Du är välkommen till ett seminarium!
INTERNATIONELL SOLIDARITET MELLAN URFOLK
Urfolken är sällan representerade på de nivåer i samhället, där beslut rörande
deras framtid fattas. Den egna samhällsorganisationen grundad på egna traditioner,
är av central betydelse för folkets och för kulturens överlevnad. Trots ILO: s
konvention 169 för stamfolk och urfolk (1989), inrättandet av Permanent Forum för
Urfolkens rättigheter inom FN-systemet (2000) samt Urfolksdeklarationen (2007),
är det långt kvar till ett reellt självbestämmande. Den utveckling som hittills skett i
samverkan med ickestatliga organisationer äventyras genom nya prioriteringar
inom biståndet. Därmed riskeras inte bara urfolkens fulla deltagande i demokratiska
processer i de länder där man bor och lever, utan även hela kulturens överlevnad.
Tre föreläsare skall berätta om sina respektive organisationer och sitt arbete med
internationell solidaritet.


Jorge Calbucura, universitetslektor på Institutionen för socialt arbete vid
Mittuniversitetet verkar i ett internetbaserat nätverk, Ñuke Mapu och
tillsammans med andra i Europa boende mapuche, urfolket i Chile och
Argentina. Webbsidan publicerar nyheter, skrivelser, upprop och kampanjer.
Man arbetar med lobbying mot regeringar i Europa och även mot EU. En
viktig fråga som man drivit länge är avsaknaden av en urfolkspolicy inom EU:
s regelverk.



Greta Kaddik, språklärare och projekthandläggare i Samerådet har sedan
1989 arbetat med projekt riktade till urfolk i Nicaragua. Under de senaste
åren har arbetet gällt urfolk i Colombia. Hon har bl. a erhållit medel för tre
utbytesresor till Colombia med målet att brygga broar och stödja de hårt
trängda urfolken i Colombia.



Claus Oreskov, antropolog och ordförande i den danska NGO: n INFONOR där
man arbetat med projektet ”Den hvite ren” gällande samerna på ryska Kolahalvön. Detta har bl. a resulterat i att samerna där har stärkt sina positioner
inom renskötseln. Genom sin organisation och tillsammans med Samerådet
har man bidragit i en påbörjad process mot ett sameting på rysk sida.

TID: 8 maj 2010, kl. 13.00-15.30
PLATS: Tysta rummet på Birkagården, Karlbergsvägen 86 B i Stockholm
Moderator: Lilian Mikaelsson, viceordförande i RSÄ

