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И з я в л е н и е  
 
 

на говорителя по повод на Международния ден на коренното население 
по света, 9 август 2014 г. 

 

 
„Днес се присъединяваме към коренното население, което чества богатото си 
културно наследство, и отдаваме дължимото на огромния принос на неговите 
традиции и знание към световното културно наследство. ЕС продължава да бъде 
твърд поддръжник на Декларацията на ООН относно правата на коренното 
население от 2007 г. Правата на коренното население, така както са описани в 
декларацията, представляват неразделна част от политиката на ЕС в сферата на 
правата на човека. 
 
ЕС подчертава значението на успешното протичане на Световната конференция за 
коренното население през септември 2014 г. Продължаваме да сме ангажирани в 
обсъжданията и подкрепяме участието на представители на коренното население, 
като целта е Декларацията на ООН да намери израз в конкретни действия и 
промени на място. Освен това отбелязваме колко е важно участието на коренното 
население в изготвянето на програмата за развитие за периода след 2015 г. 
 
ЕС повдига темата за правата на коренното население, винаги когато това е 
уместно, в контактите си с трети държави и регионални организации, както и в 
рамките на многостранни форуми като ООН, Организацията на американските 
държави и Африканския съюз. Той предоставя също така финансова подкрепа за 
проекти на гражданското общество, за представители на коренното население в 
органите на ООН и за съответни дейности на Международната организация по 
труда. В контекста на Европейския инструмент за демокрация и права на човека ЕС 
ще финансира през 2014 г. нови проекти на стойност до 5 милиона евро, чиято цел е 
да се насърчат правата на коренното население“. 
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