THE LEGAL SIGNIFICANCE OF THE RIGHT OF INDIGENOUS PEOPLES TO
SELF-DETERMINATION AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SÁMI PEOPLE

Unresolved claims to self-determination are among the greatest challenges in international
law today. Indigenous peoples, such as the Sami are amidst those peoples who have claimed
the right to exercise self-determination. However, most indigenous peoples do not claim selfdetermination as a means to separate from their states. Thus, the recognition of the right of
indigenous peoples to self-determination as enshrined in the 2007 UN Declaration on the
Right of Indigenous Peoples raises the question of the legal interpretation of this right under
international law. While a state-centric approach of self-determination still features
prominently under academic discourse, human rights law has considerably evolved towards
the development of a democratic understanding of self-determination. In this regard, this
thesis is based on the premise that the right of indigenous peoples to self-determination
supplements this development. Taking an historical and proactive approach to law, this
research delves into the evolution of international, regional and national legal instruments to
clarify the state of the law on the right of indigenous peoples to self-determination. This thesis
also includes a case study of the Sami people to evaluate the progress of the Norwegian state
in the light of its international legal obligations towards the right of indigenous peoples.
Ultimately, the case study also brings into light the limits and challenges that raise the
recognition of the right of indigenous peoples to self-determination in practice.
Against this backdrop, this research firstly evidences that the international community has
now moved towards the recognition of such a right. This development is based on a
democratic understanding of the right to self-determination, which promotes cultural and
societal diversity as the backbone of a new society. However, because there is still an
implementing gap that exists today, the thesis secondly argues that there is a need to
strengthen states commitments to ensure that the right of indigenous peoples to selfdetermination does not become mere legal fiction. Finally, in the case of the Sami people, the
research also evidences that the domestic application of self-determination is insufficient to
answer indigenous peoples claims. As a transnational people, the Sami also seek to exercise
their right to self-determination across the borders that separate them without compromising
the integrity of the states in which they live. Their claim for self-determination is also linked
with the right to participate in supranational decision-making processes affecting the conduct
of their life. In that regard, the right of the Sami people to self-determination is a complex
issue that requires domestic action but also new ways of implementation to ensure that they
fully benefit from self-determination on equal basis with other peoples.

HET JURIDISCHE BELANG VAN HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT VAN
INHEEMSE VOLKEREN EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR DE SÁMI
Onbeantwoorde aanspraken op zelfbeschikking behoren vandaag tot de grootste uitdagingen
binnen het internationaal recht. Inheemse volkeren, zoals de Sami, bevinden zich tussen de
volkeren die aanspraak hebben gemaakt op het recht op zelfbeschikking. Echter, de meeste
inheemse volkeren maken geen aanspraak op zelfbeschikking als een middel om te scheiden
van hun staten. Zo roept de erkenning van het recht van inheemse volkeren op
zelfbeschikking, zoals vastgelegd in de VN-verklaring van 2007 inzake de rechten van
inheemse volkeren, de vraag op van de juridische interpretatie van dit recht in het kader van
het internationaal recht. Terwijl een benadering van zelfbeschikking waarbij de staat centraal
staat nog steeds prominent aanwezig is binnen het academische discours, zijn de rechten van
de mens aanzienlijk geëvolueerd naar de ontwikkeling van een democratisch begrip van
zelfbeschikking. In dit opzicht is deze thesis gebaseerd op de veronderstelling dat het recht
van inheemse volkeren op zelfbeschikking een aanvulling is op deze ontwikkeling. Een
historische en proactieve benadering van het recht hanterend, duikt dit onderzoek in de
evolutie van internationale, regionale en nationale juridische instrumenten om de stand van
het recht betreffende het recht van inheemse volkeren op zelfbeschikking te verduidelijken .
Bovendien onderzoekt deze thesis ook de case-study van de Sami. Deze thesis bevat ook een
case-study van de Sami om de vooruitgang van de Noorse staatsprakrijk inzake het recht van
inheemse volkeren op zelfbeschikking te evalueren in het licht van diens
internationaalrechtelijke verplichtingen.”Tenslotte werpt de case-study een licht op de
limieten en de uitdagingen die de erkenning van het recht van inheemse volkeren op
zelfbeschikking in de praktijk met zich mee brengen.
Tegen deze achtergrond bewijst dit onderzoek ten eerste dat de internationale gemeenschap
nu geëvolueerd is naar de erkenning van een dergelijk recht. Deze ontwikkeling is gebaseerd
op een democratisch begrip van het recht op zelfbeschikking die culturele en
maatschappelijke diversiteit promoot als de ruggengraat van een nieuwe samenleving. Omdat
er vandaag nog een implementatiekloof aanwezig is, gaat de thesis als tweede punt in op de
stelling dat er behoefte is aan het versterken van de verbintenissen van staten om ervoor te
zorgen dat het recht van inheemse volkeren op zelfbeschikking niet louter juridische fictie
wordt.Tot slot bewijst het onderzoek ook dat, in het geval van de Sami, de binnenlandse
toepassing van zelfbeschikking onvoldoende is om te kunnen beantwoorden aan de vraag van
de inheemse volkeren. Als een transnationaal volk proberen de Sami ook om hun recht op
zelfbeschikking uit te oefenen over de grenzen die hen scheiden, zonder afbreuk te doen aan
de integriteit van de staten waarin zij leven. Hun eis tot zelfbeschikking houdt ook verband
met het recht om deel te nemen aan supranationale besluitvormingsprocessen die invloed
hebben op het verloop van hun leven. In dit verband is het recht van de Sami op
zelfbeschikking een complex vraagstuk dat nationale maatregelen vereist, maar ook nieuwe
manieren van implementatie om ervoor te zorgen dat zij volledig kunnen genieten van het
recht op zelfbeschikking op gelijke voet met andere volkeren.

