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Fjärde kontinentala mötet för ursprungsfolk och
urfolksnationer på Abya Yala:

För plurinationella
stater och god
livskvalité
Qullasuyu förbereder sig för att ta emot
tusentals ursprungsfolk som kommer att
mötas i staden Puno, Peru, vid sjön Titicacas stränder. Där kommer de att delta i det
fjärde kontinentala mötet för ursprungsfolk
och urfolksnationer på Abya Yala (urfolkens
beteckning på den Latinamerikanska kontinenten). För första gången kommer det att
föregås av det första kontinentala mötet för
urfolkskvinnor, samt det andra mötet för urfolksbarn och -ungdomar. Datumen är från
27 till 31 maj 2009.
Processen mot att organisera detta föddes ur det tredje
kontinentala mötet, som samlades i Guatemala i mars
2007. Överenskommelsen från mötet var att platsen
för detta fjärde kontinentala möte skulle vara en stad
med tredubbel gräns till Peru, Chile och Bolivia. Därför tog Coordinadora andina de organizaciones indigenas (CAOI) på sig att organisera mötet, och efter
att ha besökt städerna vid tre-riksgränsen och att ha
diskuterat i vårt styrande råd (consejo directivo), blev
beslutet Puno.

Fjärde kontinentala mötet

Efter mötena om kvinnor och om barn och ungdomar,
kommer IV kontinentala mötet för ursprungsfolk och
urfolksnationer på Abya Yala att äga rum från 29 till
31 maj. Målsättningarna är:
Utveckla strategier för ursprungsfolkens alternativ
om plurinationella och kommunitära stater, god livskvalité och kollektiva rättigheter, inför krisen i den
neoliberala kapitalistcivilisationen.
Utvärdera och justera verkställandet av politiska
och organisatoriska överenskommelser från de tidigare kontinentala mötena.
Utveckla och synliggöra förslagen och den konBilder från Peru, den nedre från Titicaca-sjön.
Båda fotona: Katu Arkonada

tinentala organisationen av urfolkskvinnor samt urfolksbarn och -ungdomar.
Organisera den globala mobiliseringen i ”Försvar
för Moder Jord” den 12 oktober 2009.
Främja den Kontinentala koordinationen för ursprungsfolk på Abya Yala, och gå framåt i processen
för de Förenta Nationerna för ursprungsfolk.

Första mötet om kvinnor

Ursprungsfolkskvinnorna från organisationerna i
CAOI möttes under 2008 på olika möten och worshops, då målsättningarna och teman för det första
kontinentala mötet om urfolkskvinnor på Abya Yala,
som kommer att äga rum den 27 och 28 maj.
Målsättningen är ”att skapa en arena för urfolkskvinnor för att försvara och utöva våra rättigheter,
medan vi behåller enigheten, rättvisan, jämlikheten
och ömsesidigheten, med förmåga att påverka i olika
interna och externa instanser. Vi vill att arenan garanterar det nuvarande och framtiden samt stärker våra
folks kamp och samlandet av makt för att skapa God
Livskvalité”.

Barn och ungdomar

Den 27 och 28 maj kommer även det andra mötet
för urfolksbarn och -ungdomar att äga rum. Målsättningen är att främja att barns och ungdomars rättigheter uppfylls bland ursprungsfolken. Det gäller även
utvecklingen av deras organisationer och processer,
inom ramen för enheten i urfolksorganisationerna
och i kampen för kollektiva rättigheter, en Plurinationell Stat och God Livskvalité.

Översättning från spanska: Annette Nilsson
Ur nyhetsbrev från Coordinadora andina de organizaciones
indigenas (CAOI), år 3, nr 8, januari 2009.
Läs mer: cumbrecontinentalindigena.wordpress.com
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