
A nemzetközi jogban a kisebbségek politikai részvé-

teli jogait az ENSZ közgyûlésében 1992-ben elfoga-

dott, a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebb-

ségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozat

2. cikkelye a következôképp összegzi: „(2) A kisebb-

ségekhez tartozó személyeknek joguk van hatéko-

nyan részt venni a kulturális, vallási, társadalmi és

gazdasági életben és a közéletben. (3) A kisebbségek-

hez tartozó személyeknek joguk van – nemzeti jog-

szabályokkal nem összeegyeztethetetlen módon – ha-

tékonyan részt venni a nemzeti és – megfelelô eset-

ben – a regionális szintû döntésekben, amelyek arra

a kisebbségre vonatkoznak, amelyhez tartoznak, illet-

ve azokra a területekre, amelyen élnek.”

Mindkét bekezdés kiemeli, hogy a kisebbséghez

tartozó személyeknek joguk van a „közéletben”, il-

letve azokban a „nemzeti és regionális szintû dönté-

sekben”, valamint „ügyekben”, amelyek ôket vagy

azt a területet érintik, ahol élnek, „hatékonyan” részt

venni. A politikai részvétel egy közösség életében

akár a döntéshozatalban való közvetlen vagy közve-

tett részvételen keresztül, akár a döntéshozatali eljá-

rásokon kívül, egyéb politikai akciókban (a lobbizás,

a tüntetések, a polgári engedetlenség vagy az erôsza-

kos politikai cselekmények is ide sorolhatók) is meg-

valósulhat. A modern demokráciákban általában az ál-

talános és egyenlô választójogon alapuló képviseleti

részvétel a meghatározó. Ez azonban nem feltétlenül

jelenti, hogy az egyes személyeknek vagy az ôket

képviselô csoportoknak a politikai döntésekben köz-

vetlenül részt kell venniük, sem azt, hogy részvéte-

lüknek sikeresnek kell lenni. Nem véletlen, hogy a

nemzetközi dokumentumok a kisebbségekhez tarto-

zó személyek „hatékony” részvételérôl beszélnek. Ez

mindenképp magában hordozza azt az elvárást, hogy

a kisebbségekhez tartozó személyeknek valós lehetô-

sége legyen az ôket érintô döntésekben való részvé-

telre. Ennek lehetséges formáiról azonban nem szól

a nyilatkozat. Az európai, regionális dokumentumok

közül a tényleges szerzôdéses kötelezettségeket je-

lentô Európa Tanács-i keretegyezmény a nemzeti ki-

sebbségek védelmérôl ugyancsak hallgat a hatékony

részvételhez szükséges feltételekrôl.2 A nem szerzô-

déses nemzetközi jog, az EBEÉ/EBESZ3 1990-es,

az emberi dimenzióról szóló koppenhágai doku-

mentuma 35. pontja viszont már erre is utalást tesz,

amikor kimondja: „A résztvevô államok tudomásul ve-
szik egyes nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és
vallási identitásának védelme és feltételeinek megteremtése
érdekében vállalt azon erôfeszítéseket, amelyek e célok eléré-
sének egyik lehetséges eszközeként az ilyen kisebbségek speci-
ális történelmi és területi körülményeinek megfelelô helyi
vagy autonóm közigazgatás megteremtését célozzák, az
érintett állam politikájának megfelelôen.”

Bár a nemzetközi kisebbségi jogi dokumentumok

rendkívül tartózkodók a politikai jogok meghatározá-

sában, a bennszülött népcsoportokat – így a lappokat

is – érintô 169. számú ILO-egyezmény a független

államokban élô bennszülött és törzsi népek jogairól

már bátrabban fogalmaz. Kimondja, hogy a bennszü-

lött népeknek joguk van saját társadalmi, kulturális és

gazdasági fejlôdésükrôl maguknak dönteni, részt kell

venniük az ôket közvetlenül érintô területfejlesztési

politikák és tervek elkészítésében, valamint azokon a

területeken, ahol hagyományosan élnek, rendelkez-

hetnek a természeti erôforrások és a föld tulajdona

felett.4

Valójában hasonló megközelítés tükrözôdik a jövô-

be mutató kisebbségi szakértôi ajánlásokban is.5 Pél-

dául az EBESZ kisebbségi fôbiztosának megbízásá-

ból egy nemzetközi szakértôi bizottság által készített,

úgynevezett lundi ajánlások a kisebbségek politikai

részvételi jogainak különbözô szintû, szinte teljes kö-

rû lehetôségeit számba vették.6 Ezek – hasonlóan a

genfi szakértôi találkozón elfogadott dokumentum-

ban foglaltakhoz – vázlatosan két fô pontban össze-

gezhetôk:

– a központi kormányzat szintjén a tanácsadó vagy

döntéshozatali szervekben való részvétel (például a

választási rendszerben való részvétel megkönnyítése,

a regionális és helyi államigazgatásban való kisebbsé-

gi részvétel megkönnyítése, tanácsadó és konzultatív

szervek létrehozása kormányzati és helyi szinten);

– területi vagy nem területi önkormányzati szervek

létrehozása.

A kisebbségek hatékony közéleti részvétele,

ahogy azt az említett kisebbségi szakértôi ajánlások is

megfogalmazzák, minden országban más, az adott kö-

rülményeknek leginkább megfelelô megoldásokat kí-

ván. A skandináv országok lapp parlamentjei nehezen

volnának pontosan besorolhatók az egyik vagy a má-

sik szervezeti formába. A lappok mai helyzetéhez és
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igényeihez igazodva egyszerre töltik be – országon-

ként eltérô módon – a lappok kulturális önkormány-

zati szervének, politikai képviseletének és a közpon-

ti kormány vagy a helyi hatóságok tanácsadó-konzul-

tatív szervének szerepét. E hármas funkciójukban

egyformán a lapp kisebbség identitásának megôrzése

és fejlesztése a feladatuk.

A lappok (más néven számik7) négy országban

élnek szétszórtan: Finnország, Norvégia, Svédor-

szág és az oroszországi Kola-félsziget északi terüle-

tein, az északi sarkkör magasságában. Számuk meg-

bízható becslések szerint sem haladja meg összesen

a körülbelül 60–70 000 fôt: Norvégiában mintegy

35–40 ezer, a legkisebb közösségben, a Kola-félszi-

geten 2–3000, Svédországban 17–20 000, Finnor-

szágban 5–6 ezer lapp él. 8 A finnugor nyelvcsalád-

hoz tartozó lapp nyelvet több tucat (szinte faluról

falura változó) nyelvjárásban beszélik, ezért a lap-

pok identitástudata erôsen a hagyományos, halászó-

vadászó, illetve késôbb rénszarvastenyésztô élet-

módhoz kötôdik. A rénszarvas vándor állat, vadásza-

ta, de még tenyésztése is csak hatalmas szabad te-

rületeken képzelhetô el. A lappok fokozatosan tér-

tek át a rénszarvasvadászatról a rénszarvastenyész-

tésre, s ez az átállás csak a 19. század végére fejezô-

dött be. Az évszázadok során a nomád életmódot

fenyegetô konfliktusok jelentették az egyik megha-

tározó összetartó erôt a különbözô lapp csoportok

között. A 15–16. századtól kezdve a délrôl érkezô

skandináv telepesek egyre északabbra szorították a

lappokat, míg a ma is létezô etnikai határvonalak a

19. század közepe felé alakultak ki. A nomád élet-

mód visszaszorulásával, a rénszarvastartásra használ-

ható területek csökkenésével erôsödött a többségi

nemzet vonzereje, nôtt az elvándorlás és az asszimi-

láció, amely a 20. században jelentôsen hozzájárult

a lapp népesség fogyásához, kezdôdô beolvadásá-

hoz. Az elmúlt ötven évben azonban ezzel párhuza-

mosan komoly igény jelentkezett a lapp identitás

megôrzésére és fejlesztésére, erôsödött a lappok

nemzeti tudata (1986 óta egységes nemzeti jelképe-

ik, zászlójuk van), így a skandináv államokban egy-

re fontosabbá vált a megfelelô kisebbségi jogok

megteremtése. Ma a lappok még a szûkebb érte-

lemben vett Lappföldön (Sápmi) is kisebbségben

élnek. Finnországban a hivatalos lapp lakóterület

(Sami Homeland) négy járása közül mindössze egy-

ben haladja meg a lappok számaránya az 50%-ot,

egy másik járásban pedig csupán a lakosság 1,5%-a

lapp. Norvégiában és Svédországban hasonlóképp

csak néhány járásban, illetve községben alkotnak

többséget a lappok. Ugyanakkor a hagyományos

lappföldi területeken kívül is sok lapp él, elsôsor-

ban a délebbre esô nagyobb városokban.

Az elmúlt évszázadok változásai ellenére a lappok

etnikai, kulturális identitásának egyik legfontosabb

összetartó eleme ma is a rénszarvastenyésztés és a

lapp területekhez való ragaszkodás maradt. Ennek

megfelelôen a lappok és a skandináv kormányok kö-

zött a legvitatottabb politikai kérdés mindig a lapp

földek feletti rendelkezés joga volt.

A területi alapú autonómia a lappok számára meg-

valósíthatatlan. Azonban a ma mindhárom skandináv

országban létezô személyi és kulturális autonómia kü-

lönbözô formái általában megfelelô keretet biztosíta-

nak a lapp kultúra, identitás és hagyományok megôr-

zéséhez. Ezek legfontosabb szervét, az úgynevezett

lapp parlamentet 1973-ban hozták létre Finnország-

ban (ekkor még mint lapp küldöttséget), majd 1989-

ben Norvégiában és végül 1993-ban Svédországban.

Oroszországban ennek megfelelô képviseleti szerve-

zet vagy testület ma sem létezik.

A három lapp parlament közös jellemzôje, hogy

nincs önálló jogalkotó hatáskörük vagy más, hasonló-

an széles döntéshozatali jogkörük, valamint hogy a

lappok közvetlenül maguk választják meg a parla-

mentek tagjait. Tényleges jogkörük és az állami szer-

vektôl vagy a kormánytól való függetlenségük azon-

ban nagyban különbözik egymástól.

A lappok identitásának megôrzése és védelme

szempontjából a legfontosabb kérdés a természeti

erôforrások feletti rendelkezés joga. A fent említett

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1989-es

egyezménye a bennszülött és törzsi népek jogairól

elismeri, hogy azok a területek, ahol a bennszülött

népek hagyományosan élnek, az ô tulajdonuk is,

természeti erôforrásaik felett az ott élô bennszülött

nép rendelkezhet.9 Ezt a jogot a skandináv államok

nem egyformán ismerik el. A rénszarvastenyésztés-

sel és a földtulajdonnal kapcsolatos jogok mindhá-

rom országban ma is fontos politikai kérdésnek szá-

mítanak.

A  L A P P O K  J O G A I  É S  A  L A P P
P A R L A M E N T  F I N N O R S Z Á G B A N

Finnországban a rénszarvastenyésztés nem kizárólag

a lappok kisebbségi joga; mindenki, aki a rénszarvas-

tenyésztô területen él (ez Lappföld megyén kívül

Oulu megye északi részeit is magában foglalja), jogo-

sult rénszarvast tartani és tenyészteni. Sôt, amióta az

ország csatlakozott az Európai Unióhoz, a lappok til-

takozása ellenére ezt a jogot kiterjesztették minden

uniós állampolgárra, aki állandó jelleggel a rénszarvas-

tenyésztô területeken él.10 Finnország nem csatlako-

zott a már említett 169. számú ILO-egyezményhez,

elsôsorban annak a 14. cikkelyben foglalt tulajdonjo-
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gi rendelkezései miatt. Ugyan a lappföldi területek

nincsenek a lappok tulajdonában, a finn jog szerint

mégis egyedül az ott élôknek van joguk a szabad rén-

szarvastenyésztéshez, a halászati és vadászati jogok

gyakorlásához az állami erdôkben és vizeken. A finn

törvények viszont nem a lapp népnek biztosítanak ki-

zárólagos jogokat ezáltal, hanem mindenkinek, aki az

érintett járásokban állandó lakóhellyel rendelkezik.

Ezt a lappok sérelmesnek tartják, mondván, ezek a

rendelkezések alkalmatlanok arra, hogy megállítsák a

lappok asszimilációját, mivel a turizmusban és a rén-

szarvas-gazdálkodásban érdekelt, nem lapp nemzeti-

ségû, tôkeerôsebb betelepülôk kiszoríthatják a lapp

identitás alapját jelentô tevékenységekbôl magukat a

lappokat.

Finnországban ma – többek között a földtulajdo-

ni viták miatt – a lappok jogairól nincs önálló, külön

törvény. 1992-ben lépett hatályba a lapp nyelv köz-

igazgatási használatáról szóló törvény,11 amely lehe-

tôvé tette, hogy bizonyos állami szervekkel való

érintkezésben (a lapp lakóterületként meghatározott

járásokban12) a lappok anyanyelvüket is használhat-

ják. Egy 1995-ös parlamenti módosítással pedig a

finn alkotmányba is bekerültek a lappok kisebbségi

jogai.13

A lappok 1996. január 1-je óta kulturális autonó-

miát élveznek. Ennek jogi alapjait az 1995-ös alkot-

mánymódosítás teremtette meg. Az alkotmány 121.

cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy „szülôföld-

jükön a számik, külön törvény rendelkezései szerint,

nyelvi és kulturális önkormányzattal rendelkeznek”14.

Ehhez kapcsolódva született meg a lapp parla-

mentrôl szóló 1995/974. számú törvény,15 amely a

lapp kulturális autonómia választott képviseleti és

irányító szerve. A lapp autonómia azonban nem

klasszikus kisebbségi kulturális önkormányzatiságot

jelent, tekintve, hogy valóban önkormányzati, önál-

ló döntéshozatali jogköre nincsen, ami az autonómia

fogalmából értelemszerûen adódna. A törvény nem

határoz meg a lapp parlament kizárólagos jogkörébe

tartozó ügyeket, másfelôl pedig annak hatásköre

nemcsak a szûk értelemben vett kulturális kérdések-

re korlátozódik, hanem például konzultációs joggal

rendelkezik a területrendezés, területhasznosítás té-

máiban is. A lapp kulturális autonómia valójában a

lapp parlamentnek a közösségi döntéshozatalban,

közigazgatásban való részvételén alapszik. A lapp

parlament így inkább egy politikai szervezet szere-

pét tölti be, semmint egy kulturális önkormányzati

testületéét.

A lapp parlament költségvetését ugyan az állam

biztosítja az Igazságügyi Minisztériumon keresztül,

de attól teljesen független, önálló közjogi testület. A

lapp parlament országos és nemzetközi szinten kép-

viseli a finnországi lappokat. A törvény által elôírt fel-

adatai közé tartozik a lapp nyelv és kultúra, valamint

minden egyéb, a lappok bennszülött státuszát érintô

ügyek támogatása. Az ilyen témákban az állami,

helyhatósági és egyéb közigazgatási szerveknél javas-

latokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet, s a

kormányzati, megyei vagy helyi szervek pedig köte-

lesek a lapp parlamenttel konzultálni minden olyan

kérdésben, amely közvetlenül és különösen érinthe-

ti a lappok mint bennszülött nép helyzetét. A kon-

zultáció azonban nem egyszerûen a lapp parlament

véleményének meghallgatását jelenti, hanem azt az

érintett szervnek meg is kell tárgyalnia. A konzultáci-

ós kötelezettség kiterjed nemcsak a lappokat mint

bennszülött népet, hanem magát a lapp lakóterüle-

tet érintô egyéb ügyekre is, az állami földek, a bá-

nyászati koncessziók bérbeadásától kezdve a lapp

nyelv iskolai oktatásán keresztül egészen a szociális

és egészségügyi ellátásokig. Fontos kiemelni, hogy a

lapp parlamentnek csak a lapp lakóterületen van ha-

tásköre.

Annak ellenére, hogy a lapp parlamentnek a tör-

vény alapján nincs pontosan meghatározott önálló

döntéshozatali jogköre (ez szinte csak belsô mûködé-

se szabályainak megalkotására terjed ki), az elmúlt

évek folyamán ez mégis egyre bôvült. Így például az

évek során teljes irányítása alá került a lapp nyelv-

könyvek és egyéb oktatási anyagok elkészítése és ki-

adása. Ezt a hatáskörbôvülést a finn kormány is elis-

meri, a lapp parlamentrôl szóló törvény végrehajtási

rendeletében kimondja ugyanis, hogy a törvény csak

keretet ad a lapp kulturális autonómiához, de a lap-

pok feladata azt továbbfejleszteni.

A lapp parlamentnek (Sámitinggi) a törvény értel-

mében 21 tagja van. Mivel nagyon kis közösségrôl

van szó, a választásokon nem szerepelnek külön pár-

tok vagy egyesületek, pusztán egyes személyek, s a

finnországi lapp parlamentben sem alakultak pártok

vagy frakciók.

Minden tizennyolcadik évét betöltött lapp vá-

laszthat és szabadon választható. A választásra jogo-

sultakról nyilvántartást vezetnek. A lapp parlamen-

tet kizárólag lappok választhatják meg maguk közül.

Függetlenül attól, hogy a lapp parlamentnek csak a

lapp lakóterületeken van hatásköre, a választójog

minden számit megillet, függetlenül lakóhelyétôl,

és a választójog egész Finnországban gyakorolható

(a szavazatokat levélben lehet leadni). A választójog

feltétele a finn állampolgárság vagy ennek hiányá-

ban az, hogy az illetô a választások évét megelôzô

két évben állandó lakhellyel rendelkezzen Finnor-

szágban. A lapp parlamentrôl szóló törvény értelmé-

ben mindenki, aki az említett feltételeknek megfe-

lel, a lapp választói nyilvántartásba kerülhet,
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amennyiben magát „lappnak tekinti és a) elsô nyel-

ve vagy legalább egyik szülôjének vagy nagyszülô-

jének elsô nyelve a lapp, b) olyan személy leszárma-

zottja, aki az egykori »hegyi«, »erdei« vagy »halá-

szó« lapp lakossági vagy adófizetôi nyilvántartásban

szerepelt, avagy c) legalább egyik szülôje a lapp par-

lament megválasztásakor a választói nyilvántartás-

ban szerepelt”.16 A korábbi meghatározás elsôsor-

ban a nyelvi kritériumokra helyezte a hangsúlyt. Ez-

zel szemben a jelenlegi törvényi rendelkezés alap-

ján azok a személyek is választójoggal rendelkezhet-

nek és lapp képviselôvé választhatók, akik már rég,

generációk óta elvesztették minden kötôdésüket a

lapp nyelvhez és kultúrához, de egyik felmenôjük –

akár kétszáz évvel ezelôtt is – lappként szerepelt a

hivatalos nyilvántartásokban. Ezt az értelmezést a

lapp parlament nem fogadta el, és kizárólag a nyel-

vi kötôdést tekinti a lapp kisebbséghez tartozás fel-

tételének. Ennek ellenére a definíciót nem változ-

tatták meg, és tartani lehetett attól, hogy azok fog-

ják a lappokat képviselni, akik már réges-rég elvesz-

tették minden kapcsolatukat a lapp kultúrával. Az

1999-es választásokon emiatt a lapp választási bizott-

ság több mint ezer szavazatot nem ismert el, aminek

következtében hatszáz fellebbezést nyújtottak be a

Legfelsôbb Közigazgatási Bírósághoz. A bíróság

azonban néhány tucat esetet kivéve minden felleb-

bezést elutasított azzal az indokkal, hogy a lapp-de-

finíció származási feltétele sem értelmezhetô más-

képp, mint a nyelvi, amely pusztán négy generáci-

óig megy vissza. Így a származás alapján is csak an-

nak van választójoga, akinek legalább egyik nagy-

szülôje lapp származású volt.

Ma Finnországban közel ötezren szerepelnek a

lapp választási nyilvántartásban. A választási részvétel

1999-ben 57,4%-os volt, ami 2941 leadott szavazatot

jelentett.

A  L A P P O K  J O G A I  É S  A  L A P P
P A R L A M E N T  N O R V É G I Á B A N

A három skandináv ország közül Norvégiában él a

legnagyobb létszámú lapp kisebbség, és itt vannak a

legszélesebb körû jogaik is. Norvégiában a rénszar-

vastenyésztés kizárólag a lappok joga.17 Ennek el-

lenére a meglévô rénszarvastenyésztô területeken a

közel 40 000 lapp közül csupán 2000-nek van lehe-

tôsége rénszarvastenyésztésre. A rénszarvastenyész-

tés haszonélvezeti jog, így az független a föld tulaj-

donjogától. 1981-ben állították fel a lapp jogok bi-

zottságát, hogy javaslatokat fogalmazzon meg a nor-

vég kormány számára egy minél hatékonyabb lapp-

politika kialakításához. A bizottság feladata a lappok

sajátos kisebbségi jogainak, igényeinek elemzése,

feltérképezése volt. A lapp jogok bizottsága 1984-

ben tette le a kormány asztalára átfogó jelentését,

amelyben többek között az alkotmány módosítását is

javasolta. A javasolt módosítást a norvég parlament

1988-ban fogadta el, s ennek eredményeképpen a

norvég alkotmány 110. (a) szakasza kimondja: „az ál-

lam felelôssége, hogy megteremtse a feltételeket a

lappok számára, hogy nyelvüket, kultúrájukat és

életmódjukat megôrizhessék és fejleszthessék.” An-

nak ellenére, hogy a bizottság a földtulajdon kérdé-

sét egyáltalán nem érintette, Norvégia az elsôk kö-

zött írta alá a 169. számú ILO-egyezményt.18 A nor-

vég kormány álláspontja az egyezmény aláírásakor az

volt, hogy Norvégia az erôsen védett haszonélvezeti

jogok biztosításával eleget tesz az egyezmény földtu-

lajdonra vonatkozó 14. cikkelyének. Ezzel kapcsolat-

ban a lapp jogok bizottsága 1997-ben készítette el

végleges jelentését a lappok földtulajdonjogairól. A

jelentés azt javasolta, hogy a lappok szûkebb hazájá-

nak tekinthetô Finnmark megye természeti erôfor-

rásainak és földjeinek kezelésére állítsanak fel egy

külön hatóságot. Ennek a kezelôszervnek az igazga-

tóságában négy helyet tölthetne be a lapp képvisele-

ti szerv, a lapp parlament, és ugyancsak négy igazga-

tósági hely felett rendelkezne a norvég kormány.19

A bizottság azt is javasolta, hogy a halászat, vadászat

joga etnikai hovatartozástól függetlenül illessen meg

mindenkit, akinek állandó lakhelye Finnmark me-

gyében van. A bizottság javaslatai éles és széles körû

politikai vitát váltottak ki Norvégiában, amely ma

sem zárult még le.

A lapp parlamentet (Same Tinget) 1989-ben hoz-

ták létre. Elsô ülését maga a király, IV. Olaf nyitot-

ta meg 1989. október 9-én. A finnországi testvérin-

tézményhez hasonlóan a norvégiai lappok politikai

képviseleti szerve a lapp parlament. Annak ellenére,

hogy költségvetését az államtól kapja, önálló intéz-

mény: a kormány semmilyen formában sem avatkoz-

hat bele az egyes ügyekben folyó döntéshozatali el-

járásába; a lapp parlament önálló, a kormánytól füg-

getlen politikát folytathat a lapp kisebbséget érintô

kérdésekben. Minden olyan ügyben eljárhat, amely

saját megítélése szerint különösen érinti a lapp lakossá-

got. Ezen jogkörében javaslatokat tehet, petíciókat

és állásfoglalásokat fogalmazhat meg közigazgatási

szerveknek és magánszemélyeknek egyaránt. Az ál-

lami szervek kötelesek konzultálni a lapp parlament-

tel minden olyan döntésük elôtt, amely annak hatás-

körébe tartozik. Emellett a lapp parlament saját,

belsô ügyeiben önálló döntéshozatali jogkörrel ren-

delkezik. A vonatkozó törvény értelmében a norvég

törvényhozás egyéb jogköröket is átruházhat a lapp

parlamentre.
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A norvégiai lapp parlamentnek azonban a finnor-

szágitól eltérôen nemcsak politikai-konzultációs fel-

adatai vannak, hanem fontos közigazgatási hatáskör-

rel is rendelkezik. Norvégiában a lapp közigazgatás

négy lapp tanácsból áll, amelyek a lapp parlament fel-

ügyelete alatt állnak. Külön tanács foglalkozik a kul-

turális ügyekkel, a lapp nyelvvel, a lapp javakkal és a

lapp mûemlékekkel. Ennek keretében a lapp parla-

ment igen jelentôs összegek felett rendelkezik. 1999-

ben a lapp kultúrára, nyelvápolásra és lapp javakra a

kormány 56 millió norvég koronát (kb. 2,5 milliárd fo-

rintnak megfelelô összeg) fordított, amelynek felhasz-

nálásáról és elosztásáról a lapp parlament önállóan

döntött.

A lapp parlamentnek összesen harmincegy tagja

van. Hasonlóan a finnországi szabályozáshoz, a lapp

parlamenti választásokon csak a lapp választási nyil-

vántartásban szereplô, a tizennyolcadik életévüket

betöltött személyeknek van szavazati joga. A nyil-

vántartásba csak lappok kerülhetnek be. A korábbi

meghatározás a nyelvismeretet vette alapul. Finnor-

szággal ellentétben azonban a norvégiai lapp parla-

ment kérésére a definíciót úgy módosították, hogy

ma mindenki szerepelhet a lapp választási nyilván-

tartásban, aki lappnak vallja magát és akinek a)

anyanyelve a lapp, vagy b) legalább egy szülôjének

vagy nagyszülôjének a lapp az anyanyelve, vagy c)

akinek legalább egyik szülôje a lapp választási nyil-

vántartásban szerepel. Erre a változtatásra azért volt

szükség, mert nagyon alacsony a lappok választási

részvétele, a nyilvántartásba is kevesen iratkoztak

fel, ezért a definíció kiterjesztésével is az aktívabb

politikai részvételre szerették volna ösztönözni a

lappokat.

A finn lapp parlamenttôl eltérôen a norvégiaiban

már pártok is megjelennek: a legutóbbi, 1997-es vá-

lasztásokon tizenkét képviselôi helyhez jutott a Mun-

káspárt (Arbeiderparteit), két képviselôje van a Kö-

zép Pártnak (Senterparteit), tizenegyen jutottak par-

lamenti mandátumhoz a Norvégiai Lapp Nemzeti

Szervezet (NSR) színeiben és hat helyet töltöttek be

egyéb lapp listákról.

A  L A P P O K  J O G A I  É S  A  L A P P
P A R L A M E N T  S V É D O R S Z Á G B A N

Akárcsak Norvégiában, úgy Svédországban is a lap-

pok kizárólagos joga a rénszarvastenyésztés. Svédor-

szágban csak lapp származású és lapp falvakban élô

személyek foglalkozhatnak rénszarvastartással. A 43

svédországi lapp faluban összesen 2500-an élnek, így

a 17 ezres lapp közösség többségének nincs lehetôsé-

ge a hagyományos életmódot folytatni. A lapp falu

egyszerre jelöl egy földrajzi területet és tölt be jogi

szerepet. Ez utóbbi szerepében feladata, hogy lakói-

nak jogait és érdekeit elômozdítsa és képviselje.

A rénszarvastenyésztô területeken a lappoknak örök ha-

szonélvezeti jogot biztosít a svéd állam. Ezek a terü-

letek két részre vannak osztva: egész éves rénszarvas-

legelôkre és téli rénszarvaslegelôkre. A lappok az

elôbbieken erôsebb jogosítványokkal rendelkeznek,

mint a téli legelôkön. Amíg az éves legelôk határai

pontosan meg vannak szabva, addig a délebbre fekvô

téli legelôk határai nincsenek pontosan meghatároz-

va. Svédország nem csatlakozott az említett 1989-es

ILO-egyezményhez, mivel a svéd kormány álláspont-

ja szerint a svéd jogszabályok nem felelnek meg a

bennszülött népek területi tulajdonjogát elôíró 14.

cikkely rendelkezésének. A svéd kormány által 1999-

ben kinevezett biztos jelentése szerint azonban Svéd-

ország néhány éven belül csatlakozhatna az egyez-

ményhez, amennyiben sikerül a lappok lakóterülete-

it pontosan meghatározni. Ebben a kérdésben azon-

ban nem valószínû, hogy a kormány és a lappok egy-

hamar megállapodásra tudnának jutni. Svédország al-

kotmányos szinten nem ismeri el bennszülött népnek

a lappokat és különleges jogaikat sem. A svéd alkot-

mány csak általánosságban ismeri el, hogy az etnikai,

nyelvi és vallási kisebbségeknek joguk van saját kul-

turális és társadalmi életük megôrzéséhez és fejlesz-

téséhez.20

1981-ben többpárti kezdeményezésként felmerült

a svéd parlamentben az igény egy lapp képviseleti

szerv felállítására. 1983-ban a svéd kormány egy ad

hoc lapp bizottságot állított fel azzal a céllal, hogy

vizsgálja meg a lapp képviseleti intézmény megte-

remtésének szükségességét. A bizottság javaslatai

alapján a lapp parlamentet (Sametinget) végül 1993-

ban a lapp parlamentrôl szóló 1433/1993-as tör-

vénnyel hozta létre a svéd parlament. A választott tes-

tület feladata, hogy az élô lapp kultúra fennmaradá-

sát szolgálja, védje, és elômozdítsa a svédországi lap-

pok kulturális érdekeit. Különösen:

– dönt a lapp kultúrára szánt állami támogatások

elosztásáról;

– kinevezi a lapp iskolaszék tagjait;

– erôfeszítéseket tesz a lapp nyelvhasználat elô-

mozdítására;

– részt vesz a közösségi tervek elôkészítésében és

gondoskodik a lapp érdekek, ezen belül a földek és

vizek hasznosításával összefüggésben a rénszarvaste-

nyésztés érdekeinek hatékony megjelenítésérôl;

– tájékoztatást ad a lappok életkörülményeirôl.21

A fentieken kívül a lapp parlament csupán javasla-

tokat tehet az állami szerveknek a lapp kulturális

ügyekben. Az állami szerveknek nincsen semmilyen

konzultációs kötelezettsége a lapp parlamenttel
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szemben, még a lapp kultúrát közvetlenül érintô kér-

désekben sem. A kormány kiemeli, hogy a lapp par-

lament semmiben nem különbözik más államigazga-

tási szervektôl, és érdekek ütközése esetén a lappok

érdeke nem feltétlenül elôbbre való az államigazga-

tási eljárásokban. A lapp parlament a svéd közigazga-

tási rendszer része, költségvetési szerv, ennek meg-

felelôen a hivatalos lapp-politikát kell képviselnie és

megvalósítania.

A svédországi lapp parlamentnek, akárcsak Norvé-

giában, harmincegy tagja van. A parlament tagjait a

lappok maguk választják. A választások szempontjá-

ból egész Svédország egyetlen választókörzetnek mi-

nôsül. Minden tizennyolcadik életévét betöltött lapp

választhat és választható. A lapp parlamentrôl szóló

törvény, akárcsak finn vagy norvég társa, meghatároz-

za, kiket lehet a választói névjegyzékbe felvenni. A

törvényi definíció szerint lapp az, aki annak tekinti

magát és a) valószínûsíti, hogy anyanyelve a lapp

vagy az volt, vagy b) valószínûsíti, hogy egyik szülôje

vagy nagyszülôje anyanyelve a lapp vagy az volt,

avagy c) legalább egyik szülôje szerepel a lapp válasz-

tói nyilvántartásban. A svéd törvény meghatározása

elsôsorban nyelvi alapon határozza meg a lapp válasz-

tói jogosultságot. Azonban ez egyáltalán nem jelenti

azt, hogy az illetô személynek valóban beszélnie kel-

lene lappul. Elég annyit valószínûsíteni, hogy az anya-

nyelve eredetileg lapp volt. A definíció harmadik (c)

alternatív feltétele pedig annak is lehetôvé teszi a

lapp választójog gyakorlását, aki a nyelvi feltételek-

nek amúgy nem felelne meg.

A legutóbbi, 1997-es választásokon az 5990 nyil-

vántartásban szereplô választópolgár közül 3803 ment

el szavazni. A választásokon a különbözô lapp szerve-

zetek, „pártok” önálló listákon indulnak.

Z Á R S Z Ó

Annak ellenére, hogy a lappok több kérdésben (elsô-

sorban a földtulajdon kérdésében) még alig tudtak

számukra teljesen megnyugtató rendezést elérni or-

szágaik kormányaival szemben, a lapp parlamentek

intézményein keresztül széles körben lehetôségük

van az ôket érintô közügyekben való hatékony rész-

vételre. Ezenfelül saját kulturális és nyelvi ügyeik-

ben, ha különbözô mértékben is, de széles önkor-

mányzattal rendelkeznek. Ebben a tekintetben fon-

tos kiemelni, hogy a finn és a norvég lapp parlamen-

teknek jóval szélesebb körû jogosítványaik vannak a

kisebbségi érdekérvényesítésben, mint a svédországi

lapp parlamentnek.

Összességében mégis el lehet mondani, hogy az

adott körülmények között mindhárom országban si-

került olyan politikai megoldásokat találni, amelyek

valóban alkalmasak a lapp kisebbség kultúrájának,

identitásának hatékony védelmére.
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megôrzéséhez és fejlesztéséhez. A számi nyelv állami

hatóságok elôtti használatára vonatkozó rendelkezéseket

külön törvény szabályozza.”

14. Ez a szakasz váltotta fel a korábbi, hasonló tartalmú 51.a

cikkelyt, amelyet 2000. március 1-jével helyeztek hatá-

lyon kívül.

15. Ezt megelôzôen már 1973 óta létezett gyakorlatilag a

késôbbi lapp parlament funkcióit betöltô lapp küldött-

ség, amely jogilag is a lapp parlament elôdje volt, azzal

a különbséggel, hogy a lapp küldöttség választásának, il-

letve hatáskörének szabályai nem voltak külön törvény-

ben rögzítve.

16. 3. cikkely.

17. Az EU-csatlakozási tárgyalásokon is felmerült a lappok

kivételezett helyzete: az EU a személyek és a tôke sza-

bad mozgását szem elôtt tartva szerette volna ennek a

korlátozásnak a feloldását elérni, de a norvég kormány

következetesen kiállt a lappok jogai mellett és egy nyi-

latkozatot csatolt a társulási szerzôdéshez, amelyben is-

mét megerôsítette a lappok jogainak biztosítására tett

kötelezettségvállalásait. Ennek alkalmazására végül

mégsem került sor, mivel a norvégok népszavazáson

utasították el az Európai Unióhoz való csatlakozást 1994-
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