
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR FURTHER DETAILS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sebastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Eamonn Prendergast +32 460 75 32 93 – Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu 
Follow us on Twitter @eu_eeas 

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 
www.eeas.europa.eu 

Brüsszel, 2014. augusztus 8. 
140808/01 

 
  

S T A T E M E N T  
 
 

A szóvivő nyilatkozata a világ őslakos népeinek nemzetközi napja  

(2014. augusztus 9.) alkalmából 

 

 
„Ma az őslakos népekkel együtt ünnepeljük gazdag kulturális örökségüket és tisztelettel 
adózunk a világ kulturális örökségét nagyban gazdagító hagyományaik és tudásuk előtt. Az 
EU továbbra is elkötelezetten támogatja az őslakos népek jogairól szóló 2007. évi ENSZ-
nyilatkozatot. Az őslakos népeknek az ENSZ-nyilatkozatban meghatározottak szerinti jogai az 
uniós emberi jogi politika szerves részét képezik. 
 
Az EU nagy hangsúlyt fektet az őslakos népekkel foglalkozó, 2014. szeptemberi 
világkonferencia sikeres megvalósítására. A továbbiakban is részesei kívánunk lenni a 
párbeszédnek és támogatjuk az őslakos népek képviselőinek részvételét a megbeszéléseken. 
Célunk, hogy az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozat a helyszínen tett konkrét 
fellépésekben és változásokban öltsön formát. Tudatában vagyunk annak is, hogy milyen 
fontos az őslakos népek bevonása a 2015 utáni fejlesztési menetrend kidolgozásába. 
 
Az EU a harmadik országokkal és a regionális szervezetekkel való kapcsolatokban, valamint 
az olyan többoldalú fórumokon, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Amerikai Államok 
Szervezete és az Afrikai Unió, minden adandó alkalommal felszólal az őslakos népek jogai 
mellett. Az EU emellett pénzügyi támogatást is biztosít a civil társadalmi projektek, az 
őslakos népek ENSZ-szervekbe delegált képviselői és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
kapcsolódó tevékenységei számára. 2014-ben az EU a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze (EIDHR) keretében 5 millió euróig finanszíroz olyan új projekteket, amelyek 
célja az őslakos népek jogainak előmozdítása.” 
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