VUÕIGGÂDVUÕTTMINISTERIA DA SÄÄʹMTEʹǦǦ TEAĐTE
19.6.2018

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkååʹdd eʹtǩǩõshäämas ciâlklmi uʹvddma
Eʹtǩǩõshäämas sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttma lij täʹbbe vuõlttuum ciâlklmi uʹvddem vääras.
Mieʹrräiʹǧǧ ciâlklmid lij 27. sueiʹnnmannust. Täävtõssân lij, što halltõõzz eʹtǩǩõõzz uudčet
eeʹttiǩ-kådda tâʹlles čõhččmannu aalǥâst.
Ciâlklmi vääras vuõlttuum häämaseʹtǩǩõs lij sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž valmštõõllâm
tuåimmkååʹdd eʹtǩǩõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsen. Vuõiggâdvuõttministeria mõõnni skammmannust šiõtteem tuåimmkååʹdd tuâj vuâđđan lie leämmaž vuâđđvuõiggâdvuõđ, jeeʹres
vuâđđlääʹjj šiõtteem õõlǥtõõzz da Lääʹddjânnam meeraikõskksaž
ooumažvuõiggâdvuõttõõlǥtõõzz di ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõs.
Eʹtǩǩõshämmaz kõskksaž eʹtǩǩõõzz
Tuåimmkååʹdd eʹtǩǩõõzz täävtõssân lij sääʹmteʹǧǧlääʹjj paaiʹǩi vuämmnam šeâttmõõžži
oođummuš da tõi tuåimmjemvuõđâst vuõinnum čuõlmmpaaiʹǩi jaauktummuš. Eʹtǩǩõõzz
vueʹlǧǧemsââʹjjen lij peeiʹvted sääʹmteʹǧǧlääʹjj seʹst ââʹnnem vuâđđšeâttmõõžžid
vuâđđlääʹjjest staanum säʹmmlai jiõččvaaldšmest, tuåimmjeei vaalriâšldõõǥǥâst di
sääʹmteeʹǧǧ tuâjain.
Jiõnstemvuõiggâdvuõtt sääʹmteeʹǧǧ vaalin

Lääʹjj eʹtǩǩeet taʹrǩstem nalla nuʹtt, što lääʹjjest kõõččmõš lij vuõiggâdvuõđâst jiõnsted
sääʹmteʹǧǧvaalin, nuuʹbbin saaʹnin vuõiggâdvuõđâst pueʹtted mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe.
Eʹtǩǩõõzz mieʹldd jiõnstemvuõiggâdvuõtt sääʹmteeʹǧǧ vaalin oudldeʹče ânnʼjõž nalla
miâsttmõõžž ooʒʒõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe. Šeâttmõš âânče seʹst viõǥǥâst åårrai lääʹjj nalla
subjektiivlaž miâsttmõõžž paaldâst objektiivlaž kriteeʹrid. Jiõčč jiõnstemvuõiggâdvuõđ
lääʹjjest šiõttuum oudldõssân leʹčče, što ooumaž jiõčč leʹbe aainâs õhtt suu puärrsin,
ääkkain leʹbe aaʹjjin leʹbe maaddârpuärrsin lij mättjam sääʹm ǩiõl vuõssmõs ǩiõllnes leʹbe
aainâs nuʹbb suu puärrsin lij mieʹrǩǩuum leʹbe lij leämmaž mieʹrǩǩuum
jiõnstemvuõiggâdvuõttneʹǩǩen sääʹmväʹldduumkååʹdd leʹbe sääʹmteeʹǧǧ vaalin.
Eʹtǩǩuum šeâttmõš lij läuʹǩǩ õhttsažtâʹvvjânnmallaš vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttâm kriteeʹri
årra, da tõt vaʹsttad kookkas eeʹjjest 2017 raaveemnalla jurddum tâʹvvjânnmallaš
sääʹmsuåppmõõžž vaʹstteei meärrõõzz. Ođđ šeâttmõš puäʹđče viõʹǩǩe mâŋŋa puõʹtti
sääʹmteʹǧǧvaalin.
Tuåimmkåʹdd eʹtǩǩad, što puõʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaalid seerdče õõutin iiʹjjin eeǥǥas 2020
riʹjttjeei serddjemääiʹj staanâm diõtt.
Sääʹmteeʹǧǧ sââʹjj da tuâj
Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjan lij ânnʼjõž lääʹjj mieʹldd håiddad säʹmmlai jiiʹjjes ǩiõl da kulttuur di sij
sââʹj alggmeeran kuõskki aaʹššid. Eʹtǩǩõõzz mieʹldd tääzz lââʹzzteʹčeš še tuâj ooudeed
säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddmõõžž.

Ânnʼjõžääiʹjest sääʹmteʹǧǧ oudd juõʹǩǩekksaž mušttlõõzzâs riikksuåvtõʹsse. Eʹtǩǩõõzz
mieʹldd mušttlõõzz uudčet eeʹttiǩ-kådda, mii pââʹjeʹče sääʹmteeʹǧǧ sââʹj da jiõččvaaldâšm
miârktõõzz.
Saǥstõõllâmõõlǥtõõzz ooudummuš õhttsažtuåim årra
Sääʹmteʹǧǧlääʹjj mieʹldd veʹrǧǧniiʹǩǩin lij saǥstõõllâmõõlǥtõs sääʹmteeʹǧǧin tiõttum aaʹšš
pirr, kook vaaikte säʹmmlai sâjja alggmeeran. Eʹtǩǩõõzz mieʹldd šeâttmõõžž oođeʹčeš
õhttsažtuåimm da -saǥstõõllâmõõlǥtõssân. Muttsin õlmmeet põrggmõõžž õhttsaž fiʹttjõʹsse
da miâsttmõʹšše kuåsttma, mii ij kuuitâǥ miârkkšõõv veto-vuõiggâdvuõđ. Šeâttmõš
teâudče ânnʼjõõžž pueʹrben meeraikõskksaž alggmeervuõiǥõõzzâst šõddâm kriteeʹrid
saǥstõõllmõõžži vuõiggmiõllsažvuõđâst da vuõiggäiggsažvuõđâst da ääʹšš beäʹlnn riʹjttjeei,
õhttsaž teâttvuâđast.
Vaalšeâttmõõžži di vuõiǥeem- da muuttâsooccâmriâšldõõǥǥ čiõlǥsmâttmõš
Eʹtǩǩõõzzâst põõrǥât čiõlǥsmâʹtted ânnʼjõž vaalšeâttmõõžžid di vuõiǥeem- da
muuttâsooccâmriâšldõõǥǥ. Vaal-luʹvddkååʹdd šiõtteʹčet juätkast tâʹlles sääʹmteeʹǧǧ
vaalpââʹj aalǥâst da vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõʹšše kuulli mieʹrraaiʹjid jooudteʹče. Täi
muttsivuiʹm põõrǥât ainsmâʹtted, što ooccmõõžži ǩiõttʼtõõllma da vueiʹtlvaž muuttâsooccma
kuâđđjeʹče riʹjttjeei äiʹǧǧ.
Eʹtǩǩõõzz mieʹldd juätkast šiõtteʹčet sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tuåimmjeei
vuõiǥeemluʹvddkååʹdd, koʹst leʹčči lääʹjj lookkâm saaǥǥjååʹđteei da kolmm vuäzzliʹžžed.
Luʹvddkåʹdd leʹčče tuåimstes jiõččnaž da čõõnteʹmes. Vuõiǥeemluʹvddkåʹdd ǩiõttʼtõõlče
vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummuž kuõskki vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid. Muttâz
vuõiǥeemluʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe ooʒʒče ââʹlmõs vaaldâšmvuõiǥõõzzâst.
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