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S T A T E M E N T   
 

Declarația purtătorului de cuvânt cu ocazia Zilei internaționale a popoarelor 
indigene, 9 august 2014 

 
 
„Astăzi suntem alături de popoarele indigene pentru a celebra bogatul lor patrimoniu 
cultural și a aduce un omagiu contribuției majore pe care tradițiile și cunoștințele acestora le 
reprezintă pentru patrimoniul cultural mondial. UE este în continuare un susținător fervent al 
Declarației din 2007 a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene 
(UNDRIP). Drepturile popoarelor indigene, astfel cum sunt definite în declarația respectivă, 
fac parte integrantă din politica UE în domeniul drepturilor omului. 
 
UE subliniază importanța succesului Conferinței mondiale privind popoarele indigene care va 
fi organizată în septembrie 2014. Angajamentul nostru este reafirmat în cadrul discuțiilor și 
sprijinim participarea delegaților popoarelor indigene care doresc să traducă UNDRIP în 
acțiuni concrete și schimbări pe teren. De asemenea, subliniem importanța implicării 
popoarelor indigene în elaborarea agendei în materie de dezvoltare pentru perioada 
ulterioară anului 2015. 
 
UE ridică problema drepturilor popoarelor indigene ori de câte ori aceasta este relevantă în 
contactele cu țările terțe și organizațiile regionale, precum și în cadrul forumurilor 
multilaterale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, Organizația Statelor Americane și 
Uniunea Africană. Totodată, UE acordă sprijin financiar pentru proiectele societății civile, 
pentru delegații popoarelor indigene în cadrul organismelor ONU și pentru activitățile 
relevante ale Organizației Internaționale a Muncii. În cadrul Instrumentului de finanțare 
pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (IEDDO), în 2014 UE 
va acorda finanțare în valoare de până la 5 milioane EUR pentru proiecte noi care vizează 
promovarea drepturilor popoarelor indigene.” 
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