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W ród zamieszkuj cych Europ  i nieposiadaj cych w asnego pa stwa grup 

narodowych i etnicznych pami ta si  zwykle o tych, które dzi ki swej liczebno-

ci, a cz sto tak e radykalnym formom dzia ania potrafi  przebi  si  do spo ecz-

nej wiadomo ci. Wojny ba ka skie, które w ostatniej dekadzie XX w. doprowa-

dzi y do rozpadu Jugos awii na szereg pa stw narodowych, a w ostatnim dzie-

si cioleciu zaowocowa y wyodr bnieniem Czarnogóry i Kosowa, spotka y si  ze 

znacznym zainteresowaniem spo ecze stw i polityków. Podobnie dzia ania orga-

nizacji separatystycznych zmierzaj ce do wywalczenia suwerenno ci dla Basko-

nii czy Korsyki mog y liczy  na zainteresowanie mediów. Wreszcie powszechnie 

znany jest separatyzm Katalonii, obecny w wiadomo ci spo ecznej mi dzy in-

nymi dzi ki meczom pi ki no nej, gdy Barcelona spotyka si  z Realem Madryt 

i który swój wyraz polityczny znalaz  w Statucie Autonomii Katalonii z 30 wrze-

nia 2005 r., gdzie u yto poj cia naród1. Jednocze nie z oczu opinii publicznej 

schodz  ma e narody, zw aszcza gdy proces nabywania przez nie praw do samo-

okre lenia odbywa si  w oparciu o demokratyczne procedury i nieobecne w nim 

s  drastyczne przypadki u ycia si y. W a nie takim narodem: ma ym, tylko spo-

radycznie gotowym do wi kszych protestów, a wreszcie mieszkaj cym na pery-

feriach Europy i silnie w miejscach swego zamieszkania przemieszanym 

z przedstawicielami innych narodów s  skandynawscy Saamowie.  

Spo eczno  Saamów, szerzej znana pod nazw  Lapo czyków2, nigdy nie 

by a liczna, na co bez w tpienia najwi kszy wp yw mia y niezwykle trudne wa- 

 
1 Art. 1 Statutu Autonomii Katalonii przyj tego przez Parlament Katalonii 30 wrze nia 2005 r. 

i zatwierdzonego w referendum 18 czerwca 2006 r. 
2 Miano Lapo czycy pochodzi z j zyka szwedzkiego od s owa Lapp okre laj cego cz onków 

narodu Saamów, natomiast Saamowie nazywaj  siebie Sámit lub Sámis w zale no ci od dialektu. 

Procesy odrodzenia narodowego i powrotu do j zyka zaowocowa y niech ci  omawianej spo ecz-

no ci do nazwy Lapp, która kojarzona jest z niszczeniem odr bnej to samo ci, stylu ycia i specy-
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runki klimatyczne, w jakich zamieszkuje. Na pocz tku tego stulecia ca  popula-

cj  szacowano na oko o siedemdziesi t tysi cy osób, rozlokowanych g ównie 

w pó nocnej cz ci Pó wyspu Skandynawskiego, cho  wobec obejmuj cych 

setki lat procesów asymilacji i akulturacji dok adna liczba jest niemo liwa do 

ustalenia, a wielu Saamów mieszka poza Sápmi – rejonem traktowanym jako 

rdzenny dla ca ego narodu. Na podan  liczb  sk ada o si  oko o czterdzie ci 

tysi cy Saamów yj cych w Norwegii, dwadzie cia tysi cy w Szwecji, siedem 

tysi cy w Finlandii i dwa tysi ce w Rosji3. Warto zauwa y , e populacja do  

szybko ro nie, przy czym proces ten nie jest uwarunkowany szczególnie wyso-

kim wska nikiem przyrostu naturalnego, lecz wynika z trendów spo ecznych. 

Dotykaj ce ca  Europ  tendencje do poszukiwania regionalnej to samo ci 

w pa stwach nordyckich przybra y mi dzy innymi posta  odszukiwania lapo -

skich przodków i powrotu do j zyka i kultury Saamów w ród osób pochodz -

cych z rodzin, które ju  od pokole  jako pierwsz  identyfikacj  wskazywa y 

narodowo  fi sk , szwedzk  czy norwesk 4. Saamowie w Finlandii w 2008 r. 

szacowali ca  populacj  na 75 tysi cy osób, z czego w omawianym kraju miesz-

ka  mia o oko o 9 tysi cy5. 

Procesy emancypacji narodowej Saamów cho  wcze niej istniej ce przy-

bra y na znaczeniu po II wojnie wiatowej. Zacz y powstawa  stowarzyszenia 

Saamów nakierowane na ochron  j zyka i kultury (w Finlandii by o to Zjed-

noczenie Opieki nad Kultur  Lapo sk ), pojawi y si  pierwsze elementarze 

i czytanki, wydawano pierwsze gazety skierowane do Saamów, a od 1947 r. 

nadawano programy radiowe6. Sytuacja w Finlandii szczególnie sprzyja a od-

rodzeniu narodowemu. Dzi ki przemieszaniu ludno ci i blisko ci kulturowej, 

a zapewne tak e podobie stwu losów historycznych nie wyst powa a tu szcze-

gólna dyskryminacja czy segregacja. Ju  w 1932 r. powsta o za o one przez 

Finów Lapo skie Towarzystwo Kulturalne, które dba o o rozpowszechnianie 

informacji o Saamach i ich sytuacji spo ecznej w ród Finów, a jednocze nie 

wydawa o w j zyku saami czasopismo „Sabmelas”. Dzi ki jego staraniom 

 
fiki kulturowej, a wi c z procesami wynarodowienia i przymusowej asymilacji Saamów do spo e-

cze stw pa stw nordyckich. W efekcie przez znaczn  cze  Saamów okre lenie Lapp traktowane 

jest jako uw aczaj ce ich godno ci i podkre laj ce ni szo  wobec wi kszo ci stanowi cych trzon 

populacji narodowych pa stw, w których zamieszkuj . 
3 Dane za oficjalnym portalem internetowym Samiskt Informationscentrum (Centrum Infor-

macji o Saamach), która jest jednostk  utworzon  przez Sametinget (Parlament Saamów w Szwe-

cji): www.samer.se (odczyt z 30.06.2010). 
4 K. Myntti, The beneficiaries of autonomy arrangements – with special reference to indige-

nous peoples in general and the Sami in Finland in particular [w:] Autonomy: applications and 

implications, red. M. Suksi, Kluwer Law International, Haga, s. 293–294. 
5 The Sámi in Finland, Sámi Parliment Publications, Kalevaprint 2008, s. 2. 
6 Ø. Vorren, E. Manker, Lapo czycy. Zarys historii kultury, Warszawa 1980, s. 167–168 

i 174. 
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pierwszy lapo ski elementarz w Finlandii zosta  wydany ju  w 1934 r.7 W po-

cz tkowej fazie we wszystkich pa stwach skandynawskich dzia ania te prowa-

dzone by y pod has ami ochrony praw mniejszo ci i mia y rozproszony cha-

rakter, ograniczony granicami poszczególnych pa stw. Rzecz zmieni a si , gdy 

w 1956 r. powsta a Nordycka Rada Saamów8 grupuj ca pod jednym szyldem 

organizacje dzia aj ce dotychczas w odosobnieniu. Sta a si  ona o rodkiem 

koordynuj cym i g ównym wyrazicielem interesów narodowych we wszyst-

kich trzech pa stwach, a tak e na forum mi dzynarodowym, przy czym szcze-

gólny nacisk k ad a na traktowanie wszystkich Saamów jako jednego narodu 

i jednego podmiotu politycznego bez wzgl du na miejsce zamieszkania. Pozy-

cj  emancypuj cego si  narodu wzmocni  równie  przypadaj cy na lata sze -

dziesi te pocz tek zainteresowania spo eczno ci mi dzynarodowej losami 

ludów rdzennych9. Jego przedstawiciele do  szybko dostrzegli, e status ludu 

rdzennego mo e by  bardziej wydajny w d eniach do samodzielno ci i dawa  

im potencjalnie wi kszy zakres koncesji ze strony pa stw, których terytoria 

obejmuj  Sápmi.  

Równolegle do dzia a  Saamów ros o zainteresowanie ich losem ze strony 

rz dów pa stw nordyckich. Ju  w 1960 r. powo ana zosta a Komisja ds. Sa-

amów (Samedelegationen)10 jako organ doradczy przy premierze Finlandii. Jej 

pierwszym i podstawowym zadaniem by  przegl d sytuacji prawnej Saamów 

i przygotowanie propozycji nowych, ca o ciowych uregulowa . Warto podkre-

li , e cia o to dzia a do dnia obecnego, przy czym w po owie z o one jest 

z przedstawicieli desygnowanych przez rz d Finlandii, a w po owie z osób 

delegowanych przez Parlament Saamów11. Wynikiem jej prac by o przedsta-

wienie rekomendacji przewiduj cej przyj cie ustawy o Saamach. Stosowny 

projekt nie zosta  jednak wniesiony pod rozwag  Parlamentu Finlandii 

(Eduskunty), natomiast wydane zosta o oparte na rekomendacji rozporz dze-

 
7 Ibidem, s. 177. 
8 Od 1992 r. nazwa zosta a zmieniona na Rad  Saamów w wyniku w czenia si  do jej prac 

organizacji Saamów dzia aj cych w Federacji Rosyjskiej. 
9 Szerzej o tym procesie: State of the World’s Indigenous Peoples, United Nations, New York 

2009. 
10 Przyjmuj  t umaczenia nazw organów i aktów prawnych zajmuj cych si  sprawami Sa-

amów za opracowaniami angloj zycznymi oraz oficjaln  stron  Parlamentu Saamów w Finlan-

dii. Wyst puj ce w nich okre lenia to: Saami Commission (Komisja ds. Saamów) dla Samede-

legationen, Saami Delegation (Delegacja Saamów) dla Delegationen for samearenden i Saami 

Act (Ustawa o Saamach) dla Laki saamelaiskäräjistä. Por. np.: J. Henriksen, Saami parliamentary 

cooperation. An analysis, Nordic Sámi Institute & International Work Group for Indigenous Af-

fairs 1999 oraz http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id= 

78&Itemid=196&lang=english (odczyt z 30.11.2010). 
11 H. Hannum, Autonomy, sovereignty, and self-determination: the accommodation of con-

flicting rights, University of Pennsylvania 1996, s. 255. 
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nie Prezydenta Finlandii zawieraj ce regulacje dotycz ce Parlamentu Saamów 

i terytoriów uznanych za rdzenne12. Ju  wcze niej, bo jesieni  1972 r. prze-

prowadzono pierwsze wybory do Delegacji Saamów popularnie nazywanej 

Parlamentem Saamów, która zainaugurowa a sw  dzia alno  jesieni  1973 r. 

na podstawie wspomnianego rozporz dzenia, cho  traktowana by a raczej jako 

próba sprawdzenia w praktyce nowych przepisów. W 1975 r. przeprowadzone 

zosta y pierwsze oficjalne wybory wed ug nowych przepisów, a inauguracyjne 

posiedzenie Delegacji nowej kadencji odby o si  na pocz tku nast pnego roku. 

Zgodnie z rozporz dzeniem cia o to sk ada o si  z dwudziestu cz onków, przy 

czym bierne i czynne prawo wyborcze przys ugiwa o wy cznie obywatelom 

Finlandii narodowo ci saamskiej. Nie mia o ono jednak kompetencji ustawo-

dawczych, a mog o jedynie wydawa  o wiadczenia w imieniu mniejszo ci Sa-

amów i z w asnej inicjatywy podejmowa  problemy dotycz ce w asnego narodu 

i jego interesów13. 

Spowolnienie prac nad ustaw  ca o ciowo reguluj c  status Saamów 

w Finlandii obok uwarunkowa  wewn trznych mia o zwi zek z rosn cym 

zainteresowaniem problemami omawianego narodu na forum Rady Nordyc-

kiej. Ju  w 1973 r. zainaugurowa  dzia anie utworzony przez ni  Nordycki 

Instytut Saamów. Ulokowany w Kautokeino w Norwegii mia  sta  si  g ówn  

instytucj  badawcz , podejmuj c  zwi zane z Saamami problemy gospodar-

cze, prawne, kulturalne, dotycz ce rodowiska naturalnego i inne. Równocze-

nie Rada wezwa a Nordyck  Rad  Ministrów do przygotowania wspólnego, 

mi dzyrz dowego programu ochrony rodowiska naturalnego w rejonie Sápmi 

oraz do koordynacji dzia a  zmierzaj cych do uregulowania problemów doty-

cz cych kultury, statusu spo ecznego i politycznego Saamów w Finlandii, 

Norwegii i Szwecji. Rezolucje Rady poprzez po o enie akcentu na koniecz-

no  jednakowego traktowania omawianej mniejszo ci bez wzgl du na kraj 

zamieszkania wzmaga y poczucie jedno ci narodowej, a jednocze nie wymu-

sza y porównywalno  rozwi za  przyjmowanych przez poszczególne zainte-

resowane pa stwa14. 

Ustaw  o Saamach przyj a Eduskunta dopiero 17 lipca 1995 r., a wesz a 

ona w ycie 1 stycznia 1996 r.15 Uznawa a ona Saamów za naród rdzenny 

i przewidywa a istnienie organu przedstawicielskiego w postaci Parlamentu 

(Samediggi) z siedzib  w Inari, przyznaj c mu kompetencj  do podejmowania 

 
12 Rozporz dzenie Prezydenta Finlandii w sprawie Delegacji Saamów (Forordning om dele-

gation for samearenden) nr 824/73. 
13 G. Nattheim, G.D. Meyers, D. Craig, Indigenous Peoples and Governance Structures, 

Aboriginal Studies Press, Canberra 2002, s. 227. 
14 H. Hannum, Autonomy..., s. 256. 
15 Ustawa o Saamach z dnia 17 lipca 1995 r. (974/95), kolejne zmiany wprowadzano w 1995 

(1725/95), 2002 (1279/2002) i 2003 r. (1026/2003). 
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decyzji w sprawach autonomii kulturalnej na terenach rdzennych. Za tereny 

rdzenne uznane zosta y w ca o ci trzy najdalej na pó noc Finlandii wysuni te 

gminy: Enontekiö, Inari i Utsjoki, a tak e tereny nale ce do Saamskiego Sto-

warzyszenia W a cicieli Reniferów w gminie Sodankylä. Warto podkre li , e 

wy cznie w gminie Utsjoki Saamowie stanowi  wi kszo  mieszka ców 

(ok. 52%)16. Jednocze nie Ustawa nak ada a szereg obowi zków na organy 

w adzy pa stwowej i samorz dowej w przypadku podejmowania decyzji doty-

cz cych omawianej mniejszo ci, zwi zanych z ich interesami, b d  dotycz -

cych terenów uznanych za rdzenne. Odpowiednio do postanowie  w niej za-

wartych wprowadzono zmian  do Konstytucji Republiki Finlandii z 1919 r., 

dodaj c art. 51a, który gwarantowa  Saamom autonomi  w sprawach j zyka 

i kultury na terenach rdzennych17. Analogiczne zapisy znalaz y si  w nowej 

Konstytucji Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 r. w art. 121 w cz ci po-

wi conej administracji i samorz dowi i wzmocnione zosta y prawem do za-

chowania w asnego j zyka i kultury zawartym w art. 17 w cz ci po wi conej 

podstawowym prawom i wolno ciom18.  

Wybory do nowego Parlamentu Saamów przeprowadzono w 1995 r., 

a jego inauguracyjne posiedzenie mia o miejsce na pocz tku kolejnego roku. 

Odpowiednio do Ustawy liczy on 21 cz onków i 4 zast pców cz onków wybie-

ranych w bezpo rednich, tajnych, równych i wolnych wyborach. Bierne 

i czynne prawo wyborcze przys uguje wy cznie osobom, które najpó niej 

w ostatnim dniu wyborów sko cz  18 lat i s  Saamami, przy czym ju  przy 

wcze niejszych wyborach do Delegacji Saamów emocje budzi o pytanie, kto 

mo e by  uznany za cz onka omawianego narodu. Wcze niejsze regulacje 

czy y kryteria subiektywne i obiektywne oraz uznawa y za Saama ka d  

osob , która za Saama si  uwa a, a równocze nie j zykiem macierzystym 

(pierwszym) jej samej lub jednego z jej rodziców by  Saami. Definicja ta 

wzbudza a jednak du e kontrowersje zarówno w osobach, które w zaledwie 

drugim pokoleniu utraci y czno  z j zykiem, jak i w tych, którzy odszuki-

wali w narodzie Saamów swych przodków, cho  ich rodziny ju  dawno utraci-

y czno  z rdzennym j zykiem i kultur . W efekcie Ustawa z 1995 r. doda a 

do katalogu kryteriów obiektywnych osoby, dla których Saami by  j zykiem 

macierzystym ich dziadków, potomków osób, które figurowa y we wcze niej-

szych spisach i rejestrach ziemskich lub podatkowych jako Lapo czycy gór-

scy, le ni b d  morscy oraz osoby, których co najmniej jedno z rodziców po-

siada o lub mog o posiada  prawa wyborcze w wyborach do Delegacji Sa-

 
16 K. Myntti, The beneficiaries..., s. 287–288. 
17 J. Henriksen, Saami parliamentary cooperation..., s. 32. 
18 Art. 121 Konstytucji Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 r. Patrz w j zyku polskim: 

S. Sagan, V. Serzhanova, Konstytucja Finlandii, Rzeszów 2003, s. 54–55, 92. 
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amów lub Parlamentu Saamów. Kryteria te znacznie rozszerza y grup  osób 

uwa anych za Saamów, a co za tym idzie posiadaj cych prawa wyborcze. 

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez urz d statystyczny, w 2009 r. zaled-

wie nieco ponad 1,7 tys. osób uwa a o Saami za j zyk macierzysty, czyli po-

s ugiwa o si  nim w rodzinie pochodzenia19. Jak zosta o wspomniane, dzisiej-

sze szacunki dotycz ce liczby osób narodowo ci saamskiej w Finlandii wahaj  

si  od 7 do 9 tysi cy.  

Prawa wyborcze przys uguj  wszystkim cz onkom mniejszo ci bez wzgl du 

na to, czy zamieszkuj  na terenach rdzennych czy poza nimi. Szacunki Saamów 

wskazuj , e oko o 60% spo eczno ci mieszka poza terenami rdzennymi, z czego 

najwi cej w stolicy kraju20. Dodatkowo prawa wyborcze przys uguj  Saamom, 

którzy nie posiadaj  obywatelstwa Finlandii, lecz maj  prawo domicylu na jej 

terytorium.  

Kadencja Parlamentu trwa cztery lata, obwieszczenie za  o wyborach wy-

daje Minister Sprawiedliwo ci w formie rozporz dzenia. Powo ana przez Sa-

mediggi Komisja Wyborcza tworzy list  uprawnionych do g osowania i og a-

sza j  nie pó niej ni  pi  miesi cy przed terminem wyborów poprzez wy o e-

nie przez dziesi  kolejnych sobót na nie mniej ni  trzy godziny dziennie. 

Równolegle Komisja rozsy a do osób umieszczonych na li cie informacj  

o zaliczeniu w poczet uprawnionych do g osowania wraz z informacj  o trybie 

i terminie przeprowadzenia wyborów. Ka dej osobie przys uguje prawo wgl -

du do listy (z wy czeniem numerów identyfikacyjnych osób na niej figuruj -

cych) i zg aszania poprawek, a tak e dania dopisania b d  skre lenia ze spi-

su uprawnionych do g osowania. W razie odrzucenia dania osobie zaintere-

sowanej przys uguje prawo wniesienia odwo ania do Najwy szego S du Ad-

ministracyjnego. Po dziesi ciu tygodniach i zako czeniu procedur odwo aw-

czych Komisja zamyka list , która nie mo e by  ju  zmieniona do zako czenia 

wyborów. Prawo zg aszania kandydatów przys uguje grupie trzech uprawnio-

nych do g osowania, przy czym jedna osoba mo e poprze  tylko jednego kan-

dydata. Zg oszenia nale y dostarczy  do Komisji Wyborczej wraz z list  po-

parcia i pisemn  zgod  nominowanego na kandydowanie nie pó niej ni  31 

dni przed dat  rozpocz cia wyborów, przy czym lista kandydatów og aszana 

jest nie pó niej ni  21 dni przed t  dat .  

Wybory do Parlamentu Saamów przeprowadza si  przez cztery tygodnie, 

pocz wszy od poniedzia ku w pierwszym pe nym tygodniu wrze nia, przy 

czym uprawnieni mog  odda  swe g osy w trojaki sposób. Po pierwsze, mog  

odes a  otrzyman  wcze niej poczt  kart  wyborcz  na adres Komisji Wybor-

 
19 Dane za oficjalnym portalem internetowym Tilastokeskus (Urz d Statystyczny Finlandii): 

http://www.stat.fi/tup/suoluk/index_en.html (odczyt z 30.06.2010).  
20 The Sámi in Finland..., s. 2. 



 

 17 

czej, przy czym g os dotrze  musi do Komisji najpó niej do godziny 18 

w poniedzia ek po zako czeniu wyborów. Po drugie, mog  osobi cie z o y  

swój g os w siedzibie Komisji pomi dzy poniedzia kiem w trzecim tygodniu 

a pi tkiem w czwartym tygodniu wyborów. Po trzecie, mog  w niedziel  

w czwartym tygodniu wyborów uda  si  do rejonowej komisji wyborczej  

i osobi cie umie ci  g os w wystawionych w tym celu urnach wyborczych. 

Jednak e rejonowe komisje wyborcze tworzone s  wy cznie na obszarach 

uznanych za rdzenne. G osy zebrane w komisjach rejonowych dostarczane s  

po zamkni ciu lokali wyborczych do siedziby Komisji Wyborczej w Inari. 

Zamkni cie g osowania i rozpocz cie liczenia g osów nast puje o godzinie 18 

w poniedzia ek. 

W wyborach do Parlamentu Saamów obowi zuje system wi kszo ci 

wzgl dnej, przy czym ca y kraj jest jednym okr giem wyborczym. Komisja wy-

ania 21 kandydatów, którzy otrzymali najwi ksz  liczb  g osów. Jednak nie 

zostaj  oni automatycznie cz onkami Parlamentu, poniewa  obowi zuje zasada, 

e z gmin na terytorium rdzennym musi pochodzi  co najmniej po trzech depu-

towanych. W efekcie dwana cie miejsc w Samediggi obsadza si  kandydatami, 

którzy otrzymali najwi ksz  liczb  g osów i mieszkaj  w poszczególnych gmi-

nach w rejonie rdzennym, a dopiero pozosta e miejsca dzielone s  pomi dzy 

wszystkich pozosta ych kandydatów bez wzgl du na miejsce zamieszkania. 

W dalszej kolejno ci Komisja Wyborcza wy ania spo ród pozosta ych kandyda-

tów, którzy uzyskali najwi ksze poparcie, czterech zast pców deputowanych, 

przy czym ponownie obowi zuje zasada, e ka d  z gmin w rejonie rdzennym 

musi reprezentowa  co najmniej jeden zast pca. Obejmuj  oni mandat w sytu-

acji, gdy który  z deputowanych ust pi lub zostanie usuni ty z funkcji, natomiast 

mog  wchodzi  w sk ad poszczególnych organów Parlamentu. Zarówno w od-

niesieniu do deputowanych, jak i zast pców w przypadku identycznej liczby 

zdobytych g osów o kolejno ci decyduje losowanie. 

Oficjalne wyniki wyborów zatwierdza Komisja Wyborcza na posiedzeniu 

o godzinie 18 na trzeci dzie  po rozpocz ciu liczenia g osów i przedk ada je 

Ministrowi Sprawiedliwo ci. Ten bezzw ocznie zatwierdza wyniki i powo uje 

cz onków i zast pców do obj cia mandatu. Protesty wyborcze zg asza  mo e 

ka da osoba posiadaj ca prawa wyborcze w ci gu 14 dni od dnia og oszenia 

wyników na r ce Prezydium Parlamentu up ywaj cej kadencji. Prezydium wyda-

je decyzj  w sprawie protestu nie pó niej ni  do ko ca roku, w którym przepro-

wadzone zosta y wybory. Od decyzji Prezydium skar cemu przys uguje prawo 

odwo ania do Najwy szego S du Administracyjnego w ci gu 14 dni od daty jej 

dor czenia. Je eli wyniki wyborów nie zostan  zatwierdzone, przeprowadza si  

powtórne g osowanie. Ponown  elekcj  prowadzi ta sama Komisja Wyborcza na 

podstawie tych samych list uprawnionych i kandydatów, chyba e zmiany na 

nich wynikaj  z zatwierdzonego protestu wyborczego. 
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Parlament Saamów nowej kadencji spotyka si  na pierwszym posiedzeniu 

na pocz tku kolejnego roku. Kolejne posiedzenia odbywaj  si  w trybie sesyj-

nym, przy czym sesje zwyczajne zwo uje si  na podstawie decyzji Parlamentu. 

Sesje nadzwyczajne zwo uje Przewodnicz cy Prezydium z w asnej inicjatywy 

b d  na wniosek ¾ deputowanych. Je eli który  z deputowanych nie mo e 

przyby  na sesj , jego miejsce zajmuje jeden z czterech zast pców, przy czym 

obowi zuje zasada, e je eli osoba nieobecna mieszka w jednej z trzech gmin 

na terytorium rdzennym, to zast pc  musi by  osoba zamieszkuj ca w tej sa-

mej gminie. Parlament podejmuje decyzje wi kszo ci  zwyk , przy czym do 

ich wa no ci konieczne jest zachowanie quorum. Jest ono zachowane, gdy na 

g osowaniu obecny jest Przewodnicz cy lub jeden z jego zast pców oraz co 

najmniej po owa pozosta ych cz onków izby. Gdy z uwagi na równ  liczb  

g osów decyzja nie zostanie podj ta, g os rozstrzygaj cy nale y do Przewodni-

cz cego. Jednak przy g osowaniach dotycz cych wyboru osób na funkcje 

w razie równej liczby oddanych g osów o ostatecznym wyniku decyduje loso-

wanie. Cz onkowie Parlamentu pe ni  mandat wolny, a swoje funkcje wykonuj  

bez wynagrodzenia. Przys uguje im wy cznie prawo do diet za czas posiedze  

oraz zwrotu kosztów podró y. W pracach Parlamentu j zykami urz dowymi s  

oficjalne j zyki Finlandii, tj. fi ski i szwedzki. Jednak zgodnie z Ustaw  

o j zyku saami na ca ym obszarze rdzennym w pracach w adz samorz dowych 

i pa stwowych dopuszcza si  stosowanie j zyka saami21. W efekcie w pracach 

Samediggi jest on równorz dnym j zykiem z dwoma ju  wymienionymi. Dodat-

kowo w ka dej gminie, w której mieszka ponad 30% osób u ywaj cych saami, 

istnieje obowi zek dokumentowania prac organów w adzy w tym j zyku22, co 

oznacza, e tak e Parlament Saamów tworzy swoje dokumenty równolegle 

w dwóch (fi ski i saami) lub trzech (szwedzki) wersjach j zykowych. 

Jedynym deputowanym pe ni cym swój mandat zawodowo za wynagrodze-

niem jest Przewodnicz cy. Jest on wybierany na pierwszym posiedzeniu izby 

nowego sk adu, a Samediggi dokonuje dodatkowo wyboru dwóch jego zast p-

ców. Wyniki tego g osowania zatwierdza bezzw ocznie Minister Sprawiedliwo-

ci. Równie  na pierwszym posiedzeniu Parlament wy ania Prezydium z o one 

z Przewodnicz cego i dwóch zast pców oraz maksymalnie czterech innych osób, 

przy czym wszyscy musz  by  deputowanymi. Do zada  Prezydium nale y 

przygotowywanie posiedze  Parlamentu oraz wprowadzanie w ycie jego decy-

zji. W zwi zku z rol  w trakcie wyborów, a tak e obowi zkiem zwo ania i przy-

 
21 Art. 2 Ustawy o j zyku saami z 15 grudnia 2003 r. (1086/2003). 
22 Art. 16 Ustawy o j zyku saami z 15 grudnia 2003 r. (1086/2003). W rzeczywisto ci wersji 

jest nawet wi cej, gdy  w samej Finlandii istniej  trzy dialekty saami. Dokumenty oficjalne two-

rzone s  zatem w saami, który nazwa  mo na urz dowym (szkolnym), opartym na pó nocnym 

saami, natomiast druki informacyjne czasem tak e w inari saami i skolt saami. 
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gotowania pierwszego posiedzenia izby kolejnej kadencji, kadencja Prezydium 

up ywa dopiero z dniem wyboru Prezydium kolejnego sk adu izby. Przewodni-

cz cy obok prowadzenia obrad i zarz dzania dzia alno ci  Parlamentu pe ni 

funkcj  reprezentacyjn , przy czym traktowany jest nie tylko jako g owa izby, 

ale przede wszystkim jako najwy szy przedstawiciel Saamów w Finlandii. Jed-

nocze nie dzi ki wspó pracy z analogicznymi parlamentami w Norwegii i Szwe-

cji oraz organizacjami Saamów w Rosji rotacyjnie pe ni obowi zki najwy szego 

przedstawiciela ca ego narodu. Przez kolejne trzy kadencje, od 1996 do 2008 r. 

funkcj  Przewodnicz cego pe ni  Veli Pekka Olavi Aikio, a po ostatnich wybo-

rach zosta  nim Klemetti Näkkäläjärvi. 

Na czas trwania swej kadencji Parlament tworzy cztery komisje sta e:  

– Komisj  ds. gospodarki i prawa (Elinkeino- ja oikeuslautakunta) zajmuj c  si  

sprawami rozwoju spo eczno-gospodarczego, ochrony rodowiska naturalne-

go na terytorium rdzennym i statusu prawnego Saamów w Finlandii. 

– Komisj  ds. edukacji (Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta) zajmuj c  si  

sprawami nauczania j zyka saami oraz nauczania w j zyku saami w szko ach. 

Dodatkowo komisja przyznaje rodki finansowe na tworzenie materia ów dy-

daktycznych i na dzia alno  placówek edukacyjnych.  

– Komisj  ds. kultury (Kulttuurilautakunta) zajmuj c  si  sprawami utrzymania 

i rozwoju odr bno ci kulturowej Saamów. Ponadto komisja rozdziela granty 

na dzia alno  stowarzysze  i organizacji krzewi cych kultur  Saamów oraz 

sprawuje nadzór nad wykorzystaniem przyznanych rodków. 

– Komisj  ds. spo ecznych i zdrowia (Sosiaali- ja terveyslautakunta) zajmuj c  

si  sprawami socjalnymi i opieki zdrowotnej. W ramach swych kompetencji 

komisja decyduje o rozdziale subsydiów rz dowych dla podmiotów dzia aj -

cych w obszarze opieki spo ecznej i zdrowotnej, a tak e przygotowuje d ugo-

terminowe plany rozwoju we wspomnianych dziedzinach i przedstawia je pod 

rozwag  Parlamentu23. 

Wymienione komisje sk adaj  si  z siedmiu cz onków i siedmiu zast pców 

cz onków, z zastrze eniem, e ich przewodnicz cymi i zast pcami przewodni-

cz cych mog  by  wy cznie deputowani do Parlamentu. Wobec pozosta ych 

cz onków prawo nak ada wymóg, aby posiadali wiedz  i do wiadczenie w zakre-

sie spraw b d cych przedmiotem dzia ania danej komisji. W sk adach musz  

znale  odzwierciedlenie podzia y regionalne i j zykowe, istniej ce w ród fi -

skich Saamów. Komisje maj  zarówno uprawnienia opiniodawcze, tzn. rozpatru-

j  i wst pnie opiniuj  sprawy le ce w zakresie ich kompetencji i przedstawiaj  

je na posiedzeniach izby, jak i decyzyjne, tzn. rozstrzygaj  o rozdziale subwencji 

i grantów i sprawuj  nadzór nad ich wykorzystaniem. Kontrol  nad bie c  dzia-

alno ci  komisji sprawuje Prezydium, natomiast corocznie s  one zobowi zane 

 
23 Patrz: www.samediggi.fi – oficjalny portal Parlamentu Saamów w Finlandii. 
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do sk adania sprawozdania ze swych dzia a  przed Parlamentem. Jednocze nie 

w zakresie rozdzia u i wykorzystania rodków bud etowych podlegaj  nadzoro-

wi w a ciwych ministrów.  

Oprócz wymienionych Parlament kreuje Komisj  Wyborcz  oraz Rad  J -

zyka Saami (Saamen kielineuvosto). Ich sk ad jest analogiczny do sk adów 

pozosta ych komisji, jednak w Radzie J zykowej rygorystycznie przestrzegany 

jest obowi zek reprezentowania przez cz onków poszczególnych dialektów 

j zyka saami. Do jej zada  nale y z jednej strony kszta towanie i dostosowy-

wanie j zyka saami do zmieniaj cych si  realiów spo ecznych, gospodarczych 

i politycznych, z drugiej ochrona i rozwój poszczególnych dialektów. To ostat-

nie zadanie jest niezwykle istotne, poniewa  odmianami inari i skolt saami 

pos uguje si  w Finlandii odpowiednio oko o 350 i 300 osób24. Jednocze nie, 

o ile skolt saami jest jeszcze obecny w ród Saamów mieszkaj cych w Rosji, 

o tyle dialektem inari pos uguj  si  wy cznie mieszka cy gminy Inari, przy 

czym nie mo na zapomina , e j zykiem wyk adowym w szko ach jest saami 

pó nocny. W efekcie oba dialekty s  szczególnie zagro one wymarciem. Obok 

dzia a  dotycz cych wy cznie Saamów w Finlandii Rada poprzez swych 

przedstawicieli bierze udzia  w pracach Komitetu J zyka Saamów. Jest to 

cia o ponadnarodowe i zosta o utworzone przez Rad  Parlamentarn  Saamów 

6 lutego 1997 r., a jej siedziba znajduje si  w Trondheim w Norwegii. Jej 

cz onkami s  przedstawiciele pos uguj cy si  ró nymi dialektami j zyka 

u ywanymi w poszczególnych krajach wybrani przez obecne w krajach nor-

dyckich Parlamenty Saamów. Saamów w Finlandii reprezentuj  trzy osoby 

b d ce cz onkami Rady i jednocze nie pos uguj ce si  ró nymi dialektami. 

Obok ochrony i rozwoju j zyka Komitet prowadzi dzia ania zmierzaj ce do 

standaryzacji dialektów i ich ujednolicania bez wzgl du na kraj, w którym s  

u ywane. 

Ustawa o Saamach wyznacza Parlamentowi dwa podstawowe obszary 

dzia ania. Pierwszym s  sprawy j zyka i kultury Saamów, drugim problemy 

zwi zane ze statusem Saamów jako narodu rdzennego. Dla realizacji swych 

zada  Samediggi mo e zwraca  si  do w adz pa stwowych z propozycjami 

i wnioskami, przys uguje mu te  prawo do przygotowywania propozycji aktów 

normatywnych, które przedstawia pod rozwag  rz dowi, a ten w razie ko-

nieczno ci Parlamentowi Finlandii. Posiada tak e prawo do swobodnego wy-

znaczania beneficjentów rodków bud etowych, co daje wi ksze ni  w przy-

padku wyboru przez w adze centralne gwarancje, e zostan  one efektywnie 

spo ytkowane na cele utrzymania i rozwoju j zyka i kultury, a tak e bezpie-

cze stwa spo ecznego, ekonomicznego i zdrowotnego rdzennej mniejszo ci. 

 
24 Za: http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=112 

(odczyt z 30.11.2010). 
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Dodatkowo Ustawa wskazuje przypadki, gdy w adze pa stwowe, regionalne 

lub lokalne s  zobligowane do prowadzenia negocjacji z Parlamentem Sa-

amów. Dzieje si  tak, gdy przygotowuj  one plany lub podejmuj  decyzje mo-

g ce w sposób bezpo redni lub po redni wp ywa  na status Saamów jako na-

rodu rdzennego w sprawach: 

1) planów rozwoju spo ecznego; 

2) zarz dzania, u ytkowania i dzier awy ziemi we w asno ci pa stwa, obszarów 

chronionych i dzikiej przyrody; 

3) wniosków o licencje na wydobycie surowców mineralnych i pozwole  na 

prowadzenie dzia alno ci górniczej; 

4) zmian w prawnych uregulowaniach dotycz cych zawodów nale cych do 

katalogu tradycyjnych zawodów Saamów; 

5) nauczania j zyka i w j zyku saami w szko ach oraz opieki spo ecznej i s u by 

zdrowia; 

6) wszelkich innych sprawach mog cych mie  wp yw na j zyk i kultur  Saamów 

oraz ich status jako ludu rdzennego. 

Parlament Saamów spe nia tak e funkcj  kreacyjn . Wyznacza po ow  

cz onków Komisji ds. Saamów – cia a doradczego przy Premierze Finlandii, 

trzech przedstawicieli do mi dzynarodowego Komitetu J zyka Saamów, czterech 

przedstawicieli do Rady Saamów25, a tak e reprezentantów na po czone spotka-

nia Parlamentów Saamów z krajów nordyckich. Na podstawie art. 6 Ustawy 

o Saamach Parlament reprezentuje naród nie tylko w relacjach wewn trznych, 

ale równie  mi dzynarodowych. 

Dla zapewnienia sprawnego dzia ania Parlamentu przyjmuje on swój regu-

lamin, który zatwierdza Minister Sprawiedliwo ci. Reguluje on m.in. sprawy 

tworzenia i trybu dzia ania sekretariatu jako organu pomocniczego. W Same-

diggi dzieli si  on na trzy cz ci. Sprawami administracyjnymi, finansowymi 

i kadrowymi zajmuje si  Kancelaria Ogólna (Yleinen toimisto), na potrzeby 

Komisji ds. edukacji dzia a Biuro ds. edukacji (Koulutus- ja oppimateriaalito-

imisto), natomiast Rad  J zyka Saami obs uguje Biuro ds. j zyka saami (Sa-

amen kielen toimisto). Istnienie tego ostatniego biura przewiduje art. 26 Usta-

wy o j zyku saami, nak adaj c na nie obowi zki zwi zane z t umaczeniem 

oficjalnych dokumentów oraz innych materia ów z i na j zyk fi ski jako urz -

dowy, a tak e inne zadania zwi zane z prawem rdzennej mniejszo ci do pos u-

giwania si  w asnym j zykiem w kontaktach z urz dami i organami w adz 

pa stwowych, regionalnych i lokalnych na terytorium rdzennym i innymi re-

gulacjami zawartymi w tym akcie.  

 
25 Tylko w Finlandii przedstawiciele wyznaczani s  przez Parlament. W pozosta ych krajach 

desygnuj  ich stowarzyszenia i organizacje spo eczne Saamów. Patrz: J. Henriksen, Saami parlia-

mentary cooperation..., s. 27. 
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Przegl d zada  Parlamentu ka e zastanowi  si  nad rzeczywistym zakre-

sem autonomii Saamów. Z jednej strony, zgodnie z art. 1 Ustawy o Saamach, 

mamy do czynienia z typow  autonomi  kulturaln  na obszarze rdzennym. 

Z drugiej, zakres zada  Parlamentu i sposób wyboru deputowanych oraz zo-

bowi zanie w adz ró nego szczebla do uzgadniania z nim decyzji ka  widzie  

nieco szerszy jej zasi g – i to zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak 

i terytorialnym. Pomimo tego, e autonomia dotyczy w szczególno ci obszaru 

rdzennego, to przecie  obejmuje wszystkich cz onków narodu, bez wzgl du na 

to, czy zamieszkuj  w jednej z czterech gmin przy kole podbiegunowym, czy 

w dowolnym innym miejscu Finlandii, a wi c poza obszarem rdzennym. Co 

wi cej, na obszarze rdzennym zobowi zania w adz do prowadzenia negocjacji 

w sprawach takich jak u ytkowanie ziemi i bogactw naturalnych czy opieka 

spo eczna i zdrowotna wykraczaj  poza rozwi zania typowe dla autonomii 

kulturalnej. Jak si  wydaje, wynika to g ównie z prób przystosowania rozwi -

za  prawnych dotycz cych Saamów do rozwi za  dotycz cych ludów rdzen-

nych i obecnych w prawie mi dzynarodowym, a w szczególno ci do uregulo-

wa  zawartych w Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach 

Narodów Rdzennych z 2007 r.26 i wcze niejszych aktów Mi dzynarodowej 

Organizacji Pracy27. Wyra ne jest zw aszcza nawi zanie do szczególnej relacji 

cz cej ludy rdzenne z ich rodowiskiem, wynikaj cym z trybu ycia i zwi z-

ków z natur . Dostrzegaj c ten zwi zek, Deklaracja ONZ wskazuje na ko-

nieczno  zapewnienia ludom rdzennym prawa do decydowania (a przynajm-

niej wspó decydowania) o rodowisku naturalnym i u ytkowaniu ziemi, któr  

uwzgl dnia tak e Ustawa o Saamach28. Mamy zatem do czynienia z sytuacj  

wykraczaj c  poza typowe uregulowania autonomii kulturalnej nadaj ce oma-

wianemu narodowi ograniczon  mo liwo  wspó decydowania tak e o rozwoju 

spo eczno-gospodarczym oraz u ytkowaniu rodowiska naturalnego w regionie 

rdzennym. Otwart  kwesti  pozostaje problem przysz o ci sytuacji prawnej Sa-

amów w Finlandii i w pozosta ych krajach, które zamieszkuj , a w szczególno-

ci autonomii politycznej. Problem ten wydaje si  szczególnie skomplikowany 

w obliczu niewielkiej liczebno ci narodu, rozdzielenia granicami pa stwowy-

mi i wymieszania z ludno ci  stanowi c  wi kszo ci narodowe w krajach za-

mieszkania. 

 
26 Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludów Rdzennych z 13 wrze-

nia 2007 r. (A/61/295). 
27 Konwencja nr 107 Mi dzynarodowej Organizacji Pracy z 14 grudnia 1981 r.; Konwencja 

nr 169 Mi dzynarodowej Organizacji Pracy z 6 czerwca 1984 r. 
28 O tego typu zwi zkach nieco krytycznie w: P. Trzci ski, Konstruowanie wspó czesnej 

tubylczo ci – tubylczo  jako ideologia i obiekt prawa [w:] J. Derlicki, W. Lipi ski, Pierwsze 

narody. Spo eczno ci rdzenne i idea tubylczo ci we wspó czesnym wiecie, Warszawa 2002, 

s. 45–47. 
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ORGANIZATION AND COMPETENCE OF THE SÁMEDIGGI  
– THE PARLIAMENT OF INDIGENOUS SÁMI PEOPLE IN FINLAND 

Summary 

The Sámi is a small, indigenous nation residing in the northern part of the Scandinavian Pen-

insula. Their modern territories are separated by the boundaries of four countries: Finland, Nor-

way, Russia and Sweden. Sámi aspirations for national revival and the growing importance of 

protecting the collective rights of minorities in Europe led to the strengthening of their legal status 

and at the end of the last century to grant cultural autonomy and, consequently, the creation of 

Sámi Parliaments in the Nordic countries. The first was Sámediggi – Sámi Parliament in Finland, 

established in 1995 by The Sámi Act. It is representation of all Sámi living in this country, and its 

chairman in cooperation with counterparts in other parliaments in the Nordic countries and organi-

zations of Sámi in Russia is the rotational main representative of the entire nation. Sámediggi has 

two main areas of action: the first is maintenance and development of language and culture and the 

second is political and legal status of the Sámi as the indigenous nation.  

 


