelse og beslutningsmyndighet.  

Utviklingen av argumentasjon rundt samisk beslutningsmyndighet viser til utvikling av 

demokratiseringsprosessen av Sametinget, som folkevalgt politisk organ for samer som del av 

det norske statssystemet. Dette innebærer en sterkere posisjon for Sametinget overfor de 

norske sentralmyndighetene. Forståelsen av Sametingets funksjon og myndighet var sentral 

                                                
367	 Sametinget.	 Møtebok	 2/92,	 sak	 16/92	 EØS-avtalen	 –	 høringsuttalelse.	 Kapittel	 2.3	 ”ILO-
konvensjon	nr.	169	om	urbefolkninger	og	stammefolk	i	selvstendige	stater”.	46-47.		
368	Sametinget.	Møtebok	2/92,	sak	16/92.	53.		
369	Sametingsrådet.	16.11.1992.	Utskrift	av	møtebok,	sak	R	210/92.	
370	Broderstad.	1999.	15.		
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for argumentasjonsutviklingen både i nasjonale lovgivningssaker og i EF/EU-saken, fordi 

interesseområdene i forbindelse med EU og i et nasjonalt samepolitisk perspektiv overlappet 

hverandre. Det var her snakk om samisk kultur i vid forstand, der det materielle grunnlaget, 

næringene, og naturen var utgangspunkt for samisk bosetting og derfor bevaring og utvikling 

av kulturen. Semb skriver at Sametinget i 1998 eksplisitt uttrykte selvbestemmelse som et mål 

i sametingsplanen for 1998-2001, og som et hovedmål i sametingsplanen for 2002-2005.371 

Den eksplisitte målsettingen i Sametinget om selvbestemmelse kan implisitt spores i den 

samiske EF/EU-argumentasjonen.  

Bruken av folkerettslige normer som politisk pressmiddel kan som forklart tidligere sees som 

en forlegenhetspolitikk, som en måte for urfolk å få gjennomslag for sine mål og interesser i 

nasjonal politikk. Norge var i en spesiell posisjon som selvpåtatt foregangsland for 

menneskerettigheter og urfolksrettigheter fra andre halvdel av 1980-tallet. Sametingets 

forlegenhetspolitiske fremgangsmåte ga ikke utslag i Regjeringens vurdering av EU-

medlemskapet, selv om visse tiltak ble igangsatt for å imøtekomme samiske interesser i EU-

forhandlingene. Det kildegjennomgangen forteller er hvordan retningslinjer for hva 

Sametingets ønskede myndighet og rolle innebar gjør seg tydelig i den plass tinget 

argumenterte for i forbindelse med EF/EU-forhandlingene. Bruken av folkerettslige normer i 

Sametingets konstituerende fase bar også preg av dette, og av den utvikling mot krav om 

selvbestemmelse Sametinget ville gjennomgå i tiden fremover. Argumentasjonsutviklingen 

fra samisk hold i forbindelse med EF/EU-saken kan ha bidratt til et grunnlag for senere 

argumentasjon der de folkerettslige normer ble brukt som pressmiddel. Saken kan dermed 

sees som en del av Sametingets demokratiseringsprosess overfor den norske stat, i en 

konstituerende fase der selvbestemmelsesbegrepet ble tettere integrert i samepolitisk 

formulering.  

Folkerettslige normer som grunnlag for argumentasjonen og forståelsesrammene for 

Sametingets rettslige myndighet ble brukt i strengere forstand i Sametingets krav til 

Regjeringen i forbindelse med mulig EU-medlemskap. Forlegenhetspolitikken som Semb372 

beskriver i forbindelse med urfolks bruk av de folkerettslige normer overfor nasjonalstatene 

kan godt beskrive Sametingets argumentasjon overfor Regjeringen og den norske 

forhandlingsdelegasjonen. Spesielt når tinget vurderer hvilken oppfølging samiske interesser 
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og ønsker om deltakelse fikk i løpet av EU-prosessen blir dette tydelig. EØS-høringsuttalelsen 

la vekt på at Sametinget ikke hadde fått tilstrekkelig innflytelse i EØS-prosessen, og uttrykte 

implisitt at Regjeringen ikke hadde overholdt sine forpliktelser overfor samene i prosessen.373  

Især kommer forlegenhetsstrategien frem i Sametingets vurdering av det endelige resultatet av 

tiltredelsesavtalen. Sametingsrådet argumenterte at Norge, ved å godta avtalen med EU, brøt 

de folkerettslige normer og instrumenter når ansvaret for samene ble overført til EUs 

organer.374 Det var ILO-konvensjonens artikkel 6, om statenes plikt til å utføre konsultasjoner 

med vedkommende urbefolkning, som her ble lagt til grunn for kritikken overfor Regjeringen. 

At Sametinget som representant for Norges samiske befolkning ikke hadde blitt inkludert som 

en likeverdig part i det norske statssystemet var brudd på de folkerettslige normer.375 Norges 

rolle som ”lederrein”, beskrivelse lånt fra Henry Minde,376 for praktiseringen av ILO-

konvensjon 169 som første land som ratifiserte konvensjonen er viktig for forståelsen av hva 

en slik kritikk betydde. Mellom høringsuttalelsen om EØS og vurderingen av Norges 

tiltredelsesavtale med EU hadde Sametinget og samiske representanter vært mer forsiktig med 

en slik kritikk av Regjeringen, selv om Regjeringen og den norske forhandlingsdelegasjonen 

hyppig ble påmint samenes krav om deltakelse i løpet av denne tiden. Ved at Norge gikk inn i 

EU under de vilkår som hadde blitt lagt frem i tiltredelsesavtalen ville ikke lenger Norge ha 

full kontroll og myndighet over samepolitiske spørsmål og saker. 

I mangel på andre typer pressmiddel, som majoritetsposisjon og kontroll over ressurser, ble de 

folkerettslige normer og de nasjonale lover angående samene som etnisk minoritet måter å 

argumentere overfor Regjeringen i saker som angikk den samiske befolkning. Det foreløpige 

arbeidet med å definere samiske rettigheter, til forvaltning av land og vann spesielt, i nasjonal 

lov og utredning av hvordan lovgivningen skulle tolkes, gjorde at første halvdel av 1990-tallet 

kan beskrives som en mellomperiode for Sametinget. Usikkerheten rundt hvordan de 

internrettslige og folkerettslige regelverk skulle refereres til, og hvordan de fungerte i praksis, 

gjorde at argumentasjonen fra samisk side om medlemskap også var preget av et ”hvis-om”-

perspektiv. EF/EU-systemets mangel på urfolkspolitikk og tydelig minoritetspolitikk føyde til 

denne usikkerheten for hva et medlemskap ville innebære for samiske rettigheter, både de 

                                                
373	Sametinget.	Møtebok	2/92,	sak	16/92.	55.	
374	Sametingets	arkiv,	ak	93/1370-47.	Sametingsrådet.	03.09.1994.	Utskrift	av	møtebok,	sak	R	75/94	
Norges	tiltredelsesavtale	med	EU.	
375	Sametingsrådet,	sak	R	75/94,	punkt	4.2	”ILO-konvensjonen	nr.	169”:	s.5-6.	
376	Minde.	2003.	123.		
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eksisterende og fremtidige. Sametingets flertall mente denne usikkerheten var for stor til å 

kunne tilslutte seg EU-avtalen om norsk medlemskap, også med sikte på at samisk 

selvbestemmelse i mindre grad ville ansees som mulig innenfor EU enn utenfor.  

Bruken og tolkningen av de folkerettslige normer i samisk argumentasjon om 

selvbestemmelse i forbindelse med et EF/EU-medlemskap fører oss inn på det siste premisset 

i rammefortellingen. Parallelt med utviklingen av den nasjonale samepolitikken foregikk det 

internasjonale prosesser om styrking av urfolks rettigheter på et globalt nivå. De folkerettslige 

instrumenter var sentrale også i den globale urfolksorganiseringen, der samene (i Norden og i 

Norge) og Sametinget spilte en viktig rolle. Oppfatningen av å være del av et globalt 

urbefolkningssamfunn hadde en direkte effekt på samiske representanters argumentasjon i 

EF/EU-debatten.  

6.4 Indigenismens plass i samisk argumentasjon 
om medlemskap. 
Indigenismen, den globale urfolksbevegelsen og den globale urfolksidentiteten som 

bevegelsen baserte seg på, var en del av samisk politisk bevissthet i perioden der EF/EU-

saken var sentral i Norge. Samiske representanter deltok aktivt i det internasjonale arbeidet 

for urfolks rettigheter gjennom Samerådet, WCIP og arbeidet i FN med erklæringen om 

urfolks rettigheter, som ville komme i 2007. Deltakelsen og det internasjonale ansvaret som 

Sametinget og samiske representanter tok på seg i den forbindelse blir uttrykt i funnene i dette 

prosjektet. Selv om dette premisset har tilknytning til det forrige, ved at de sentrerer seg rund 

internasjonale urfolksrettigheter, så skiller seg fra det forrige fordi det her er snakk om 

identitet og selvoppfatning i et globalt perspektiv i motsetning til et nasjonalt perspektiv i det 

forrige premisset.  

I EØS-høringsuttalelsen beskrev Sametinget at det ut fra et globalt perspektiv var viktig å 

”forvare urbefolkningers interesser mot at sterke kapitalkrefter utnytter deres 

naturressurser…”.377 Urbefolkningers særstilte tradisjonelle tilknytning til naturen og 

ressursene er grunnlag for næringsutøvelse og for kulturelle uttrykk. Den samiske 

tradisjonelle bruken av og samhandlingen i naturen oppfattes som utøvd gjennom en kollektiv 

                                                
377	 Sametinget.	Møtebok	2/92,	 sak	16/92	EØS-avtalen	–	høringsuttalelse.	 Punkt	 6.	 ”Forholdet	 til	 3.	
verden	og	urbefolkninger”.	53-54.			
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tilnærming og en bærekraftig og respektfull håndtering. Dette var viktig for å kunne bevare 

ressursgrunnlaget for framtidig bruk, gitt de harde klimatiske forhold som rådet i de samiske 

tradisjonelle områder. Denne oppfatningen var sterk i Sametingets argumentasjon om det 

samiske næringsgrunnlaget og bruk av utmarka og et eventuelt EU-medlemskap. Frykten var 

stor for at samiske verdier, som var viktig både for naturvernet og for kulturvernet, skulle bli 

skjøvet til side av EU-organene og medlemslandene i fremtidige spørsmål om samepolitikken. 

Dette, mente Sametinget i høringsuttalelsen om EØS, ville innebære at urbefolkninger og 

minoriteter, her representert av samene, ville bli tapere i møte med stormaktene nok en gang. 

EØS-avtalen kunne på dette grunnlag ikke aksepteres av Sametinget.  

I innstillingen overfor Sametingets plenum september 1994 tok Sametingsrådet igjen opp 

hvilken rolle Sametinget måtte ta i et globalt perspektiv.378 Teksten i dette punktet i 

innstillingen var den samme som ble lagt frem i EØS-høringsuttalelsen. Fra Sametingets 

første offisielle uttalelse om EØS-avtalen til den siste om EU hadde altså ikke gjennomgått 

noen utvikling når det gjaldt referansene til en global urfolkssolidaritet. Det uttalelsene 

derimot viser er hvordan et globalt perspektiv eksisterte fra et tidlig tidspunkt i EU-prosessen 

fra samisk side, og at det fortsatte å være viktig som en grunnforståelse for samisk 

argumentasjon i EU-debatten. En slik grunnforståelse om kommer frem implisitt i 

argumentasjonen under hele EU-prosessen. Tvil om at EU ville imøtekomme samiske 

interesser, og til og med folkerettslige normer som beskytter samene, innebar en forkastelse 

av de forpliktelser Norge hadde bundet seg til overfor samene. Dette betydde også at Norge 

undergravet sin betydning som foregangsland i arbeidet med urfolks globale rettigheter, 

mente Sametinget. Gjennom en slik argumentasjon kan man se at Sametinget uttrykte 

nødvendigheten av det arbeidet som Norge og samene gjorde internasjonalt med 

urfolksrettigheter. Sametingets rolle i dette kan også vises her, ved at det ble uttrykt et ansvar 

for å legge press på de norske myndighetene om å fortsette posisjonen som foregangsland.  

Steinar Pedersen la i sin tale under DNAs ekstraordinære landsmøte i juni 1994 vekt på de 

historiske erfaringer i forklaringen av hvorfor hovedvekten av samene i Norge var negative til 

EU-medlemskap.379 De mange hundre årene det tok for samene å oppnå status som likestilt 

folk i nasjonalstaten Norge, gjorde at tanken på å flytte ansvaret for samenes politiske og 

                                                
378	Sametingets	arkiv,	sak	93/1370-47.	Sametingsrådet.	03.09.1994.	Utskrift	av	møtebok,	sak	R	75/94	
Norges	tiltredelsesavtale	med	EU.	Punkt	10	”EUs	forhold	til	3.	verden	og	urbefolkninger”.	15.	
379	 Protokoll	 over	 forhandlingene	 fra	 DNA's	 ekstraordinære	 landsmøte	 18.-19.	 juni	 1994.	 Tale	 av	
representant	Steinar	Pedersen,	Sametingsgruppa.	59.	
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kulturelle fremtid til Brussel bekymringsfull, forklarte Pedersen. Pedersen argumenterte også 

for en global urfolkssolidaritet på vegne av AP-gruppas flertall i endringsforslag til 

Sametingets vedtak angående EU-medlemskap i september 1994.380 Det kan tydes at en 

oppfatning av samenes historie som kolonisert og undertrykt ligger til grunn for en slik 

argumentasjon.  

Samiske representanters argumentasjon og Sametingets vedtak om å si nei til medlemskap i 

EU, viser til en oppfatning av EU-saken som en mulighet å stå opp mot krefter som samer i 

historien ikke hadde mulighet til å bekjempe. For Sametinget å ta et slikt standpunkt overfor 

en internasjonal stormakt kan vise til en bevissthet rundt betydningen av å stå frem som et 

eksempel på indigenismen, noe som kommer frem i begrunnelsen fra Sametingsrådet i dets 

vedtak og innstilling om EU-avtalen. Den globale urfolksidentiteten og det ansvaret som 

forelå Sametinget som del av den globale urfolksbevegelsen kommer her frem som et sentralt 

premiss i betydningen av å si nei til EU.  

6.5 Avsluttende bemerkninger  
Samisk argumentasjonsutvikling i EF/EU-debatten i perioden 1992 til 1994 tyder på at 

Sametinget var inne i utfordrende og utviklende fase, der mange sider ved same- og 

urfolkspolitikken enda ikke var avklart, verken på nasjonalt eller internasjonalt nivå. ILO-

konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter hadde akkurat blitt vedtatt, og FNs Working Group 

on Indigenous Peoples var enda i gang med arbeidet om en erklæring om urfolks rettigheter. 

Forslaget fra WGIP ble oversendt Menneskerettighetskomiteen i 1994. I Norge var samenes 

rett til land og vann under utredning av Samerettsutvalget, og Sametingets posisjon overfor de 

norske myndighetene utviklet seg med hver sak som ble arbeidet med i Sametinget, fra 

mineralutvinning i samiske beiteområder og fiskerikvoter, til representasjon i EU-

forhandlingene. Sametingets myndighet og rolle som folkevalgt politisk organ for samer i 

Norge, som del av det norske statssystem, gjennomgikk en nokså seig 

demokratiseringsprosess, der Sametingets egne økonomiske og administrative kapasitet ble 

utfordret i møte med det norske statssystemet og mangelen på tolkningsveiledning av de 

folkerettslige og internrettslige instrumenter.  

                                                
380	 Sametingets	 arkiv,	 sak	 93/1379-55.	 Sametinget.	Møtebok	 3/94,	 sak	 34/94.	 Forslag	 til	 vedtak	 av	
sametingsrepresentant	Steinar	Pedersen.		
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Samisk argumentasjonsutvikling om EU-tilknytning, fra EØS-saken til EU-medlemskap, kan 

ikke beskrives som en rask utvikling med noe markant vendepunkt. Argumentasjonen tyder 

på en kunnskapsutvikling blant de aktuelle representantene som arbeidet med å finne svar på 

hvilke virkninger EU-tilknytning i ulik form ville ha for den samiske befolkning i Norge. 

Kunnskapsutviklingen vil kunne sees som naturlig i forbindelse med måten EU-prosessen 

førte seg, der større innsikt i hvordan både norsk rett og samiske rettigheter ville kunne 

forenes med EU-retten. Kunnskap om hvordan de folkerettslige instrumenter kunne brukes i 

en slik argumentasjon utviklet seg også i perioden, der også urfolksbegrepet og 

selvbestemmelse ble mer referert til utover i argumentasjonen. Da tiltredelsesavtalen mellom 

Norge og EU sto klar, var det tydelig for Sametingets flertall, inkludert flertallet i 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe som i løpet av hele EU-debatten hadde vært positiv til EØS 

og EU, at samene i Norge ville være best tjent med å stå utenfor EU. 

Samisk EU-argumentasjon er et tema i norsk samepolitikk som fortjener større 

oppmerksomhet og videre forskning. Det er mange flere forhold som kan studeres i videre 

forskning på temaet. Den offentlige samiske debatten om EU-medlemskap gjenstår å utdype. 

Her ligger det et stort materiale som kan være en fruktbar gren innenfor temaet. Innenfor det 

nordiske perspektivet finnes det et kildegrunnlag for hvordan det nordiske samarbeidet også 

hadde en rolle i og for samisk argumentasjon i forbindelse med EU-tilknytning. Videre 

forskning i den retningen vil kunne bidra til historien om samisk EU-debatt, for eksempel 

med fokus på hvordan EU-saken ble diskutert i Samerådet. En lignende studie som dette 

prosjektet har utført, utført på samisk argumentasjon i Sverige og Finland er også mulige 

retninger for den videre forskningen. Det ligger med andre ord mange muligheter for å finne 

flere og andre premisser i denne rammefortellingen.  
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