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Renägarnas fjärde världskongress hölls veckan före påsk i norska Kautokeino. Dit kom renägare från hela det arktiska området. Foto: Anna-Maria Ahlén

– Fortsätter renbeteslanden 
att krympa blir det katastrof 
för dem som ska ägna sig åt 
rennäringen om en 40-50 
år, säger Odd Erling Smuk 
som i våras valdes till ord-
förande för organisationen 
för världens renägare, på 
deras fjärde världskongress i 
Kautokeino.

Världens renägare är sedan 1997 
organiserade internationellt för att 
tillsammans hantera de hot som 
rennäringen står inför.

Odd Erling Smuk ska prioritera 
att skaffa en fast finansiering för 
organisationens sekretariat för att 
få en god plattform att verka uti-
från, samt att positionera organisa-

tionen mot internationella forum 
som behandlar urfolksfrågor, som 
ILO.

Rennäringen finns i nio länder: 
Sverige, Norge, Finland, Ryssland, 
Mongoliet, Kina, Alaska, Kanada 
och Grönland. Det finns också en 
liten renhjord i Skottland. Totalt 
finns det omkring 30 renskötande 
folk och 3,4 miljoner tamrenar 
i världen. Flest renar finns det i 
Ryssland.

Samarbeta mot akuta hot
På kongressen kunde all världens 
renägare förenas i beskrivningen av 
att rennäringen är hotad på grund 
av klimatförändringarna, samt för 
att gruv-, olje- och gasindustrin gör 
anspråk på rennäringens marker. 
För att möta dessa hot är interna-

tionellt samarbete nödvändigt.
Akuta hot finns för rennäring-

en i de ryska taigaskogarna, Mong-
oliet och Kina. Men ordföranden 
för den ryska rennäringsorganisa-
tionen, Leonid Khudi, anser att det 
är hoppfullt att världens renägare 
träffas, för när de är förenade är 
de också starka, då kan de påverka 
politiker och myndigheter.

– Omvärlden måste låta ren-
näringen leva vidare, eftersom den 
förvaltar ett gammalt kulturellt 
och språkligt arv, säger Leonid 
Khudi.

Anna-Maria Ahlén
SR Sameradion
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renägarnas världskongress:

”Hot från gruv-, olje- och gasindustrin”
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