
 

 

 
 

 

 

 

Den sjätte Världskongressen för Renskötarfolk 
 

 

Jåhkåmåhkke-Jokkmokk, Sverige, 16-20. augusti 2017 
 

Den 6:e världskongressen för renskötarfolk kommer arrangeras i Jokkmokk, den 16-20 augusti 2017. 
Världskongressen for renskötarfolk är det högsta organet inom det internationella 
rennäringssamarbetet och omfattar över 24 olika renskötarfolk i 10 nationalstater. Jokkmokk är en 
central samisk mötesplats och en stor rennäringskommun i Sverige. 
 
En plats för möte mellan kulturer, demokratisering och inflytande 

 
Kongressen som hålls vart 4:e år har arrangerats 5 gånger tidigare i: Nadym, Väst-Sibirien, 1997; Inari, 
Finland, 2001; Yakutsk, Sakha Jakutien, Ryssland 2005; Kautokeino, Norge, 2009, och senast i Aoluguya, Inre 
Mongoliet, Kina, 2013. Världskongressen är den viktigaste mötespunkten för renskötarfolk i världen. Under 
dessa dagar delas mängder av kulturella uttryck mellan de olika folken. Världskongressen är en arena där 
renskötseln i de olika regionerna har möjlighet till kommunicera och informera om renskötseln i sina 
respektive områden, om utmaningar de möter lokalt såväl som globalt.  
 
Centrala teman för kongressen 
 
Under kongressen i Jokkmokk kommer den nya förvaltningen av världsarvet Laponia vara ett viktigt tema, 
där Sverige agerar ett föregångsland i att ta vara på urfolks och renskötares traditionella, lokala kunskap i 
statlig förvaltning, vilket är av stort intresse för det internationella samarbetet för renskötare, eftersom 
liknande processer pågår runtom i renskötselområdet. Laponia är i ett internationellt perspektiv viktigt 
exempel på lokalt medbestämmande på ett reellt plan. I Jokkmokk finns både möjligheten att besöka 
naturum i Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet, samt ta del av Laponiatjuottjudus erfarenheter av såväl 
Laponiaprocessen som hur den nya förvaltningen fungerar i praktiken. 

 
Ytterligare ett viktigt tema för världskongressen är renens och renskötarmas hälsa. I Sverige finns mycket 
erfarenhet från de senaste åren med forskning på samers hälsa, framförallt mentala hälsa. God hälsa, såväl 
fysisk som psykisk, är en kärnfråga för att människor ska fortsätta leva och verka i det arktiska och 
subarktiska området. Mat och matkultur hänger starkt ihop med vår hälsa. Vad vi äter, hur vi äter och hur vi 
producerar våra råvaror är grunden för ett gott liv. Renskötare är råvaroproducenter och de har djup 
kunskap i förädling och tillagning av mat. Att dela sina matkulturer kommer också vara i fokus under 
kongressen. Andra viktiga teman under dagarna är klimatförändringar, arealfrågor, forskning och 
utbildning.  
 
 
 
 



 

  

Om Kongressen 
 
Kongressen består av tre delar. Den första delen är den formella delen där man behandlar stadgeenliga 
ärenden i WRH. Kongressens huvuduppgift är att utforma en deklaration där man uttalar sina målsättningar 
för att främja renskötselns intressen regionalt och internationellt de kommande fyra åren. Deklarationen 
utgör en grund för arbetet i WRH. Förbumdets råd och styrelse blir valda av kongressen.      
 
Den andra delen är en så kallad kunskaps- och branchdel (proffessional part) där seminarier med fokus på 
för renskötseln betydelsefulla teman arrangeras. Under denna del av kongressen delas erfarenheter och 
kunskaper mellan renskötarfolk, forskare och representanter för förvaltning, samt andra som jobbar med 
sådant som utbildning, värdeskapande och näringsutveckling med koppling till renskötseln. 
 
Den tredje delen av kongressen är den kulturella delen. I samband med detta presenteras de olika 
renskötarfolkens kulturer; duodji (slöjd- och hantverk), musik, konst, och mattraditioner för 
kongressdeltagarna, genom bl.a. konserter och utställningar. Detta är också ett viktigt tillfälle för 
värdslandet att presentera sin lokala renskötarkultur och dess speciella egenskaper. I samband med 
kulturdelen arrangeras även under en utedag, ett besök hos en lokal siida (renskötare och dess renhjord) 
där deltagarna får en chans att bekanta sig ännu mer med den lokala renskötseln i området. Under 
utedagen arrangeras även av tradition världsmästerskapet i lassokastning. 
 

 
20-års jubileum 
 
2017 är det 20 år seden Association of World Reindeer Herders etableras i Nadym, Ryssland. Kongressen 
2017 kommer således bli ett jubileumsarrangemang för det internationella samarbetet mellan renskötare. 
Renskötseln i Sverige har varit med i det internationella samarbeidet seden 1993, och var en av grundarna 
av Association of Wolrd Reindeer Herders i Nadym. Av den anledningen er glädjande att kunna arrangera 
den 6:e världskongressen samt att fira WRH:s 20- årsjubileum i Jokkmokk i Sverige.  
 
Värdarna för kongressen är WRH med sina medlemsorganisationer SSR, Sáminuorra och Renägarförbundet 
i samarbete med Jokkmokks kommun. International Centre for Reindeer husbandry (ICR), med 
huvudkontor i Kautokeino, Norge bidrar också till arrangerandet och genomförandet av kongressen. 

 
 

Bures boahtin, vällkommen! 

  
  
 

  

www.6wrhc.org 


