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Artikel 3 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

”alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”.
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Peter Rodhe

Det biologiska perspektivet



FN är bekrymrad över att urfolk har drabbats av
historiska orättvisor som resultat från kolonisering och

övertagande av deras land, territorier och resurser

Det filosofiska perspektivet

Piteälven
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Artikel 26:3
Staterna ska ge laglig rätt och skydd för urfolkens land, 

territorier och tillgångar.

Gallokprotesterna
Foto: 
Tor Tuorda

Det etiska perspektivet



Ett urfolk
En folkgrupp som förekom, eller en folkgrupp som härstammar 

från folk som levde i ett område under lång tid innan andra 
folkgrupper grundade en stat inom samma område, och som har 

eget språk, egen kultur och egna sedvänjor

Kopia från 
Erik Bylunds
”Kolonisatio
nen av Pite
Lappmark” 
1922

Urfolksperspektivet



Tsuobbuojája
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Artikel 12:1 
Urfolk har rätten att förvalta, skydda och att få privat
tillgång till deras religiösa och kulturella platser.

Det andliga perspektivet



Artikel 8:2b 
Stater ska införa ett effektivt skydd mot sådana 

aktiviteter vilka har målet att frånta urfolkens deras 
land, territorier och resurser.

Folkperspektivet I

Renskiljning
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Silbojávvre 
efter nivå-
sänkning
Foto: Lilian 
Mikaelsson

Artikel 12:2 
Staterna ska möjliggöra för urfolken tillgång till, och
återförande av mänskliga kvarlevor, genom en
transparent process utarbetad i samråd med urfolket

Folkperspektivet II



Artikel 39
Urfolk har rätt till finansiellt och tekniskt stöd från
stater och genom internationellt samarbete för att
kunna nyttja rättigheterna i urfolksdeklarationen. 

Slamsjön 
vid 
Aitikgruvan
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Det ekonomiska perspektivet



Aitikgruvan
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Artikel 10
Urfolk ska inte tvingas från deras marker eller territorier. 
Flyttning av urfolk ska inte kunna ske mot deras vilja och

det ska finnas överenskommelser om rättvis kompensation
och de ska ges möjlighet att flytta tillbaka

Det sociala perspektivet



Artikel 7
Urfolk har rätt till ett liv med fysisk och mental 

integritet och med personlig frihet och säkerhet

Ritsem vid 
Ahkkajávrre
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Säkerhetsperspektivet



Sönderkörd bäck vid 
Lycksele
Foto: Naturskydds-
föreningen

Artikel 7
Stater ska genomföra åtgärder som förhindrar negativa 

effekter på miljön och som får konsekvenser för 
ekonomin och de sociala, kulturella eller andliga 

förhållandena hos ett urfolk 



Foto förvaltat av 
Riksantikvarie-
ämbetet



Notfiske i 
Luebnejávrre
Foto: Peter Rodhe

Artikel 32
Urfolken har rätt att avgöra och utveckla prioriteringar 

och strategier för utvecklingen av deras land, 
territorier och andra resurser

Det samiska perspektivet


