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Forumet för ursprungsfolk gav vid 
avslutningen av dess sjätte möte 
klara rekommendationer inom en 
rad kritiska områden, när det gäller 
psykisk, kulturell, och andlig över-
levnad, identitet och välmåga av 
mer än 270 miljoner ursprungsfolk 
världen över.

Om mötets huvudtema – land, 
territorier och naturresurser – kräver 
Forumet att staterna vidtar åtgärder 
för att stoppa ursprungsfolkens främ-
lingskap till sitt territorium, genom 
till exempel betalningsanstånd vid 
försäljning och registrering av land 
– inkluderat förläning av land och 
annan upplåtelse av jord – i områden 
bebodda av ursprungsfolk. 

”En av nyckelorsakerna varför 
ursprungsfolk blir disfranchise från 
sitt land och sina territorier är existe-
randet av diskriminerande lagar, po-
licys och program som inte erkänner 
ursprungsfolkens system av landin-
nehav och ger mer prioritet till krav 
som ställs av bolag, både statliga och 
privata”, säger M.S. Victoria Tauli-
Corpuz, ordförande för det perma-
nenta forumet.

Forumet bekräftar ursprungsfol-
kens centrala roll i beslutsfattandet 
när det gäller deras land och resur-
ser, refererande till FN:s deklaration 
om ursprungsfolkens rättigheter, 
som antogs av Rådet för Mänskliga 
Rättigheter den 29 juni 2006. Dekla-
rationen säger att projekt relaterade 
till land och naturresurser inte skall 
realiseras utan ”det frivilliga, det i 
förväg och det informerade medgi-
vandet av ursprungsfolken.”

Forumets årliga möte tillhanda-
håller en plattform för ursprungs-

folk, genom vilken de kan uttrycka 
sina krav och föra dialog med re-
geringar och FN-systemet om sina 
angelägenheter. Det här årets topp-
möte drog kring 1 500 representan-
ter för ursprungsfolken, cirka 30 
parlamentariker från ursprungsfolk, 
NGO:s och akademiker, seniorer 
och andra representanter från om-
kring 70 medlemsstater och omkring 
35 FN-enheter och andra, icke-stat-
liga organisationer. Forumet gjorde 
en rad rekommendationer angående 
ekonomisk och social utveckling, 
hälsa, utbildning, kultur, miljö och 
mänskliga rättigheter, och diskute-
rade sätt att införa rekommendatio-
nerna för att uppnå milleniemålen, 
inom ramverket för det andra inter-
nationella decenniet för världens ur-
sprungsfolk.

Fokus på klimatförändring 2008
Som respons på en stark önskan från 
deltagande ursprungsfolk vid det två 
veckor långa mötet, utlyste medlem-
mar av forumet att 2008 års möte 
ska fokusera på frågan om klimat-
förändringar. Det inkluderar forsk-
ning för mildrande åtgärder och hur 
detta påverkar ursprungsfolken. Det 
kommer också att vara speciellt fo-
kus på stillahavsområdet, som redan 
nu känner av den skadliga påverkan 
från klimatförändringarna. 

Nästa års möte kommer också 
att ägna sig åt diskussioner i frågan 
om ursprungsfolkens språk, då 2008 
har utlysts till ett internationellt år 
för språken av Generalförsamlingen 
och mer än 4 000 av världens 6 000 
språk talas av ursprungsfolk, av vilka 
många språk riskerar att försvinna.

Deklarationen för ursprungsfolk
Genom hela mötet upprepade del-
tagare och medlemmar i Forumet 
sin starka rekommendation till med-
lemsstater att anta FN-deklarationen 

om ursprungsfolkens rättigheter, 
som antogs av Rådet för Mänskliga 
Rättigheter 2006 – i sin helhet och 
utan tillägg – under det pågående 
mötet i Generalförsamlingen. 

”Det är viktigt att, när världen 
ska fira 60-årsjubileet av allmänna 
deklarationen om mänskliga rättig-
heter, så erkänns ursprungsfolkens 
mänskliga rättigheter med antagan-
det av den här deklarationen, innan 
Generalförsamlingens 61:a möte av-
slutas”, säger Mr. Wilton Littlechild 
vid den avslutande presskonferensen 
för mötet.

Asien, urbanisering och migration
Det här året, avsatte forummötet 
en halv dags diskussion om Asien 
– hem för två tredjedelar av världens 
ursprungsfolk och mer än 2 000 sam-
hällen och språk. Uppmärksamhet 
drogs till den fortgående utmaning 
som möter ursprungsfolk i det om-
rådet, inkluderat icke-erkännande av 
sin kulturella identitet, utstötthet och 
marginalisering, förflyttning från 
sina traditionella marker och från-
tagande av land och resurser som 
resultat av skogsavverkning, storska-
liga plantager, enorma hydroelektris-
ka dammar, olje- och gruvindustrier, 
även inom skyddade områden.

Som svar på en annan priorite-
rad diskussion angående frågan om 
urbana ursprungsfolk och migra-
tion, krävde forumets medlemmar 
att staterna arbetade tillsammans 
med ursprungsfolken för att få fram 
arbetsmöjligheter och ekonomisk ut-
veckling inom sina territorier och att 
bilda center i stadsregionerna för att 
tillmötesgå ursprungsfolkens medi-
cinska, legala och övriga behov.
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FN:s Forum för ursprungs-
folk ger rekommendationer 
angående land, territorier 
och naturresurser när två 
veckors möte avslutas.
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