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Den 6. Verdenskongressen for 
reindriftsfolk 

 
Til reindriftsregionene i verden og til relevante nasjonale og internasjonale 
organisasjoner og organer, institusjoner og andre med interesse for saker om 
reindriftsfolk og urfolk  

 
INVITASJON TIL DEN 6. VERDENSKONGRESSEN FOR 
REINDRIFTSFOLK i Jokkmokk, Sverige, 16.-20.august 2017 

 
Herved inviteres det til den 6.Verdenskongressen for reindriftsfolk i Jokkmokk, 
Sverige, 16. – 20.august 2017. Vennligst se foreløpig program, som er vedlagt.  

 
Den 6. Verdenskongressen for reindriftsfolk arrangeres i den neststørste kommunen i 
forhold til geografisk utstrekning, og er en av de viktigste samiske kommuner i 
Sverige med stor tilstedeværelse av samisk reindrift, kultur og språk. Det lokale 
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vertskapet består av Renägarförbundet, Sáminuorra, Svenska Samernas 
Riksförbund (SSR) og Jokkmokk kommune. 

 
Verdenskongressen for reindriftsfolk utgjøres ab delegater og representanter fra 29 
reindriftsregioner i det sirkumpolare nord. Andre deltagere på kongressen vil være 
offisielle gjester og observatører fra nasjonalstatene og regionene, inviterte gjester og 
foredragsholdere fra faglige institusjoner og organisasjoner, kulturpersoner, utstillere 
og andre.  
 
Den 6. Verdenskongressen for reindriftsfolk vil også være 20 års jubileet for 
etableringen av Verdensforbundet for reindriftsfolk (WRH), som ble etablert i 1997.   

 
Reindriftsregionene er bedt om å registrere sine delegater og representanter til 
kongressen, se vedlegg 3. For de som trenger invitasjon for å søke visum til Sverige, 
vil dette bli sendt ut i løpet av mai-juni 2017.   

 
Denne invitasjonen utvides også til nasjonale og internasjonale administrasjoner og 
organer for reindrift, nasjonale og internasjonale forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner og organer, og andre offentlige og private organisasjoner og 
organer som jobber med reindrifts- eller urfolkssaker.  
 
Offisielle språk på den 6.Verdenskongressen er engelsk, russisk og nordsamisk, og 
det vil være simultantolkning mellom disse.     

 
Du er velkommen til å besøke Kongressens hjemmeside www.6wrhc.org du vil finne 
mer detaljert informasjon om kongressen, registreringsskjema og hvor vi vil publisere 
kontinuerlig nyheter, oppdateringer, endringer i programmet og annen nyttig 
informasjon av generell art.   
 

 
 
 

Kautokeino, 14.februar, 2017 
 

På vegne av WRHs styre 

     
Johan Mathis Turi      Elna Sara 
Generalsekretær      Kongresskoordinator 

 
 

Vedlegg: Foreløpig program for den 6.Verdenskongressen for reindriftsfolk   
                Generelle retningslinjer for oppnevning av delegater og registering av 

               deltagere     
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