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Árja:
«At utbyggingsvirksomhet i samiske områder skal ta vesentlig hensyn til tradisjonelle samiske
næringer, og at slik virksomhet skal komme til nytte for lokalbefolkningen».
«At vi ikke kun skal være råvareleverandører til andre land; mineralvirksomhet som ikke er til
skade for samiske utmarksbrukere skal komme lokalbefolkningen til gode ved etablering av
arbeidsplasser og tilføring av midler til kommunene.»
Arbeiderpartiet:
«Når det gjelder mineralleting og utvinning skal Sametinget og kommunene være med i
beslutningsprosessen. Konsekvensanalyser bør foretas før undersøkelse, leting og utvinning
finner sted. Målsettingen med mineralvirksomheten må være størst mulig lokal og regional
verdiskaping. Arbeiderpartiet vil legge vekt på at man skal samarbeide om løsninger, og ha
arbeidsformer som skaper minst mulig uklarhet og konflikt. Derfor er det viktig at det snarest
etableres forhandlingsordninger for bruk av undergrunnsressurser i samiske områder, slik
dette prinsippet er utformet i artikkel 15, pkt. 2 i ILO-konvensjon nr. 169.»
Høyre:

«Høyre mener det er viktig at etablering og drift av gruver kan gjennomføres
i sameksistens med blant annet samiske næringer. Høyre vil sikre
at interessene til tradisjonelle samiske næringer blir ivaretatt i slike saker,
spesielt reindriften som er den mest arealavhengige av de tradisjonelle
næringene.»
Norske Samers Riksforbund:
«Vår utfordring er å bevisstgjøre hverandre om at vår bruk av naturen også kan utgjøre en
trussel mot naturgrunnlaget for vår kultur. Kampen for samiske rettigheter til naturressursene
skal ikke vinnes for at naturen skal tape. Det må tas hensyn til samiske interesser i alle typer
lov- og planarbeid. Urfolk skal ikke fortrenges fra sine områder på grunn av utbygginger som
har miljøødeleggende virkninger, for eksempel olje-, gass- og mineralutvinninger og
vannkraftutbygginger.»
«vi samer skal gi aktivt samtykke i forhold til virksomhet som krever store arealinngrep i
samiske områder«»
Samenes Folkeforbund:
«Samenes Folkeforbund vil arbeide for at jordbruk, jakt, fiske, reindrift og utnyttelse av
utmark og naturrikdommer sikres, da disse fortsatt er grunnlaget for bosettingen i samiske
områder, bygder og lokalsamfunn.«»
Senterpartiet:
«Senterpartiet mener det er viktig å sikre samene råderett over naturressursene i samiske
områder. Gjennom lovverket må samiske rettigheter sikres gjennom sjølråderett over ressurser
som fisk, jord, skog, mineraler, vannkraft, olje og gass.«»
«Senterpartiet mener det er viktig å sikre lokalbefolkningen i samiske områder råderett over
grunn- og naturressursene. Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser skal
gi lokalbefolkningen eierskap til grunn, og myndighet til forvaltning av ressurser.»
Nordkalottfolket:
«Reindrifta har, som eneste samiske utmarksnæring, fått sterk beskyttelse og gode
rammebetingelser gjennom eget lovverk. Dette er viktig og riktig. Men, enkelte deler av
lovverket er i ubalanse med øvrig samisk næringsliv, og hindrer annen næring og utvikling i
vesentlig grad.»
«Andre utmarksnæringer må gis samme rammebetingelser. Annen samisk og norsk næringsliv
i nordområdene er også viktig for å opprettholde bosettingen. En bærekraftig næringsutvikling
må være basert på nytenkning og modernisering, med miljø, økonomi og sosiale forhold som
bærende elementer.»
Flyttsamelista:
«»reindrifta skal allerede i startfasen inkluderes i gruvedrift eller annen virksomhet sompå
lang sikt er ødeleggende for naturen«»

