Guyana’s

NATUUR EN TRADITIONELE
LEEFWIJZEN BESCHERMEN
In de tropische bossen van de Guyana’s leven traditionele bevolkingsgroepen op
duurzame wijze samen met de natuur. IUCN NL verdedigt de rechten, de cultuur en
het levensonderhoud van deze groepen en beschermt de biodiversiteit van hun
leefgebieden.

PROBLEMEN DOOR MIJNBOUW

lokale natuurbeschermingsorganisaties maakten we
inzichtelijk hoe de eenzijdige besluitvorming door de

De landen Guyana en Suriname bestaan voor het

overheid bijdraagt aan verwoesting van de natuur in

grootste deel uit uitgestrekte, oorspronkelijke

de regio.

bossen. In de binnenlanden leven inheemse

MAATSCHAPPELIJKE RUIMTE BESCHERMEN

en tribale bevolkingsgroepen op traditionele
wijze. Maar de laatste jaren vormt mijnbouw
zoals goudwinning een bedreiging voor hun

We hebben de bestaande vereniging van inheemse

leefgebieden en voor de natuur. De landelijke

dorpen en stamhoofden gesteund om via de

overheden, die de gebieden besturen vanuit

ontwikkeling van communicatiemateriaal en een

hoofdsteden aan de kust, geven concessies aan

checklist hun protocollen en richtlijnen op papier te

mijnbouwbedrijven of laten illegale mijnbouw

krijgen voor de buitenwereld. Daarnaast is het binnen

ongecontroleerd zijn gang gaan zonder de

inheemse groepen van belang om vrouwelijke

lokale gemeenschappen daarin te kennen. In het

leiders te steunen in het verbeteren van hun positie

verlengde van de mijnbouw wordt bos gekapt, raakt

ten opzichte van overheden en het beschermen

water vergiftigd en ontstaat illegale kwikhandel.

van hun maatschappelijke ruimte. Zij streven soms
andere belangen na dan mannen en organiseren zich

RECHTEN VAN INHEEMSE EN TRIBALE
VOLKEN VERSTERKEN

onafhankelijk van hen.

Volgens IUCN NL moet de besluitvorming in de
Guyana’s meer inclusief zijn, met oog voor de

“Wij ondersteunen lokale organisaties om
de stem van de lokale bevolking over te
brengen bij beslissers in de hoofdsteden.”
Liliana Jauregui, expert Guyana’s bij
UCN NL

cultuur, het erfgoed en de leefomgeving van
traditionele inwoners. We zetten ons daarom
in voor de rechten van inheemse en tribale
bevolking in wetgeving en overheidsbeleid.
Daarbij werken we toe naar betere samenwerking
door maatschappelijke organisaties die de lokale
gemeenschappen vertegenwoordigen. Samen met
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VISIE OP LANDGEBRUIK

TEGEN ILLEGALE KWIKHANDEL

De landrechten van tribale en inheemse stammen

Kwik is wereldwijd een veelgebruikt middel om goud

in Suriname zijn nog niet formeel vastgelegd en de

te winnen uit rivierwater. Maar kwik is zeer schadelijk

laatste jaren komen zij steeds meer in conflict met

voor de volksgezondheid: het vervuilt water in het

de overheid. Samen met onze partner Tropenbos

gehele gebied stroomafwaarts. Hoewel het gebruik

International steunden we enkele tribale groepen

van kwik in goudwinning verboden is, bestaat in

in hun overleg met stakeholders. De Saamaka,

de Guyana’s een levendige illegale kwikhandel.

waarvan 64 gemeenschappen worden bedreigd

IUCN NL heeft die handel inzichtelijk gemaakt en

door de ontwikkeling van mijnbouw en de aanleg

de uitkomsten gepresenteerd aan de Minamata-

van infrastructuur, hielpen we met een proces van

conventie, aan Interpol en aan de mondiale

participatieve besluitvorming. De stammen

gemeenschap.

schetsen daarin in woord en via landkaarten hun

OLIEWINNING MONITOREN

eigen visie op hun landschap en het landgebruik.
Door gebieden aan te wijzen voor bewoning,
productie en natuur hebben ze concrete voorstellen

De komende jaren zal ook de winning op zee van

in handen om het gesprek met de overheid aan te

recent gevonden olievoorraden een bedreiging gaan

gaan. Dat maakt het mogelijk om de discussie bottom

vormen voor de natuur in de Guyana’s. Het is nog

up te voeren in plaats van top down.

onduidelijk of de overheden de olie duurzaam en
eerlijk gaan winnen. Samen met WWF Nederland, de
Commissie m.e.r. en lokale partners organiseerden

Voorbeeld van ons werk

we workshops over milieueffectrapportage voor

Nationaal beleid beïnvloeden

vertegenwoordigers van de olie-industrie, overheden,

De tropische bossen van Guyana zijn van groot

ngo’s en kennisinstituten in Suriname en Guyana.

ecologisch belang, ook om de gevolgen van

IUCN NL houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de

klimaatverandering tegen te gaan. Samen met

gaten en zorgt ervoor dat alle betrokken tijdig worden

lokale partners probeert IUCN NL de bossen te

geïnformeerd.

beschermen door de ongebreidelde houtkap,

SAMENWERKEN MET IUCN NL

goudwinning en illegale handel in wilde
dieren tegen te gaan. Daarbij is transparantie in
beslissingen zoals het uitgeven van concessies

Wilt u samen met IUCN NL de laatste grote bossen ter

essentieel. Daarnaast moet de overheid inheemse

wereld beschermen door de stemmen van de lokale

en tribale gemeenschappen en hun duurzaam

bevolking te versterken?

landgebruik erkennen en hun rechten vastleggen.
We lobbyen dan ook om overheidsbeleid
op nationaal niveau te beïnvloeden. Als start

Kijk op onze website
voor uitgebreide informatie
en meer voorbeelden
van projecten.
Of neem direct contact
op met onze expert
Liliana Jauregui.

organiseerden we een rondetafelgesprek met
de landelijke overheid en maatschappelijke
organisaties. We lieten samen met onze partners
een onderzoek uitvoeren naar de impact van
mogelijke maatregelen en hopen dat de overheid
onze aanbevelingen voor mijnbouw en bosbouw
overneemt.
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