
 

Ratificera ILO Konventionen nr 169 om urfolks rättigheter 

 

Sverige har skrivit under nästan alla relevanta konventioner om mänskliga rättigheter som FN 
antagit, men inte ILO Konventionen nr 169 om urfolks rättigheter, det enda juridiskt bindande 
dokument som FN antagit som bara handlar om urfolks rättigheter. I Sveriges fall skulle detta 
förstås handla om samerna. Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa ursprungsfolks rätt 
att själva välja i vilken grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda 
ursprungsfolk mot icke frivillig assimilering. I likhet med FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s 
konvention om civila och politiska rättigheter syftar konvention 169 till att hindra diskriminering. 
Konventionen erkänner ursprungsfolkens behov av att bevara och utveckla identitet, språk och 
religion. Konventionen berör rätten till tvåspråkig utbildning, sedvanerätt, landrättigheter, 
egendomsrätt samt rätt att bli rådfrågade och att delta i beslutsprocesser. Samerna är Sveriges enda 
ursprungsfolk i konventionens mening. ILO Konventionen nr 169:s mest centrala del är de 
bestämmelser som slår fast att urfolk har rätt att äga och bruka sina traditionella land- och 
vattenområden, samt naturresurser på, och ibland under, dessa. Detta skulle ge samerna större 
rättigheter i förhållande till exempelvis gruv- och skogsindustrin, vilket kan förklara varför den 
ännu inte ratificerats av Sverige. Danmark (där konventionen i första hand gäller inuiterna) och 
Norge har, till skillnad från Sverige, skrivit under. Att ratificera konventionen skulle innebära ett 
viktigt stöd för samernas kamp för att skydda naturvärden och motverka exempelvis 
skogsavverkning som hotar klimatet. Samernas kamp är i mångt och mycket också en kamp för 
mänsklighetens överlevnad, när det står i konflikt med kortsiktiga ekonomiska intressen. Vi är 
övertygade om att Sverige anser att samerna faktiskt har de rättigheter som ILO konventionen 169 
anger. Det är tid att ratificera konventionen.   

Yrkanden: 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska ta som sin ståndpunkt att Sverige ska ratificera ILO 
konventionen 169. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att Socialdemokratiska arbetarepartiet ska 
ta som sin ståndpunkt att Sverige ska ratificera ILO konventionen 169. 

3. Socialdemokraterna ska verka för att Sverige påbörjar arbetet med att implementera 
konventionens skrivningar, i nära samarbete med de samiska, finska, norska och ryska 
folkens regeringar och folkvalda parlament. 

Motionär(er): Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 

 


