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Volituisi andmisõst
Seto Kongresse om peetü 100 aastakka. Kongressi’ omma’ tennü’ seto rahva nimel ja seto
rahva jaost väiga tähtsit otsussit: seto rahvalõ väärnimmi pandmisõ toetaminõ ni
kotussõnimmi umakiilsest muutminõ, Vabadussõa-järgse maareformi toetaminõ, Seto vapi,
lipu ja hümni kinnitäminõ, setodõ rahvast kuulutaminõ, setodõ liikumisvabadusõ iist
saisminõ umal maal, Ida-Petserimaa kaasmaalaisi toetaminõ ja ümbreasumistoetuisi
algataminõ, Setomaa programmidõ algataminõ, rahvaloenduisil setost olõmisõ võimalusõ
nõudminõ, seto rahva esindüse saavutaminõ soomõ-ugri ja rahvusvaihõlidsõh liikumisõh,
ütidse Setomaa valla luumisõ toetaminõ. Kõigi naidõ otsussidõ takah oll´ seto rahva tahe’ ni
valitu vanõmbidõ kogo järjepidev tüü.
Arvõstadõh iihpuul nimetetüt ni tegutsõdõh Setomaa ja seto rahva esindüskogona, niisamatõ
hoitõh vastutust seto leelo ku UNESCO inimkunna vaimsõ kultuuriperändi esindüsnimekirja
kantu kultuuritraditsiooni säilimisõ iist, XIII Seto Kongress
o t s u s t a s:
1. Anda’ XIII Seto Kongressil valitu Vanõmbidõ Kogolõ volitusõ’ ettepanõkidõ
tegemisõ ja läbikõnõlõmisi pidämisõ jaost Vabariigi Valtsusõga ja tõisi riike
valtsuisiga kõigih setosit pututavidõh küüsümistõh.
2. Anda’ XIII Seto Kongressil valitu Vanõmbidõ Kogolõ volitusõ’ kõrraldada’ Setomaa
ja setodõ osalõmisõ Kagu-Eesti piirialadõ vai Setomaa probleemidõ lahendamisõ
jaost kokko pant ja edaspidi tettäväteh komisjonidõh ja tõisih institutsioonidõh, õt
Seto Kongressi otsussidõh kirja pantu seto rahva sõnomi’, ettepanõki’, soovi’ ja
nõudmisõ’ jovvasi’ nuidõni, kiä’ asju otsustasõ’, ni nä viiäsi’ tävveligult ello.
3. Anda’ XIII Seto Kongressil valitu Vanõmbidõ Kogolõ volitusõ’ osalõda’
rahvusvaihõlitsih organisatsioonidõh ni läbikäümistõh.
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Volituste andmisest
Seto Kongressid on toimunud 100 aastat. Kongressid on langetanud seto rahva nimel ja seto
rahva jaoks väga olulisi otsuseid: seto rahvale perekonnanimede panemise toetamine ning
kohanimede omakeelseks muutmine, Vabadussõja-järgse maareformi toetamine, Setomaa

vapi, lipu ja hümni kinnitamine, setode rahvaks kuulutamine, setode liikumisvabaduse eest
seismine omal maal, Ida-Petserimaa kaasmaalaste toetamine ja ümberasumistoetuse
algatamine, Setomaa programmide algatamine, rahvaloendustel setoks olemise võimaluse
nõudmine, seto rahva esinduse saavutamine soome-ugri ja rahvusvahelises liikumises, ühise
Setomaa valla loomise toetamine. Kõigi nende otsuste taga oli seto rahva tahe ning valitud
vanemate kogu järjepidev töö.
Arvestades eeltoodut ning tegutsedes Setomaa ja seto rahva esinduskoguna, samuti hoides
vastutust seto leelo kui UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud
kultuuritraditsiooni säilimise eest, XIII Seto Kongress
o t s u s t a b:
1. Anda XIII Seto Kongressil valitud vanemate kogule volitused ettepanekute
tegemiseks ja läbirääkimiste pidamiseks Vabariigi Valitsusega ja teiste riikide
valitsustega kõigis setosid puudutavates küsimustes.
2. Anda XIII Seto Kongressil valitud vanemate kogule volitused korraldada Setomaa
ja setode osalemine Kagu-Eesti piirialade või Setomaa probleemide lahendamiseks
moodustatud ja moodustatavates komisjonides ja teistes institutsioonides, et Seto
Kongressi otsustes kirjas pandud seto rahva sõnumid, ettepanekud, soovid ja
nõudmised jõuaksid otsustajateni ning saaksid täielikult ellu viidud.
3. Anda XIII Seto Kongressil valitud vanemate kogule volitused osaleda
rahvusvahelistes organisatsioonides ning läbikäimistes.

