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N o t i s e r

Carl Bildt:

”Ursprungsfolken 
måste behandlas 
med respekt”
I sitt sommarprogram i radion 2011 
berättade utrikesminister Carl Bildt 
om ett möte i Nuuk på Grönland 
för utrikesministrar från länder med 
områden i Arktis. Med på mötet var 
Hillary Clinton, Rysslands utrikesmi-
nister Sergej Lavrov och de nordiska 
utrikesministrarna. 

Carl Bildt berättar:

”Och så handlade det självfallet 
om alla de människor som bor 

här. Inte minst de ursprungsfolk som 
vi kanske inte alltid behandlat med 
den respekt som jag tycker att de fak-
tiskt har rätt att kräva – tänk på sam-
erna i vårt eget Sverige.

För ursprungsfolken är Arktis 
deras hem och deras liv. De lever i en 
samklang med naturen som vi måste 
respektera.

Ibland reagerar de när de tycker 
att vi ser deras bygder och natur mest 
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Vi väntar nu att se resultat av konfe-
rensen men i en intervju med utri-
kesdepartementet säger statsminis-
ter Fredrik Reinfeldt att många lär 
ha känt sig besvikna och frustrerade 
efter konferensens slut. Vi får alltså 
vänta och se om något av ovanstående 
ämnen nämns. 

Niskua Igualikinya

som någon typ av reservat och dem 
som lite av museiobjekt.

Med på mötet i Nuuk hade vi Ka-
nadas socialminister Leona Agluk-
kaq. Det var mitt uppe i skiftet efter 
valet i Kanada nyligen. Hon är inuit, 
med Nunavut långt uppe i Kanada 
som sin valkrets.

På presskonferensen ställde någon 
journalist från Bryssel indignerat frå-
gan till henne om det verkligen var 
så att man i hennes valkrets dödade 
sälar och valar.  

– Jovisst, sa hon friskt. Jag har växt 
upp med att döda sälar och valar och 
allt annat som gjort livet möjligt för 
oss människor där uppe, och det 
kommer vi att fortsätta med. Men, 
tillade hon med engagemang i rösten, 
vi kommer aldrig att döda några kor 
eller kalvar – aldrig några grisar och 
heller aldrig några små söta kyckling-
ar.

Därmed avslutades presskonferen-
sen – och vi hade alla lärt oss något 
nytt. ” Sammanställt av

Ola Persson

Urbefolkningar 
representerade på 
Rio+20
Vid FN:s klimatkonferens, Rio+20, 
som handlade om hållbar utveckling, 
samlades det internationella samfun-
det för att försöka enas om början till 
ett nytt klimatavtal. 

Urbefolkningarna från hela värl-
den skickade representanter till Rio 
de Janeiro för att föra fram fem nyck-
el-teman som de hoppades skulle bli 
en del av det så kallade ”zero draft” 
(det första utkastet till det nya avta-
let). De fem punkterna är: 

•	 Erkännande av kultur som den 
fjärde pelaren av hållbar utveckling 

•	 Erkännande av FN:s deklaration 
om urbefolkningars rättigheter 
som en norm för implementatio-
nen av hållbar utveckling på alla 
nivåer.

•	 En viktig del av ”gröna ekonomier”, 
istället för ”den gröna ekonomin” 
är mångfaldiga lokala ekonomier, 

speciellt när 
det kommer 
till hållbar 
utveckling 
och att utrota 
fattigdom, 
minskad 
biologisk 
mångfald och 
klimatföränd-
ring

•	 Säkra rättig-
heter till land, 
territorium 
och resurser 
och möj-
ligheten att 
använda sig av 
relevant traditionell förvaltining 
och hållbara användarsystem.

•	 Traditionell kunskap är dis-
tinkt och ett speciellt bidrag till 
2000-talets inlärning och hand-
ling. Därför är det lika viktigt som 
naturvetenska i syftet att analysera 
processer, monitorera och definiera 
indikatorer för hållbar utveckling 

Kayapó-ledare var aktiva på Rio-konferensen. 
Foto: Valter Campanato.


