Riksorganisationen Same Ätnams (RSÄ) styrelse som avhöll
styrelsemöte lördagen den 5 september 2020 väljer att
gemensamt göra följande uttalande:
Det är med extrem oro vi tar emot långväga nyheter från urfolket Mapuche i
det som idag är omnämnt som nationalstaten Chile. 27 personer ur Mapuchefolket har internerats och därefter inlett en hungerstrejk för att protestera mot
militariseringen av samfälligheter tillhörande Mapuche, mot polisvåldet vid
demonstrationer av Mapuche samt kriminaliseringen av ledare för Mapuche
med hjälp av lagar som inrättats under diktaturtiden.
Riksorganisationen Same Ätnams styrelse finner att detta inte har stöd i
internationell lagstiftning som ILO169 eller agenda 2030. Av de Globala Målen
stipulerar mål nummer 16 bland annat följande:
”Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.
Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri
från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till
rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara
mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och
sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som
har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja
mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen”
Riksorganisationen Same Ätnams styrelse
uppmanar nationalstaten Chile
att snarast upphöra med våld och exkludering av urfolket Mapuche,
att inkludera Mapuche i en framåtsyftande dialog och att snarast tillse de hungerstrejkandes
hälsa och välbefinnande,
uppmanar nationalstaten Sverige
att snarast genom utrikesminister Ann Linde påverka Chile att upphöra med sin militanta &
hårdföra attityd och inleda meningsfulla förhandlingar med urfolket Mapuche.

Sápmi den 5 september 2020,
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