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Δ ή λ ω σ η  
 
 

του εκπροσώπου Τύπου επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των 
Αυτόχθονων Πληθυσμών του Κόσμου,  
που εορτάζεται στις 9 Αυγούστου 2014 

 
«Εορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα των αυτόχθονων πληθυσμών με σκοπό την 
προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς τους και τιμούμε την τεράστια συμβολή 
που είχαν οι παραδόσεις και η γνώση τους στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι ένθερμος υποστηρικτής της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών του 
2007 για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Τα δικαιώματα των αυτόχθονων 
πληθυσμών, όπως ορίζονται στην εν λόγω διακήρυξη, συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της 
πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Η ΕΕ τονίζει τη σημασία της επιτυχούς υλοποίησης της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους 
αυτόχθονες πληθυσμούς που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2014. 
Εξακολουθούμε να συμμετέχουμε ενεργά στις συζητήσεις και υποστηρίζουμε τη συμμετοχή 
των εκπροσώπων των αυτόχθονων πληθυσμών ούτως ώστε η διακήρυξη των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματά τους να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και αλλαγές στην 
πράξη. Τονίζουμε επίσης τη σημασία της δέσμευσης των αυτόχθονων πληθυσμών για την 
κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος για την περίοδο μετά το 2015. 
 
Η ΕΕ θέτει το ζήτημα των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών σε κάθε ενδεδειγμένη 
περίπτωση κατά τις επαφές της με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς 
και στα πολυμερή φόρουμ, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και 
η Αφρικανική Ένωση. Παρέχει επίσης χρηματοδοτική ενίσχυση σε έργα της κοινωνίας των 
πολιτών, στους εκπροσώπους των αυτόχθονων πληθυσμών στα όργανα των Ηνωμένων 
Εθνών και σε σχετικές δραστηριότητες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η ΕΕ θα 
χρηματοδοτήσει, το 2014, νέα έργα ύψους έως 5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποσκοπούν 
στην προώθηση των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών.» 


