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Inuit er solidariske med ’Black Lives Matter’ (Sortes liv betyder noget) 

Inuit Circumpolar Council (ICC) udtrykker solidaritet med alle sorte og andre mennesker, der er 

underlagt racisme, og fordømmer samtidig alle racistiske og diskriminerende handlinger, som fører 

til socialt oprør. ICC kræver et stop for enhver form for brutalitet, systematisk racisme og 

forskelsbehandling i USA og et hvert andet sted i verden. 

Gennem generationer har inuit kæmpet mod racisme og diskrimination i de fire samfund og lande, 

hvor vi lever. På trods af, at vi som oprindelige folk, har fået anerkendt vores rettigheder til 

selvbestemmelse, retten til vores territorier og ressourcer mv., hvilket også er blevet anerkendt i 

flere internationale menneskerettighedserklæringer, herunder FN-erklæringen om oprindelige folks 

rettigheder (UNDRIP), er der fortsat mange barrierer, som hindrer vores rettigheder i at opnå social 

og økonomisk lighed. 

Inuit har været underlagt racistiske handlinger og angreb på vores kultur gennem  århundreder års 

kolonialisme, fra tvangsforflytninger, internatskoler og assimilationspolitik frem til racemæssige 

forskelle i adgangen til retssystemet for kvinder, børn og andre sårbare medlemmer af vores 

samfund. 

ICC opfordrer USA, Canada, Rusland og Grønland til at samarbejde med inuit for at gennemføre 

konkrete love og politiske reformer, der er nødvendige for at skabe lighed og ligeværdig 

ansvarlighed på alle områder i vores samfund, herunder lovgivningen. 

På trods af, at FN's Konvention om Afskaffelse af Alle Former for Racediskrimination 

(Racediskriminationskonventionen), der blev vedtaget i 1965, og FN’s erklærede to årtier mod 

bekæmpelse af racisme og racediskriminering, har regeringerne i vid udstrækning ikke truffet 

konkrete tiltag for at afslutte den brutale virkelighed af racisme og diskrimination for sorte og andre 

mennesker underlagt racisme, herunder de oprindelige folk. 

ICC står fast på, at vi skal opnå en verden fri for racisme, hvor enhver etnicitet har de sociale, 

økonomiske og politiske rettigheder til at bevare og udvikle deres egne kulturer.  
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