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S T A T E M E N T  
 
 

Verklaring van de woordvoerder naar aanleiding van de internationale dag 
van de inheemse volken in de wereld, 9 augustus 2014 
 

 
"Vandaag vieren wij met de inheemse volken hun rijke culturele erfgoed en huldigen wij de 
aanzienlijke bijdrage van hun tradities en kennis aan het werelderfgoed. De EU blijft de 
verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volken (UNDRIP) van 2007 
ten volle steunen. De rechten van inheemse volken, zoals gedefinieerd in de UNDRIP, vormen 
een integrerend onderdeel van het mensenrechtenbeleid van de EU. 
 
De EU wijst op het belang van een succesvolle wereldconferentie over inheemse volken 
(WCIP) in september 2014. Wij blijven ons inzetten in de discussies en bieden steun aan de 
vertegenwoordigers van de inheemse volken in hun streven om de UNDRIP om te zetten in 
concrete acties en veranderingen op het terrein te verwezenlijken. Wij wijzen ook op het 
belang van de deelname van inheemse volken aan de uitwerking van de 
ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015. 
 
De EU brengt, waar dat relevant is, de rechten van de inheemse volken ter sprake in haar 
contacten met derde landen en regionale organisaties, alsook in multilaterale fora zoals de 
Verenigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. De EU biedt 
tevens financiële steun aan projecten van maatschappelijke organisaties, aan 
vertegenwoordigers van inheemse volken in VN-organen en relevante activiteiten van de 
Internationale Arbeidsorganisatie. In het kader van het Europees instrument voor de 
democratie en de mensenrechten (EIDHR) zal de EU in 2014 tot 5 miljoen euro inzetten voor 
nieuwe projecten ter bevordering van de rechten van inheemse volken." 
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