Myanmar

NATUUR BESCHERMEN MET
DE KENNIS VAN LOKALE
GEMEENSCHAPPEN
In de regio Tanintharyi in Myanmar wonen verschillende inheemse en lokale
gemeenschappen. De Karen vormen de grootste etnische minderheid. Met
hun generatielange kennis van en ervaring met duurzaam gebruik en beheer
van natuurlijke hulpbronnen kunnen zij een grote bijdrage leveren aan
natuurbescherming en duurzame ontwikkeling.
TRADITIONELE KENNIS WAARBORGEN

en biodiversiteitsverlies voor het land en voor de
inheemse en lokale gemeenschappen.

Tanintharyi, de meest zuidelijke administratieve
regio van Myanmar, heeft nog veel ongerepte

Een belangrijke focus is het werken met jongeren om

ecosystemen met een hoge biodiversiteit.

hén de kennis aan te bieden over het gebruik van

Vanwege de rijkdom aan natuurlijke grondstoffen

bijvoorbeeld drones en satellietbeelden, ecosysteem-

en vruchtbaar land heeft de regio te maken met

monitoring en mediacampagnes. Ook komt er steeds

de ontwikkeling van grote industriële projecten.

meer aandacht voor positieve acties om deelname

Zoals palmolie- en rubberplantages, mijnbouw

van vrouwen te bevorderen, zoals het aantrekken en

en infrastructurele werken. Die leiden tot boskap,

betalen van een kinderoppas tijdens bijeenkomsten.

waterverontreiniging en landonteigening en

VERSTERKEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK
MIDDENVELD

dat heeft weer desastreuze gevolgen voor de
biologische diversiteit, ecologische functies en
natuurlijke hulpbronnen. Voor de Karen en andere
inheemse gemeenschappen wordt het steeds

IUCN NL stimuleert samenwerking tussen lokale

moeilijker om hun duurzame leven in en met het bos

organisaties en met regionale netwerken, waardoor ze

voort te zetten.

NIEUWE GENERATIE LEIDERS

“Onze partners in Myanmar zijn er uitzonderlijk
goed in om gemeenschappen te versterken
en jonge leiders in hun kracht te zetten.
Echte verandering kan alleen komen vanuit
de gemeenschappen. Zij zijn daarom niet de
doelgroep van projecten maar de uitvoerders
die aan het stuur moeten zitten.”
Evelien van den Broek, expert Myanmar bij
IUCN NL

Een nieuwe generatie van ngo’s met jonge leiders
is in de regio bezig aan een opmars. Met hun frisse
blik en hands-on aanpak blijken zij uitstekend
in staat om samen te werken met de lokale
gemeenschappen en om de verbinding te leggen
met de lokale overheid. Ze steunen de mensen
om het inheems landgebruik in kaart te brengen.
Ze bieden kennis over de nationale wetten en
starten een transparante en inclusieve dialoog
over de bedreigingen van klimaatverandering
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de impact van hun activiteiten kunnen vergroten. Van

(outcome harvesting). Deze methode biedt

2016 t/m 2020 hebben vijf lokale partnerorganisaties

mogelijkheden om te reflecteren en lessen te leren

van IUCN NL binnen het strategisch partnerschap

over wat wel en niet effectief is.

Shared Resources Joint Solutions gewerkt aan het
probleem van landdegradatie via een gedeelde

Politieke onrust

Theory of Change.

Militaire coup
Allemaal zetten ze hun eigen expertise in en

Na een 70 jaar durende burgeroorlog tussen het

leren ze van elkaar en van IUCN NL, waardoor

Myanmarese leger en de etnische minderheden is er sinds

ze nieuwe vaardigheden hebben ontwikkeld

2015 formeel een staakt-het-vuren. Sindsdien hebben grote

en effectiever kunnen werken. Samen hebben

investeerders interesse in het natuurlijk kapitaal van het

ze het maatschappelijke middenveld en lokale

land. Gevluchte inwoners die willen terugkeren, bemerken

gemeenschappen versterkt. Ze hebben overleg

dat hun land is ingepikt door bedrijven die er grootschalige

met lokale overheden tot stand gebracht en

landbouw- en mijnbouwprojecten zijn begonnen. In de

bepleiten verandering in het overheidsbeleid

nieuwe politieke ruimte onder de burgerregering sinds

ten bate van natuurbescherming en beheer door

2015 konden steeds meer klachten over onrechtmatig

gemeenschappen (community governance).

landgebruik bij de overheid worden aangekaart. Met de
militaire coup in februari 2021 is er een einde gekomen

PROFESSIONALISERING

aan het democratiseringsproces en zijn de mensen,
gemeenschappen en de natuur weer ondergeschikt

IUCN NL heeft haar partnerorganisaties in

gemaakt aan de luimen en belangen van het leger.

staat gesteld om te professionaliseren: we
hebben adviezen en trainingen gegeven om het
projectmanagement te verbeteren volgens een

In Myanmar kan IUCN NL lokale ngo’s in staat

methode van planning, monitoring, evaluatie en

stellen om inheemse en lokale gemeenschappen

leren, en een zorgvuldige boekhouding. Wij hebben

te versterken. Zodat ze zichzelf kunnen

een nieuwe methode geïntroduceerd waarmee

vertegenwoordigen in besluitvormingsprocessen

veranderingen in het gedrag van actoren herkend

over de inrichting van het landschap, kunnen

en benoemd worden: het ‘oogsten van uitkomsten’

opkomen voor hun traditionele rechten en met
hun kennis kunnen bijdragen aan duurzaam
landschapsbeheer.

Voorbeeld van ons werk
Bottom-up natuurbescherming

Vooral in het licht van de recente militaire coup is

Omdat inheemse gemeenschappen onderdeel

het van groot belang dat organisaties in Tanintharyi

zijn van het ecosysteem moeten zij een belangrijke

gesteund worden om hun werk te kunnen

rol krijgen in natuurbescherming. Het Tenasserim

voortzetten.

River & Indigenous Peoples’ Network (TN) traint
jongeren om gemeenschapsleiders te worden
voor duurzame ontwikkeling. Met steun van IUCN

Wilt u dat samen met ons
mogelijk maken? Kijk op onze
website voor uitgebreide
informatie en meer voorbeelden
van projecten. Of neem direct
contact op met onze expert
Evelien van den Broek.

NL heeft TN een trainingsprogramma van negen
maanden georganiseerd en zijn in drie jaar tijd 36
jonge leiders opgeleid. De jongeren hebben nu
meer kennis en vaardigheden om met hun eigen
en andere inheemse gemeenschappen te werken
aan versterking van duurzame systemen voor
levensonderhoud en natuurbehoud.
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