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Det Internationella Polaråret (IPY) 
startade i mars 2007 och löper ut i 
mars 2009. I februari 2007 öppnades 
Ursprungsfolkens Internationella 
Polarår i Kautokeino i Norge. Ren-
ägare i Skandinavien, Sibirien och 
Alaska planerar workshops med folk 
från många olika regioner.

EALÁT-projektet är en över-
gripande interkulturell studie, som 
syftar till att fastställa renskötselns 
sårbarhet för stora förändringar i 
naturen och människornas miljö. 
I studien medverkar renskötare, 
språkforskare, jurister, antropologer, 
biologer, geografer, ekonomer och 
filosofer samt ursprungsfolks insti-

tutioner och organisationer, aktuella 
industriföretag och styrelser. Den fo-
kuserar på rennäringens förmåga att 
anpassa sig till klimatets variationer 
och förändring och speciellt på ren-
skötarnas kunskaper och förmåga 
till anpassning. Projektet är Projekt 
nummer 399 i Internationella Po-
larårets program och stöds av Ark-
tiska Rådet.

Arktiska Rådet (The Arctic 
Council) grundades 1996 av Kanada, 
Danmark (inklusive Grönland och 
Färöarna), Finland, Island, Norge, 
Ryssland, Sverige och USA. Rådet 
är ett mellanstatligt forum för att 
behandla de gemensamma problem, 
som berör de arktiska länderna.

Arktiska Rådet är ett unikt fo-
rum för samarbete mellan ländernas 
regeringar och ursprungsfolk. Sex 
internationella organisationer som 
representerar många arktiska sam-
hällen har status som permanenta 
medlemmar och är delaktiga i Rå-
dets arbete och diskussioner med 
regeringar. Ursprungsfolken i ArktisUrsprungsfolken i Arktis 
är representerade av: Aleut Inter-
national Association, Arctic Atha-
bascan Council, Gwich´in Council 
International, Inuit Circumpolar 
Council, Russian Association of  In-
digenous Peoples of  the North och 
Samerådet.

En permanent arbetsgrupp i 
Arktiska Rådet är Arctic Monitoring 
and Assessment Program (AMAP). 
Arbetsgruppen har i tre år arbetat 
med en studie av olje- och gasarbetet 
i Arktis och kommer att presentera 
resultatet vid konferensen ”Assess-
ment of  Oil and Gas Activities in 
the Arctic”, som anordnas av Arctic 
Frontiers i Tromsö i januari 2008.

I detta nummer av Fjärde Värl-
den vill vi, förutom intressanta fak-
ta, ge några glimtar av livet i några 
av de hotade områdena i det arktiska 
området och hoppas att det bidrar 
till förståelsen för vilka värden som 
hotas.

Birgitta Phil
Ordförande, Fjärde Världen

Följ vad som händer:

Arktiska Rådet: www.arctic-council.org
Ursprungsfolk i Arktiska Rådet:
www.arcticpeoples.org
Nätverk för sibiriska folk, ANSIPRA:
www.npolar.no/ansipra
Internationella Polaråret:
www.international-polar-year.de 
Inuit Circumpolar Council:
www.inuitcircumpolar.com
Samerådet: www.saamicouncil.net

Glimtar från Arktis

Som många redan vet pågår 
omfattande klimatföränd-
ringar över hela världen. 
Det arktiska området och 
människor som bebor det 
kommer att drabbas först 
och hårdast av klimatför-
ändringarna. Ja, de har 
redan börjat drabbas. Men 
vi ska inte tro att de pas-
sivt åser hur permafrostens 
fasta mark sjunker under 
husen och renarnas klövar.
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