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• Euroopan unionin alueen ainoana tunnustettuna
alkuperäiskansana saamelaisen kielellisen ja
kulttuurisen identiteetin tukemisen puolesta on
sekä otettu kantaa että tuettu taloudellisesti.
taloudellisesti
• Saamelaiskäräjien poliittinen osallistaminen EU:n
tasolla ollut vielä valitettavan vähäistä
vähäistä.
Aluekehitysrahastojen kautta saamelaisedustajat
saavat kuitenkin ottaa osaa ohjelmien
suunniteluun ja hankekohteiden valitsemiseen
• Tämän lisäksi Euroopan unionin arktinen strategia
ottaa alkuperäiskansojen oikeudet yhdeksi
avainperiaatteista joita EU haluaisi ajaa arktisen
avainperiaatteista,
neuvoston jäsenenä (tällä hetkellä ainoastaan
tarkkailijana).
tarkkailijana)

Mietintö uhanalaisista
eurooppalaisista kielistä ja kielellisestä
moninaisuudesta Euroopan
p Unionissa
• Äänestettiin 11.9.2013 täysistunnossa. Jaa 645 (92%) Ei 26
((4%)) Poissa 29 (4%)
( )
• Esitys on saanut taakseen laajan ryhmien tuen sen jälkeen
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poistettu ja tilalle tuotu poliittisesti vähemmän polarisoiva
termi uhanalaisista kielistä. Parlamentti halusi esittää
tukensa uhanalaisten kielen puolustamiseksi.
Konkreettisina toimina EU:n tulee rahoittaa kulttuuri‐ ja
koulutuspolitiikassaan monikielisiä palveluita. Korostetaan
ADUM.info ‐projektin kautta luotavia mahdollisuuksia
verkostoitua ja saada rahoitusta kieliprojekteille.
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• saamelaisalaohjelma tukee saamelaisen kielen ja
kulttuurin kehittämistä rahoittamalla erityisesti
tutkimus‐ ja koulutushankkeita elinikäisen oppimisen
hengessä.
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• Hankkeiden toteuttajina lähinnä koulutuslaitokset,
museot ja kolmen maan saamelaiskäräjät.
• Uusi ohjelmakausi 2014–2020 on valmisteilla. Uusi
ohjelma esitellään marraskuun lopulla Ruotsin, Norjan
ja Suomen hallituksille.
hallituksille

• Pohjois‐Suomen
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ohjelma:
• Saamelaiskäräjät ovat osallistuneet ohjelman
laatimiseen. Ohjelman eri toimintalinjoihin on
sisällytetty saamelaiselinkeinoihin ja
yyrittäjyyteen
jyy
liittyviä
y erityistoimia.
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• Kielen ja kulttuurin sekä saamelaiselinkeinojen
kehittämisen lisäksi EU jättäytyy taka‐alalle
taka alalle
monissa poliittisissa ja sosiaalisissa
k
kysymyksissä
k
saamelaisalueilla,
l
l ll kkuten
muuallakin Euroopassa.
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012_19.pdf (JOINT COMMUNICATION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
Developing a European Union Policy towards the
Arctic Region
Region: progress since 2008 and next steps
)
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• http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/
fi/02_eu_rr_ohjelmat/01_eakr/04_pohjois_suom
i/index.jsp

Kiitos osallistumisesta
• Tästä ja muista aiheista voit lukea osoitteesta
p p
Samasta osoitteesta
www.sirpapietikainen.eu.
voit myös tilata uutiskirjeen ja osallistua
Brysselin‐matkan
Brysselin
matkan arvontaan!

