
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inbjudan	  till:	  
	  

EALLIN	  workshop	  i	  Umeå	  
	  

Umeå	  Universitet	  
	  

30	  januari	  -‐	  1	  februari	  2014,	  Umeå	  
	  
	  
“SDWG	  EALLIN	  –	  The	  voice	  of	  the	  reindeer	  herding	  youth”	  är	  ett	  projekt	  
under	  Arktiskt	  Råds	  Sustainable	  Development	  Working	  Group.	  Projektet	  
leds	  och	  genomförs	  av	  Association	  of	  World	  Reindeer	  Herders	  (WRH).	  

	  
I	  samband	  med	  invigningen	  av	  Umeå	  som	  Europas	  kulturhuvudstad	  
kommer	  aktiviteter	  med	  och	  för	  renskötande	  ungdom	  arrangeras	  

tillsammans	  med	  International	  Centre	  for	  Reindeer	  Husbandry,	  Sáminuorra	  
och	  CeSam.	  

	  
Temat	  är	  "det	  goda	  livet"	  och	  vi	  vill	  under	  dessa	  dagar	  diskutera	  för	  oss	  
viktiga	  frågor	  som:	  Varför	  är	  vi	  renskötare?	  Vilka	  behov	  har	  vi?	  Hur	  kan	  vi	  
hjälpas	  åt	  att	  bygga	  ett	  gott	  liv	  för	  renskötare	  i	  de	  cirkumpolära	  områdena?	  

	  
	  

Föreläsningarna	  är	  öppna	  för	  allmänheten	  i	  mån	  av	  plats,	  då	  ungdomarna	  
sätts	  i	  fokus.	  Under	  lördagen	  anordnar	  vi	  en	  lávvu-‐dialog,	  där	  vi	  kommer	  att	  

visionera	  om	  hur	  vi	  vill	  se	  vår	  framtid	  för	  en	  levande	  renskötsel	  i	  de	  
cirkumpolära	  nordområdena.	  	  

	  
	  

Se	  program	  nedan.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  



PROGRAM	  FÖR	  EALLIN	  WORKSHOP	  UBMEJE	  	  30/1	  –	  1/2	  2014	  	  
	  
TORSDAG	  30/1,	  Norra	  beteendevetar	  huset	  sal	  2005	  
	  
	  
14.15	  –	  14.30	  Välkomnande	  
14.30	  –	  15.00	  Mikhail	  Pogodaev	  –	  World	  Reindeer	  Herders	  
15.00	  –	  15.30	  Anders	  Oskal	  –	  International	  Centre	  for	  Reindeer	  Husbandry	  
15.30	  –	  15.45	  Paus	  
15.45	  –	  16-‐15	  Ellen	  Inga	  Turi	  –	  Governance	  of	  Reindeerherding	  in	  Finnmark	  and	  Yamal	  
16.15	  –	  16.45	  Det	  goda	  livet	  –	  i	  med-‐	  och	  motgångar	  i	  renskötseln,	  föreläsning	  
16.45	  –	  17.15	  Back	  to	  the	  future-‐workshop	  	  
	  
	  
18.00	  -‐	  Middag	  på	  Tráhppie	  och	  incheckning	  
	  
	  
FREDAG	  31/1,	  sal	  UB	  337	  
	  
	  
09.20	  –	  09.50	  Anette	  Löf	  –	  Kunskapsöverföring	  och	  forskning	  
09.50	  -‐	  10.30	  Jenny	  Wiik	  Karlsson	  –	  Vilka	  rättigheter	  har	  man	  som	  renskötare?	  
10.30	  –	  10.45	  Paus	  
10.45	  -‐	  11.00	  Presentation	  av	  SSRs	  projekt	  ”Aktavuohta”	  
11.00	  -‐	  12.00	  Rebecca	  Lawrence	  –	  Intro	  rollspel	  
	  
12.00	  –	  13.15	  Lunch	  
	  
13.15	  Rollspel	  med	  Rebecca	  Lawrence	  
16.15	  –	  16.30	  Paus	  
16.30	  -‐	  Uppsummering	  och	  info	  inför	  lördagens	  lávvu-‐dialog	  	  
	  
Middag	  på	  Tráhppie	  
	  
	  
	  
LÖRDAG	  1/2,	  Lávvu	  vid	  dammen	  på	  Umeå	  universitet	  campus	  
	  
9.30	  –	  12.00	  Lávvu-‐dialog	  ”Det	  goda	  livet”	  
	  
	  
Vi	  bekostar	  boende	  och	  mat	  för	  deltagande	  ungdom.	  
Anmälan	  görs	  per	  mail	  till	  elena@saminuorra.org	  innan	  24/1.	  
Är	  intresset	  tillräckligt	  stor	  så	  kommer	  vi	  att	  ordna	  transport	  tur	  och	  retur	  från	  
Jokkmokk,	  nämn	  i	  så	  fall	  detta	  i	  din	  anmälan.	  	  
	  


