
Posisjonsnotat: Urfolk, afroetterkommere og utdanning 

SAIH har som overordnet visjon at alle skal ha tilgang til inkluderende og god utdanning i en verden 
med rettferdig fordeling, demokrati og menneskerettigheter. For urfolk og afroetterkommere 
innebærer dette en relevant utdanning som ivaretar deres individuelle og kollektive 
menneskerettigheter i tråd med internasjonalt rammeverk.  

Bakgrunn 

Urfolk har drevet en lang motstandskamp mot historisk marginalisering og undertrykkelse, og 
opplever fortsatt diskriminering i ulike former. Gjennom både eksterne og interne 
koloniseringsprosesser har urfolk blitt fratatt tradisjonelle territorier og landområder, forfulgt for sin 
tro og sitt verdensbilde, og assimilert inn i vestlig kultur og samfunn gjennom statlig politikk og 
praksis. Afroetterkommere har også en historie preget av marginalisering og undertrykkelse. Først 
gjennom slavehandel og senere som marginaliserte borgere på lik linje med urfolk. 

Utdanning har historisk vært et sentralt middel for å svekke eller utrydde urfolks språk, kultur og 
verdensbilde. Statlig assimileringspolitikk gjennom utdanningssystemet har hatt alvorlige 
konsekvenser for urfolks liv og samfunnsutvikling. Der det finnes data, viser tallene at urfolks tilgang 
til utdanning er begrenset i forhold til resten av befolkningen. Der urfolk har tilgang til både 
grunnskole og høyere utdanning, er utdanningsplaner, pensum og undervisningsmetoder sjeldent 
tilpasset språk, kultur og lokal kontekst. I følge UNESCO1 regnes mange urfolksspråk for å være 
sårbare eller utrydningstruet. Urfolks og afroetterkommeres kultur, historie og særegne 
kunnskapssystemer fremstilles feilaktig eller stereotypisk i nasjonale utdanningsplaner. Nasjonale 
myndigheter setter ofte ikke av nok midler til at urfolk kan utvikle og drive egne 
utdanningsinstitusjoner med kulturelt og språklig relevant pedagogikk og pensum. Den samme 
marginaliseringen har også rammet afroetterkommere. Urfolk og afroetterkommeres tilgang til 
relevant og god utdanning er derfor fortsatt marginal. 

I følge en rapport fra FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter (2009)2, er utdanning avgjørende 
for å sikre urfolks individuelle og kollektive utvikling. Utdanning er en forutsetning for urfolks 
mulighet til å realisere retten til selvbestemmelse, inkludert retten til å fremme egen økonomisk, 
sosial og kulturell utvikling. Utdanning kan også være et avkoloniserende verktøy og bidra til å styrke 
egen økonomisk, sosial og kulturell utvikling. For urfolk i Latin-Amerika benyttes ofte begrepet «Buen 
vivir», å leve godt, som en beskrivelse på en ønsket utvikling i sine områder. Det kan forklares som 
utvikling som tar hensyn til urfolks prioriteringer, rettigheter og forståelse av verden, og som foregår 
i harmoni med naturgrunnlaget, som er selve forutsetningen for deres identitet og overlevelse som 
folk.   

Rammeverk for rettigheter 

De viktigste internasjonale rettslige rammeverkene for urfolk er FNs erklæring for urfolks rettigheter 
(Urfolkserklæringen, 2007) og ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige 
stater (ILO 169, 1989). De fleste land i Latin-Amerika har ratifisert ILO 169, og Norge var det første 
landet som forpliktet seg til å følge konvensjonen. Urfolkserklæringen har blitt vedtatt av et 
overveldende flertall av FNs medlemsstater. 

                                                           
1 http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap 
2 http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/2nd/docs/A_HRC_EMRIP_2009_2.pdf 
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Urfolkserklæringen og ILO 169 understreker urfolks rett til ikke-diskriminering i forhold til de 
universelle menneskerettighetene, men også deres rett til selvbestemmelse som folk. Det vil si at 
urfolk har kollektive rettigheter som selvstendige folk, i tillegg til de universelle 
menneskerettighetene som i hovedsak beskytter individet. Det gjelder blant annet retten til å danne 
egne politiske styringsmodeller, forvalte tradisjonelle landområder, samt utvikle og styre egne helse- 
og utdanningssystemer3.  

Artikkel 14 i Urfolkserklæringen anerkjenner urfolks rett til å opprette og kontrollere egne 
utdanningssystemer og institusjoner som sørger for utdanning tilpasset deres egne språk og metoder 
for læring. Dette i tillegg til å ikke bli diskriminert til å delta fullt ut i statlige styrt utdanning. 

Artikkel 27 understreker at alle utdanningsprogrammer og tilbud for urfolk skal utvikles og 
gjennomføres i samarbeid med urfolk for å kunne møte deres særlige behov. Disse skal videre 
omfatte deres historier, kunnskaper, teknologier og verdisystemer, samt deres sosiale, økonomiske 
og kulturelle prioriteringer. 

Urfolkserklæringen og ILO 169 gjelder i all hovedsak urfolk, men i flere land i Latin-Amerika 
anerkjennes afroetterkommere som likeverdige rettighetshavere som urfolk fordi de er distinkte 
etniske grupper med historiske tilhørighet til tradisjonelle landområder før nasjonsbygging fant sted. 
Dette forutsetter at afroetterkommere oppfatter sine rettigheter som «etniske rettigheter». Det er 
likevel viktig å merke seg at afroetterkommeres rettigheter ofte svakere implementert i nasjonalt 
lovverk.   

Siden FNs tredje verdenskonferanse mot rasisme (Third World Conference Against Racism) i 2001 har 
det også vokst fram et normativt rammeverk4 for afroetterkommere som omhandler rasisme og 
rasediskriminering som spesielt rammer denne gruppen.   

Autonom og interkulturell utdanning 

Urfolks egne utdanningsinstitusjoner er helt sentrale for å realisere urfolks rett til selvbestemmelse, 
og for å bevare og videreutvikle deres språk, kultur og identitet. Gjennom å utvikle pensum som 
anerkjenner deres tradisjoner, språk, kultur, kunnskap og levesett blir utdanning relevant og et 
middel for frigjøring som individ og som folk. Læringsmetoder er ofte deltagende og basert på 
praktiske situasjoner. Utdanning ses på som en prosess som varer livet ut, uten tidsramme, 
karakterer eller aldersbegrensning. Både muntlig og skriftlig overføring av kunnskap mellom 
generasjoner er derfor viktig. For mange urfolk er utdanning noe som ikke bare foregår i klasserom 
eller auditorier. Familien og lokalsamfunn er sentrale arenaer for kollektiv læring og utvikling. 
Utdanning på mer formelle institusjoner samarbeider også med lokalsamfunn og lokale ledere, noe 
som gjør skillet mellom såkalt «formell» og «uformell» utdanning mindre viktig. En slik 
framgangsmåte sikrer også en demokratisk forankring og inkludering av lokalsamfunn i felles 
samfunnsprosesser.  

I Latin-Amerika er mange regioner flerkulturelle, med en befolkning sammensatt av urfolk, 
afroetterkommere, og mestiser5.  Økt kunnskap og formidling om urfolk og afroetterkommeres 
historie og situasjonen i dag er med på å styrke forståelsen og respekten for deres kultur, språk, 
identitet og rettigheter i resten av samfunnet. Interkulturell og tospråklig utdanning er en retning 

                                                           
3 FNs erklæring for urfolks rettigheter, § 12-15. ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i 
selvstendige stater, § 26-31. 
4 Durban Erklæringen (Durban Declaration). 
5 Representerer majoriteten i mange land i Latin-Amerika og er etterkommere av Europeere, eller en blanding 
av europeere og urfolk som ikke har en selvdefinert urfolksidentitet. 



som anerkjenner at et mangfold av levesett, kultur, språk, kunnskap og forståelse av verden er en 
berikelse for alle, og en forutsetning for å motvirke diskriminering basert på etnisitet, rase, klasse, 
kjønn og andre identitetsfaktorer.  

Høyere utdanningsinstitusjoner, slik som urfolks- eller interkulturelle universiteter, tar hensyn til 
pensum, pedagogikk og epistemologi som utfordrer hegemoniske/ konvensjonelle systemer for 
læring og kunnskapsbygging. De samme institusjonene utvikler forskningsmiljøer der urfolk og 
afroetterkommere selv er sentrale aktører som bidrar til å styrke anerkjennelsen av 
kunnskapsbygging rundt deres særegne historie, kunnskap, teknologi og verdisystemer som har vært 
mangelfull i dominerende utdannings- og forskningsmiljøer. Forskningsmetoder er deltagende og 
involverer ofte lokale ledere og lokalsamfunn i definering av forskningsspørsmål og verifisering av 
resultater. 

For at utdanningsprogrammer og tilbud for urfolk og afroetterkommere skal være relevante og av 
god kvalitet er det viktig å styrke fagområder som er spesielt viktige for lokal kontekst, kultur og 
tradisjoner. For å sikre et bærekraftig utdanningssystem er lærerutdanning som utdanner lærere 
med interkulturell og flerspråklig kompetanse svært viktig. Yrkesutdanning er et viktig alternativ til 
høyere utdanning for å sikre relevant fagkompetanse og bevare tradisjonelle yrker slik at ungdom 
kan bidra til utvikling av bærekraftige lokalsamfunn.  

En anerkjennelse av urfolks og afroetterkommeres rett til utdanning forutsetter å sikre deres rett til 
tradisjonelle landområder, territorier og ressurser. En sikker tilgang til disse områdene og ressursene 
er en forutsetning for å overføre grunnleggende elementer av tradisjonell kunnskap, språk og kultur. 
Kunnskapen og kompetansen som bygges og formidles er også avgjørende for å kunne forvalte de 
samme territoriene. Derfor er kampen om territorier ikke bare en kamp om ressursgrunnlag for 
inntekt og levebrød, det er også en kamp for å overleve som folkegrupper. Urfolks og 
afroetterkommeres territorier trues særlig av storskala utvinnings-, jordbruks- og industriprosjekter, 
også gjennom norske investeringer.  

SAIH mener at: 

• Urfolks har rett til selvbestemmelse over egne utdanningsinstitusjoner og utdanningstilbud i 
tråd med Urfolkserklæringen og ILO 169. 

• Høyere utdanning som er tilpasset urfolk og afroetterkommeres tradisjoner, kultur, språk og 
verdensbilde er en forutsetning for deres mulighet til å fremme egen økonomisk, sosial og 
kulturell utvikling. 

• Urfolks høyere utdanningsinstitusjoner må anerkjennes formelt av nasjonale myndigheter.   

• Utdanningstilbud for urfolk og afroetterkommere må utarbeides og implementeres i 
samarbeid med deres representative institusjoner.  

• Forskning utført av urfolks- og interkulturelle universiteter har lik status som annen 
forskning.  

• Interkulturell og flerspråklig utdanning er viktig for å motvirke diskriminering.  

• Norge må ha en oppdatert veileder for arbeid med urfolks i utenrikstjenesten, som også 
forplikter norsk næringsliv til å respektere urfolks rettigheter. 

 


