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S T A T E M E N T   
 

Vyhlásenie hovorcu pri príležitosti Medzinárodného dňa pôvodného 
obyvateľstva sveta, 9. august 2014 

 
 
„Dnes sa pripájame k pôvodným obyvateľom pri oslave ich bohatého kultúrneho dedičstva a 
vzdávame hold ich tradíciám a poznatkom, ktorými nesmierne obohatili svetové kultúrne 
dedičstvo. EÚ aj naďalej vytrvalo podporuje Deklaráciu Organizácie Spojených národov o 
právach pôvodného obyvateľstva z roku 2007. Práva pôvodného obyvateľstva vymedzené v 
uvedenej deklarácii tvoria neoddeliteľnú súčasť politiky EÚ v oblasti ľudských práv. 
 
EÚ zdôrazňuje význam úspešnej realizácie Svetovej konferencie o pôvodnom obyvateľstve, 
ktorá sa uskutoční v septembri 2014. Budeme sa naďalej zapájať do rozhovorov a 
podporujeme zapojenie zástupcov pôvodného obyvateľstva do aktivít s cieľom premeniť 
Deklaráciu Organizácie Spojených národov o právach pôvodného obyvateľstva na konkrétne 
opatrenia a zmeny v tejto oblasti. Zároveň konštatujeme, že je dôležité zapojiť pôvodné 
obyvateľstvo do prípravy rozvojového programu na obdobie po roku 2015. 
 
Vždy, keď je to relevantné, EÚ nastoľuje otázku práv pôvodného obyvateľstva v rámci 
kontaktov s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami, ako aj na multilaterálnych 
fórach, napríklad v Organizácii Spojených národov, Organizácii amerických štátov a Africkej 
únii. Okrem toho poskytuje finančnú podporu na projekty občianskej spoločnosti, pre 
zástupcov pôvodného obyvateľstva v orgánoch OSN a na príslušné činnosti Medzinárodnej 
organizácie práce. V rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) 
prispeje EÚ v roku 2014 prostriedkami až do výšky 5 miliónov EUR na nové projekty, ktorých 
cieľom je presadzovanie práv pôvodného obyvateľstva.“ 
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