Bescherming van natuurbeschermers

FYSIEKE EN DIGITALE
NETWERKEN BIEDEN MEER
VEILIGHEID
Geweld tegen natuurbeschermers is een symptoom van de steeds hardere strijd
om grondstoffen zoals mineralen, hout en palmolie. IUCN NL ondersteunt lokale
maatschappelijke organisaties en inheemse gemeenschappen die opkomen
voor de natuur met lokale veiligheidsmaatregelen en door te pleiten voor betere
(internationale) wettelijke bescherming.
In landen met veel grondstoffen en gebrekkige

om zichzelf en de natuur te beschermen. We

landrechten wordt steeds meer land uitgegeven

helpen hen vast te stellen wat de bredere

voor ontginning. Zelfs ongerepte natuurgebieden

context is van de bedreigingen en waar in dat

komen nu in het vizier van ontwikkelaars.

speelveld zij zich bevinden. Daarnaast helpen wij

Natuurbeschermers en inheemse gemeenschappen

hen een lobbystrategie te ontwikkelen en hun

die dit een halt willen toeroepen, worden vaak fysiek

lobbycapaciteiten te verbeteren. We bieden tools,

en mentaal bedreigd en gecriminaliseerd. Volgens

zoals online apps, om misstanden te monitoren en

het jaarlijkse Global Witness-rapport werden in 2019

samen met ons een halt toe te roepen.

wekelijks vier natuurbeschermers vermoord.
Daarbij richten we ons in het bijzonder op vrouwen.

GEVAARLIJK OM OP TE KOMEN VOOR DE
NATUUR

De traditionele rolverdeling maakt het hun
verantwoordelijkheid om het gezin te voorzien van
water en voedsel en daardoor zijn ze meer afhankelijk

Slechts een paar procent van de wereldbevolking

van een biodiverse en gezonde leefomgeving.

leeft in een ‘open land’ volgens de Civicus-

Daarnaast zijn vrouwelijke natuurbeschermers

monitor, die per land de maatschappelijke

kwetsbaarder voor bedreigers, die hen bijvoorbeeld

ruimte van burgers meet. Ruim 80% wordt ten
minste in ernstige mate beperkt. Overheden
gebruiken antiterrorismewetgeving en grepen in
2020 de coronapandemie aan om het werk van

“De natuur kan niet voor zichzelf opkomen: zij
heeft mensen nodig die dat voor haar doen.
Deze natuurbeschermers moeten we
beschermen, zodat zij hun werk in veiligheid
kunnen doen. Niet alleen vandaag, maar ook in
de toekomst.”
Antoinette Sprenger, senior expert environmental
justice bij IUCN NL

de natuurbeschermers op het Zuidelijk Halfrond
te bemoeilijken. Ook bedrijven intimideren
natuurbeschermers in ernstige mate, zowel fysiek
als door hen voor de rechter te dagen en in kostbare
juridische processen te betrekken.

MISSTANDEN EEN HALT TOEROEPEN
IUCN NL ondersteunt lokale maatschappelijke
organisaties en de inheemse gemeenschappen
IUCN NL

1

Bescherming van natuurbeschermers

bestempelen als slechte moeder en zo isoleren van

We richten noodfondsen op die natuurbeschermers

hun gemeenschappen.

zo nodig fysiek in veiligheid brengen en juridische
bijstand financieren. Via het Defend the Defenders

VEILIGHEIDSTRAININGEN

netwerk wisselen we ervaringen uit.

Via trainingen stellen we de natuurbeschermers in

LOBBY VOOR NALEVEN REGELGEVING

staat om voor hun rechten op te komen. We helpen
met het opzetten van persoonlijke netwerken zodat

IUCN NL ondersteunt lokale partners om erop

ze bij gevaar snel kunnen handelen. Ook de digitale

toe te zien dat bedrijven de bestaande wet- en

veiligheid is erg belangrijk: wanneer iemands online

regelgeving ter bescherming van de natuur naleven

communicatiekanalen zijn beschermd, kan hij zonder

én dat de overheid die handhaaft. Ook lobbyen we

angst of dreiging communiceren over misstanden.

voor een bindend VN Mensenrechtenverdrag voor
Bedrijven, en due diligence regelgeving op EU en
Nederlands niveau. Dit omdat blijkt dat bedrijven de

Voorbeeld van ons werk

(vrijwillige) OECD Richtlijnen niet in acht nemen en

Netwerk van vrouwelijke leiders in Bolivia

bindende regelgeving daarom noodzakelijk is om

In Bolivia breidt de exploitatie van bos

mensenrechtenschendingen te voorkomen.

zich steeds verder uit. Wij werken er nauw
samen met vrouwelijk leiders van inheemse

We maken gebruik van de mogelijkheden binnen

gemeenschappen. Voor hen is een gezonde

VN-convenanten en -verdragen zoals de Universal

leefomgeving onontbeerlijk en niet onder-

Periodic Review om mensenrechtenschendingen te

handelbaar. Voor en met hen hebben we een

rapporteren en op internationaal niveau aan de kaak

app ontwikkeld waarmee zij onderling informatie

te stellen.

kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Via
dit digitale netwerk kunnen ze contact leggen

Meer voorbeelden van ons werk

met VN-organen en andere betrouwbare
instanties om dreigingen te melden. Wanneer

Meer bescherming van natuur-

bedrijven en overheden processen tegen hen

beschermers

beginnen vanwege bijvoorbeeld reputatieschade,

Op de Filipijnen heeft één van onze partners

kunnen zij dankzij een noodfonds een advocaat

het label ‘communistisch’ gekregen. Leden

inschakelen.

kunnen daardoor worden opgepakt, zonder
proces in de gevangenis worden gegooid,
en lopen het risico te worden mishandeld en

SAMENWERKEN MET IUCN NL

gedood. IUCN NL staat hen bij via een
noodfonds en werkt samen met de
Nederlandse ambassade.

Wilt u IUCN NL
helpen om de veiligheid
van natuurbeschermers te
vergroten? Kijk op onze website
voor uitgebreide informatie en
meer voorbeelden van projecten.
Of neem direct contact
op met onze expert
Antoinette Sprenger.

In de Democratische Republiek Congo 		
vergroot een appgroep de veiligheid van
parkwachters. Zo staan zij in contact met
hun familie, zodat die direct alarm kan slaan
wanneer de parkwachter in gevaar is.
In mei 2019 organiseerde IUCN NL in 		
Amsterdam een grote bijeenkomst met 29
natuurbeschermers uit 9 verschillende 		
landen van het Zuidelijk Halfrond, waar zij
ervaringen en lessons learned uitwisselden
en nieuwe netwerken creëerden.

IUCN NL

2

Bescherming van natuurbeschermers

