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a declaração palangka raya sobre 
desmatamento e os direitos dos

povos da floresta

nós, representantes dos povos da floresta, povos indígenas, comunidades 
locais, agricultores, seringueiros, coletadores de vime, moradores de 
terras úmidas, mulheres, homens e jovens da ásia, áfrica e américa 

latina, organizações não-governamentais de direitos humanos e sociais 
e de suporte ao meio ambiente, nos reunimos em palangka raya em 
kalimantan central na indonésia, para fazer este apelo à comunidade 

internacional, nossos próprios governos e organizações internacionais que 
procuram proteger o ambiente global. nós nos encontramos entre os dias 
9 e 14 de março de 2014 para rever e compartilhar nossas experiências e 
avaliar o progresso que está sendo feito a nível local, nacional e mundial 

para conter o desmatamento e proteger os nossos direitos e meios de 
subsistência.

declaração



4



5

os esforços globais para conter o desmatamento estão falhando e as 
florestas estão sendo desmatadas mais rápido do que nunca para o 
agronegócio, madeira e outros esquemas de uso da terra. nós, povos 
da floresta, estamos sendo levados ao limite da nossa resistência 
para sobreviver. os esforços efetivos para combater o desmatamento 
exigem respeito aos nossos direitos básicos, que são os direitos 
de todos os povos e todos os seres humanos. o desmatamento é 
desencadeado quando os nossos direitos não são protegidos e as nossas 
terras e florestas são tomadas por interesses industriais sem o nosso 
consentimento. existe clara evidência de que, quando os direitos dos 
povos estão garantidos o desmatamento pode ser interrompido e até 
mesmo revertido. fazemos então um apelo à uma mudança na política, 
para que os direitos e a justiça sejam centrais nos esforços de contenção 
do desmatamento. o mundo não pode permitir mais atrasos.

Por isso, fazemos um apelo aos governos, agências internacionais e à 
comunidade internacional para:

• parar a produção, comércio e consumo de mercadorias derivadas de 
desmatamento, grilagem de terras e outras violações dos direitos dos 
povos da floresta;

• parar a invasão de terras e florestas de tais povos pelo agronegócio, 
indústrias extrativistas, pelas obras de infraestrutura, projetos 
de energia e economia “verde” que negam os nossos direitos 
fundamentais;

• tomar medidas imediatas e concretas para defender os direitos dos 
povos das florestas em todos os níveis, incluindo o direito à terra, 
territórios e recursos, o direito ao desenvolvimento autodeterminado, 
e o direito de possuir, controlar e gerenciar nossas terras de acordo 
com o nosso conhecimento e meios de subsistência.

Vamos trabalhar em solidariedade para formar uma rede de prestação de 
contas de base global para monitorar, documentar, desafiar e denunciar 
de forma independente a destruição da floresta e as violações dos 
direitos dos povos da floresta.

afirmação
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a situação que nós e nosso planeta enfrentamos é grave. a crise do 
desmatamento global continua e recentes análises científicas mostram 
que a perda de florestas está acelerando, especialmente em países com 
florestas tropicais. esta destruição não apenas põe em perigo o planeta 
através das mudanças climáticas, perda de biodiversidade e perda de 
funções do ecossistema, como também prejudica a nossa vida diária, 
nossas culturas, nossos próprios meios de subsistência e economias, 

colocando em risco nosso futuro.

o s esforços globais promovidos por agências 
programas e acordos como a Convenção- 

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 
Clima (CQNUMC), o Programa Colaborativo 
das Nações Unidas para a Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação Florestal 
(UNREDD), e o Banco Mundial para tratar do 
desmatamento através de mecanismos de mercado 
estão falhando, não apenas porque os mercados 
viáveis não surgiram, mas porque estes esforços 
não levam em conta os múltiplos valores das 
florestas e, apesar do cunho social destas iniciativas, 
na prática elas não estão respeitando os nossos 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 
Contraditoriamente, muitas dessas mesmas agências 
estão promovendo a aquisição de terras e territórios 
dos nossos povos através de seu apoio e imposição 
de projetos de desenvolvimento, assim, minando 
ainda mais as iniciativas nacionais e globais 
destinadas a proteger as florestas.

na indonéSia, o desmatamento está se acelerando, 
apesar das promessas do governo para reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa; enquanto 
isso, as leis nacionais sobre terras e florestas não 
conseguem garantir os direitos dos povos e muitas 
comunidades rurais estão ficando sem-terra. Apesar 
de uma moratória sobre novas concessões de 
florestas, o desmatamento para produção do azeite 
de dendê (também conhecido como óleo de palma), 
plantações industriais, o cultivo de agro-combustível 
e a mineração estão intensificando. Por outro lado, 
os ganhos judiciais obtidos através de uma longa luta 
não têm seguimento por parte do Poder Executivo.

na maláSia, o mesmo processo de desmatamento 
também continua com a grande expansão das 
plantações de dendê em Sabah e Sarawak. As 
mineradoras e a energia hidrelétrica em vários 
estados estão se espalhando pelas florestas e 
terras. Apesar das inúmeras decisões dos tribunais 

superiores afirmando os direitos consuetudinários 
dos povos, os governos estaduais continuam negando 
os direitos dos mesmos às suas terras e florestas.

na república democrática do congo, os 
direitos às nossas terras como povos da floresta não 
estão garantidos em lei. Nós cuidamos e mantemos 
as florestas como a nossa fonte de sustento e nosso 
legado para as futuras gerações. Descobrimos 
entretanto, que o nosso governo está alugando estas 
áreas para empresas madeireiras e mineradoras 
estrangeiras, através de procedimentos pouco claros 
e duvidosos, e quando desafiamos estas licenças 
ou tentamos continuar com o nosso meio de vida, 
sofremos violência e abuso.

noS camarõeS, a exploração de madeira, 
as plantações de dendê e novos esquemas de 
infraestrutura estão causando um desmatamento 
galopante, auxiliado por leis coloniais que negam 
nossos direitos às nossas terras e florestas, e por 
funcionários corruptos do governo que colocam 
nossas terras à outros interesses, desconsiderando o 
nosso bem-estar. O resultado comun são despejos, 
e consequentemente o empobrecimento. Mesmo as 
áreas protegidas reservadas para compensar a perda 
de florestas restringem nossos meios de subsistência 
e negam os nossos direitos.

na libéria, nós, Povos Indígenas, que somos a 
maioria da população do interior, descobrimos que 
grandes partes das nossas terras foram entregues 
pelo governo para madeireiros e para empresas que 
produzem o azeite de dendê na Ásia sem a nossa 
consulta, e muito menos o nosso consentimento. 
Privados dos nossos meios de subsistência, nossos 
povos descobrem que, ao invés do governo afirmar 
nossos direitos como cidadãos, esses mesmos 
funcionários nos assediam quando protestamos 
contra essas imposições.

Situação atual e recomendaçõeS para mudançaS
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na guiana, apesar de um Memorando de 
Entendimento entre o nosso Governo e o Reino 
da Noruega para frear a perda da floresta, o 
desmatamento está aumentando com mais 
exploração madeireira e mineração sendo permitida, 
inclusive em nossas terras tituladas. A Lei Ameríndia 
não garante os nossos direitos sobre nossos 
territórios, dando poder arbitrário ao Ministro para 
anular a nossa autoridade. Quando apresentamos os 
planos de desenvolvimento alternativos detalhados 
para nossas terras e florestas, estes são ignorados.

na colômbia, apesar de proteções constitucionais 
e legais dos nossos direitos, a expansão do dendê 
na costa do Pacífico tem gerado conflitos armados 
e despejos dos nossos povos de seus territórios 
ancestrais. Desenvolvimentos de infraestrutura, que 
fazem parte da IIRSA incluindo aqueles financiados 
pelo BID, ameaçam a sobrevivência cultural e 
física de trinta e dois povos indígenas e outras 
comunidades rurais. A maioria das nossas terras 
tem sido entregue para concessões de mineração, 
petróleo e gás, sem o nosso consentimento.

no peru, as leis atuais só titulam as terras onde 
estão as aldeias e não nossos territórios mais vastos, 
e a construção de estradas (incluindo as que são 
parte do projeto IIRSA) é uma das principais causas 
do desmatamento. Isso ameaça o futuro dos povos 
indígenas em isolamento voluntário. Com isso, 
cerca de 80% de nossas terras está agora sobreposta 
às concessões industriais, e com a exploração 
madeireira e mineração ilegal causando grandes 
problemas; além de novas leis repressivas que foram 
passadas a fim de reprimir nossos protestos. A 
expansão do dendê representa também uma nova 
ameaça às nossas terras e florestas.

no paraguai, embora haja uma lei regional de 
“desmatamento zero” no leste do país, a perda da 
floresta continua a nível nacional, enquanto na 
região do Chaco a taxa de desmatamento é a mais 
alta do mundo, uma vez que os grandes produtores 
de soja e pecuaristas se apoderaram das terras 
ancestrais dos nossos povos, a fim de exportar carne 
bovina e produtos de soja, criando uma ameaça 
particularmente grave para esses povos indígenas 
que vivem em isolamento voluntário. Muitas das 
pessoas envolvidas são políticos, que gozam de 
impunidade. A população rural está cada vez mais 
marginalizada, enquanto imigrantes estrangeiros são 
incentivados pelo governo a ocupar nossas terras e 
florestas.

Esta combinação de leis injustas, industrialização 
de nossas paisagens, corrupção e falsas soluções 
tornou-se insuportável e está levando nossas 
sociedades aos seus próprios limites, ameaçando 
tanto a nossa sobrevivência, quanto a sobrevivência 
das florestas das quais dependemos.

O que essas avaliações locais e nacionais mostram 
é que, apesar dos esforços globais para conter 
o desmatamento, o modelo extrativista de 
desenvolvimento baseado nas exportações continua 
sendo imposto às nossas florestas e territórios mais 
vastos, ignorando os nossos direitos humanos. 
O comércio internacional de produtos derivados 
do desmatamento é conduzido pela demanda 
global particularmente dos países desenvolvidos 
especialmente da Europa, e por investimento 
transacional.

Nossas terras estão sendo tomadas e nossas florestas 
estão sendo derrubadas para produzir madeira, 
azeite de dendê, soja, minerais, petróleo e gás para os 
mercados globais e nacionais, para infraestrutura e 
energia hidrelétrica. Muitas vezes, essas imposições 
são parte de programas de desenvolvimento em larga 
escala elaborados por governos e corporações sem 
o nosso envolvimento e financiados por agências 
internacionais de desenvolvimento.

Neste processo, nossos direitos sobre nossas terras 
e modos de vida estão sendo violados e nossa 
própria sobrevivência está ameaçada. Estamos sendo 
despejados de nossas terras e florestas e nossas 
manifestações estão sendo reprimidas, muitas vezes 
por paramilitares, forças militares e policiais, às vezes 
pago pelas mesmas empresas. Os conflitos de terra 
estão se proliferando, levando à mais violência e até 
mortes nas fronteiras da floresta, mesmo entre as 
comunidades.

Muitas dessas indústrias e grilagem de terras estão 
sendo impostas sem o devido processo, e contra 
a nossa vontade, desrespeitando o consentimento 
livre, prévio e informado; contrariando leis, e através 
de práticas destruidoras e corruptas. Muitas vezes 
o suborno e a manipulação de pessoas que foram 
designadas para nos representar facilitam estas 
expropriações. Frequentemente esses abusos são 
justificados pelos nossos governos como sendo de 
interesse nacional, quando, na verdade, minam a 
boa governança e o Estado de Direito, bem como os 
acordos globais sobre o desenvolvimento sustentável 
e os direitos humanos.
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Nossos esforços para buscar a justiça e a reparação 
através dos tribunais são muitas vezes frustrados pela 
impunidade existente aos que cometem tais abusos, 
enquanto muitos de nossos povos que se manifestam 
são perseguidos. Novas leis estão sendo passadas 
que colocam mais limitações à nossa liberdade 
fundamental e ao acesso à justiça. As vozes dos 
povos da floresta não estão sendo ouvidas e agora 
estão sendo suprimidas, enquanto os nossos líderes 
comunitários estão sendo incentivados, pressionados 
e cooptados por empresas e autoridades do governo, 
a aceitar planos de desenvolvimento nacional 
injustos e insustentáveis, facilitando assim, ainda 
mais a destruição da nossa terra e do nosso meio de 
vida que depende da floresta.

Observamos também que, os esforços internacionais, 
governamentais e privados para proteger as florestas 
da destruição, convertendo as mesmas em áreas 
protegidas, objeto de concessões florestais ou criação 
de reservas e áreas de uso restrito, tendem a ignorar 
nossos direitos, negam nossos meios de subsistência 
e, assim, criam mais conflitos e instabilidade. Já 
basta! Essas “iniciativas verdes” não são a solução 
para a disputa da terra.

A causa de toda esta destruição e abusos reside no 
problema fundamental de uma falta de respeito aos 
nossos direitos, à nossas terras e territórios, nossa 
auto-governança, nossas próprias instituições, leis 
consuetudinárias e formas distintas de vida com 
base em nossa longa familiaridade com as florestas, 
e de como ganhar a vida através dela sem destruí-la. 
Muitas vezes os nossos modos de vida e sistemas 
de conhecimento são considerados retrógrados, e 
portanto somos discriminados em todas as nossas 
relações com a sociedade nacional e internacional.

Ao negar os nossos direitos e ao não protegê-los, são 
as nossas florestas; as florestas do mundo, que ficam 
vulneráveis à essas forças destrutivas.

Observamos que a comunidade internacional 
tem afirmado a importância desses direitos. A 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas defende nossos direitos às 
nossas terras, territórios e recursos naturais, bem 
como a gerência dos mesmos pelas nossas próprias 
instituições. Os tratados internacionais de direitos 

humanos consagram nossos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais, à não-discriminação, 
para a segurança alimentar e ocupações tradicionais 
e insistem na igualdade dos direitos das mulheres e 
na necessidade de proteger as crianças.1

Os tratados e acordos ambientais internacionais 
também têm afirmado os nossos direitos ao uso 
sustentável consuetudinário e a voz decisiva sobre 
o que acontece em nossas florestas. Nossos direitos 
internacionalmente reconhecidos são invocados, 
entre outros, nas “salvaguardas” para REDD+, 
acordados pela Convenção das Nações Unidas de 
Mudanças Climáticas, os padrões das Nações Unidas 
de REDD e os Princípios Orientadores da Forest 
Carbon Partnership Facility do Banco Mundial 
(FCPF), embora estes não estão sendo cumpridos 
adequadamente. No entanto, estas normas 
potencialmente positivas correm o risco de serem 
debilitadas pela falta de reformas sólidas nacionais, 
jurídicas e de governança, que assegurarem o 
respeito pelos direitos dos povos das florestas.

As Diretrizes Voluntárias da ONU sobre a 
Governança Responsável da Posse da Terra, Pescas 
e Florestas no Contexto da Segurança Alimentar 
Nacional aprovadas há dois anos por 194 países 
salientam a importância de garantir a segurança 
da terra para as comunidades locais e povos 
indígenas, afirmam o direito dos povos indígenas ao 
consentimento livre, prévio e informado, e enfatizam 
a adesão às obrigações e respeito aos direitos 
costumeiros internacionais.

Reconhecemos que em alguns países foram feitos 
avanços na revisão de Constituições e na adoção 
de novas leis que respeitam os direitos dos povos 
indígenas, reformam a posse de terras e incentivam 
manejo florestal comunitário. Apesar de que 
muitos obstáculos permaneçam em termos de 
implementação, estes casos apontam o caminho a ser 
seguido por outros países.

Tomamos nota das recentes promessas por empresas 
líderes do setor privado para reformar a maneira de 
fazer negócios, a fim de deter o seu envolvimento 
no desmatamento e respeitar os nossos direitos 
de acordo com os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. 

* Isso inclui o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial; a Convenção Internacional sobre a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 
Tratamento ou Punição; o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes; a Convenção Europeia sobre o Acesso à Informação 
(Aarhus), a Participação do Público no Processo de Decisão, e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente; a Carta Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos, as Cartas regionais latino-americanas, europeia e americana, associados aos seus próprios processos e 
mecanismos; e o artigo 8 (j), Artigo 10, alínea c da Conservação da Diversidade Biológica (CDB).



9

No entanto, não se obteve até agora o estimado 
progresso para cumprimento destes compromissos. 
Essas promessas só serão efetivadas quando houver 
uma verificação genuinamente independente e se 
os procedimentos estabelecidos para cumprimento 
de tais promessas e reparação de violações, sejam 
cobrados.

A solidariedade das ONGs do Norte e do Sul com a 
parceria dos nossos povos em nossas lutas por justiça 
é animadora e importante para nós. Nós apelamos 
à eles para que garantam uma melhor comunicação 
e coordenação entre os seus esforços e para que 
prestem mais atenção à garantia de nossos direitos 
e meios de subsistência em suas campanhas pela 
redução da perda de florestas.

Essas experiências também nos mostra o 
quão importante é o monitoramento florestal 
independente, e como tal monitoramento é reforçado 
quando existe o nosso envolvimento direto. Nós 
que vivemos nas florestas a conhecemos melhor, 
e sabemos identificar imediatamente o que está 
acontecendo de errado. Portanto, precisamos estar 
ligados à outras partes interessadas para garantir a 
transparência no procedimento.

Todos estes progressos são necessários já há 
muito tempo, mas é preciso fazer muito mais para 
se restaurar a forma com que lidamos com as 
florestas e para avaliar os progressos realizados na 
implementação real dos compromissos das empresas 
e dos governos.

Já existe muita evidência convincente de que as 
florestas são melhor protegidas e conservadas e 
até mesmo restauradas, quando os nossos direitos 
são respeitados e quando existe espaço para as 
nossas próprias alternativas, baseadas em nossos 
direitos e nossa própria sabedoria e conhecimento 
da floresta, sustentada pelas nossas próprias 
crenças e espiritualidade. Apesar dos progressos 
feitos a nível mundial para promover o manejo 
florestal comunitário, esses regimes devem ser 
ajustados de forma com que todos os direitos 
dos povos da floresta sejam garantidos e nosso 
próprio conhecimento, crenças, instituições, e leis 
consuetudinárias sejam utilizados para orientar o 
manejo florestal.

Para que tais abordagens possam florescer 
precisamos de mudanças nas legislações, políticas 
e programas nacionais que garantam os nossos 
direitos.

Por isso, fazemos as seguintes recomendações:

oS goVernoS e aS legiSlaçõeS nacionaiS 
deVem:

• Parar a emissão de todos os títulos, autorizações 
e concessões industriais que se sobrepõem às 
nossas florestas e terras sem que haja a consulta e 
o consentimento livre, prévio e informado;

• Parar a expansão industrial em áreas úmidas;

• Resolver conflitos de terra entre as comunidades, 
empresas e governos, de acordo com os nossos 
direitos reconhecidos internacionalmente à terra 
e à floresta; bem como restituir as terras tomadas 
sem consentimento;

• Desenvolver ou revisar leis nacionais e 
regulamentos de execução relativos à terras 
e florestas com o pleno conhecimento e 
compreensão dos povos da floresta e, em seguida, 
aplicá-las de forma eficaz, afim de garantir 
os nossos direitos consuetudinários as nossas 
florestas, terras, territórios e recursos naturais, em 
conformidade com o direito internacional e os 
tratados internacionais ratificados;

• Apoiar e colaborar com as iniciativas dos povos 
das florestas no desenvolvimento de mapas e 
bancos de dados que documentem suas terras, 
territórios e sistemas de uso da terra;

• Certificar-se de que todo o planejamento do uso 
do solo e zoneamento das terras e florestas levam 
plenamente em conta os direitos e sistemas de 
uso da terra dos povos da floresta, garantindo 
as considerações das necessidades das nossas 
gerações futuras;

• Adotar e fazer cumprir as leis e procedimentos 
revisados para garantir o direito dos nossos povos 
de dar ou negar, em consentimento livre, prévio 
e informado, todas as operações propostas em 
nossas terras, territórios e florestas;

• Adotar e fazer cumprir as leis que garantem a 
personalidade jurídica das nossas instituições 
livremente eleitas e garantir a aplicação das leis 
consuetudinárias e os sistemas de uso e manejo 
da terra baseado em nosso próprio sistema de 
conhecimento e crença;

• Ampliar os sistemas de manejo florestal 
comunitário e revisar as tendências florestais 
de tal maneira que se possa garantir os direitos 
plenos dos povos da floresta;

• Assegurar os direitos territoriais das comunidades 
e agricultores fora da floresta, para que eles não 
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são sejam empurrados para as florestas por sua 
pobreza e falta de terras;

• Garantir a liberdade e espaço democrático dos 
nossos povos, ao qual temos o direito, para 
que possamos nos expressar sem intimidação e 
coerção;

• Garantir a igualdade entre mulheres e homens em 
todas estas leis e programas;

• Proporcionar o acesso efetivo à justiça para as 
nossas comunidades, de tal maneira que seja 
possível para nós, desafiar e obter reparação por 
abusos aos nossos direitos;

• Proteger os direitos, liberdades fundamentais, 
bem-estar e segurança dos monitores florestais, 
denunciantes, protetores, ativistas e manifestantes;

• Assegurar o livre acesso aos jornalistas e meios 
de comunicação para fornecer informações e 
transparência;

• Certificar-se da total transparência e legalidade na 
emissão de todas as licenças e planos de florestas e 
recursos naturais;

• Intensificar os esforços anti-corrupção para 
impedir a ilegalidade e abuso dos direitos 
humanos;

• Promover sistemas de ensino que estimulem as 
nossas gerações mais jovens a se sentirem seguras 
com suas identidades e para que respeitem a 
sabedoria, crenças e espiritualidade de seus 
anciãos e antepassados.

oS paÍSeS deSenVolVidoS, nomeadamente 
a união euroPeia (ue), e outros 
comercianteS deVem:

• Parar o comércio de produtos derivados de 
desmatamento e ocupações ilegais de terras;

• Dar apoio adicional aos países com florestas 
tropicais com medidas para proteger os nossos 
direitos e frear o desmatamento;

• Certificar-se de que as definições legais e os 
sistemas de garantia da legalidade nas cadeias de 
fornecimento de mercadorias, inclusive para a 
madeira, incorporam e respeitam as obrigações 
internacionais de direitos humanos dos países.

aS inStituiçõeS financeiraS 
internacionaiS deVem:

• Garantir que as salvaguardas revisadas e 
atualizadas sejam adotadas totalmente alinhadas 
com os padrões internacionais de direitos 

humanos, incluindo a Declaração da ONU 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas e do 
reconhecimento do direito do consentimento 
livre, prévio e informado;

• Fortalecer salvaguardas ambientais para proibir o 
financiamento direto e indireto de conversão ou 
degradação de habitats naturais críticos e áreas de 
alto valor de conservação;

•  Reforçar os mecanismos da devida diligência e 
incentivos para garantir que essas salvaguardas 
sejam implementadas de maneira efetiva;

• Adotar mecanismos que sejam mais eficazes e 
independentes e que ofereçam reparações aos 
povos atingidos em casos de não cumprimento.

o Setor priVado deVe:

• Respeitar plenamente os nossos direitos às 
nossas terras e florestas e nosso direito de 
auto-representação através de nossos próprios 
representantes eleitos livremente;

• Certificar-se de que nenhuma operação seja 
realizada em nossas terras e florestas, sem o nosso 
consentimento livre, prévio e informado;

• Renegociar com os nossos representantes 
livremente escolhidos todas as operações 
implantadas em nossas terras sem o nosso 
consentimento;

• Fornecer um recurso de reparação para os 
abusos do passado e resolver conflitos de terra 
respeitando plenamente os nossos direitos;

• Estabelecer mecanismos seguros para verificar 
o cumprimento das normas de certificação e 
suas novas políticas de “desmatamento zero e 
exploração zero”, bem como denunciar e reparar 
em caso de não cumprimento;

• Acabar com o investimento em empresas 
envolvidas em desmatamento e abuso de nossos 
direitos.

pedimoS àS ongS para:

• Promover o monitoramento independente, em 
estreita colaboração com os povos da floresta no 
local, para garantir o cumprimento, por parte de 
empresas e do governo, do princípio da legalidade 
e respeito aos nossos direitos;

• Garantir que as áreas protegidas, as 
compensações, as reservas, os regimes de gestão 
condicionais e zonas de uso restrito nunca sejam 
estabelecidos em nossas terras sem respeito aos 
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nossos direitos e os meios de subsistência, e sem o 
nosso consentimento livre, prévio e informado

• Em vez disso, construir iniciativas de conservação 
baseadas no respeito pelos nossos direitos para 
gerenciar e controlar nossas terras e territórios;

• Promover alternativas econômicas de base 
comunitária pautadas em nosso conhecimento e 
sistemas de uso da terra tradicional;

• Prestar solidariedade, capacitação e apoio para os 
nossos povos e comunidades. 

Olhando para o futuro, notamos que os próximos 
eventos internacionais oferecem oportunidades 
significativas para adotar uma abordagem revisada 
da crise que enfrentam as florestas e os povos da 
floresta em todo o mundo com base no respeito 
aos nossos direitos. Em antecipação a estes eventos 
abordamos as seguintes recomendações para as 
instituições intergovernamentais:

negociaçõeS Sobre mudançaS climáticaS:

• Apelamos aos governos que irão negociar 
mudanças climáticas em Lima, em 2014, e 
em Paris, em 2015, para levar plenamente em 
consideração estas recomendações e para abordar 
as causas do desmatamento aqui delineadas, 
lembrando-os da importância do conhecimento 
e práticas costumeiras dos povos indígenas e 
comunidades locais, tal como consagrado nas 
salvaguardas de Cancun;

• Pedimos que qualquer novo regime internacional 
de mudanças climáticas reconheça o dano 
histórico feito pelas mudanças climáticas para os 
povos da floresta, a violação de nossos direitos 
e os nossos modos de vida, e nosso papel 
fundamental na conservação das florestas e 
medidas de adaptação e mitigação;

• Qualiquer açâo de adaptação ou de mitigação 
propostas em nossas terras e florestas deve 
ser objeto de consentimento livre, prévio e 
informado, com a participação plena e efetiva dos 
povos indígenas;

• As atividades e os programas de financiamento do 
Clima e do Fundo Verde para o Clima deve estar 
subordinadas à rigorosas regras e salvaguardas 
que protejam os direitos dos povos das florestas.

conferência mundial daS naçõeS unidaS 
sobre os Povos indígenas (seteMbro de 2014):

• Certificar-se que o Plano de Ação da referida 
Conferência reconheça que os povos indígenas 

estão enfrentando ameaças sem precedentes 
de grilagem de terras e a rápida expansão do 
agronegócio, desenvolvimentos extrativistas e de 
infraestrutura em sua floresta, terras e territórios;

• Expressar preocupações de que o desmatamento 
e as mudanças no uso da terra estão associados 
à violação grosseira e sistemática dos direitos 
humanos dos povos indígenas;

• Criar ações para impedir abusos de direitos 
humanos relacionados com a destruição da 
floresta;

• Instar aos Estados que assegurem que não 
serão permitidos mais ataques em nossas terras 
ancestrais e domínios;

• Pedir ao Relator Especial sobre questões referentes 
aos Povos Indígenas para investigar o problema 
da militarização das terras e territórios dos povos 
indígenas e o uso de intimidação, leis injustas de 
violência para reprimir aqueles que defendem os 
seus direitos.

metaS de deSenVolVimento SuStentáVel 
Pós-2015:

• Assegurar os direitos coletivos dos povos 
indígenas e outros povos da floresta, à nossas 
terras, territórios, florestas e recursos;

• Proteger as economias e os meios de vida de base 
florestal dos povos das florestas, atividades de 
subsistência tradicionais e soberania alimentar;

• Reconhecer o direito à autodeterminação e 
autogoverno dos nossos povos, incluindo os 
sistemas habituais de governança florestal;

• Assegurar a implementação do consentimento 
livre, prévio e informado e a participação plena e 
efetiva dos povos da floresta em todas as decisões 
que os afetem;

• Assegurar que o conhecimento tradicional da 
floresta e as práticas dos nossos povos em relação 
à proteção do meio ambiente e da biodiversidade 
sejam reconhecidos, respeitados e devidamente 
incorporados aos planos de desenvolvimento 
sustentável a nível internacional, nacional e local;

• Todas estas medidas exigem um monitoramento 
estreito e participativo, em que o uso de 
indicadores relevantes e dados independentes é 
essencial se quisermos progredir na abordagem 
dos direitos humanos e do bem-estar dos 
povos indígenas e da floresta no quadro de 
desenvolvimento pós-2015.



12



13

Signatários originais da declaração palangka raya 

aSia
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng, 
Kalimantan Central, Indonésia
AliansiMasyarakat Adat Nusantara (AMAN) Katingan, 
Kalimantan Central, Indonésia
Community of Bibikem village, Merauke, Papua, 
Indonésia
Community of Gohong village, Kahayan Hilir, Pulang 
Pisau, Indonesia / Indonésia
Community of Okaba village, Merauke, Papua, 
Indonesia / Indonésia
Community of Penyangat village, Riau, Indonesia / 
Indonésia
Community of Pulau Kaladan village, Mantangai, 
Kapuas, Indonesia / Indonésia
Community of Sei Ahas village, Mantangai, Kapuas, 
Indonesia / Indonésia
Community of the Kuri tribe, Teluk Wondama, West 
Papua, Indonesia / Indonésia
Community of Wasior village, Papua, Indonesia / 
Indonésia
Community of Wendu village, Merauke, Papua, 
Indonesia / Indonésia
Community of Zanegi village, Merauke, Papua, 
Indonesia / Indonésia
Epistema, Jakarta, Indonesia / Indonésia
Foker LSM Papua, Jayapura, Indonesia / Indonésia
Greenpeace, Jakarta, Indonesia / Indonésia
IndonesiaYayasan Petak Danum, Kapuas, Indonesia / 
Indonésia
Jaringan Masyarakat Gambut (Peatland Community 
Network), Jambi, Indonesia / Indonésia
Jaringan Masyarakat Gambut (Peatland Community 
Network), Riau, Indonesia / Indonésia
JASOIL, Manokwari, West Papua, Indonesia / Indonésia
JPIK, Bogor, Indonesia / Indonésia
Kemitraan Indonesia, Central Kalimantan, Indonesia / 
Indonésia
Perkumpulan HUMA, Jakarta, Indonesia / Jacarta, 
Indonésia
Pokker SHK, Central Kalimantan, Indonesia / 
Indonésia
PUSAKA, Jakarta, Indonesia / Jacarta, Indonésia
SACCESS, Malaysia / Malásia
Save Our Borneo, Central Kalimantan, Indonesia / 
Indonésia
Sawit Watch, Bogor, Indonesia / Indonésia
Scale Up, Riau, Indonesia / Indonésia
Serikat Tani Magantang Tarung (Farmers’ Union of 
Magantang Tarung), Mantangai, Kapuas, Indonesia / 
Indonésia

SLPP Kalteng, Central Kalimantan, Indonesia / 
Indonésia
Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Jakarta, 
Indonesia / Jacarta, Indonésia
WALHI Kalteng, Central Kalimantan, Indonesia / 
Indonésia
YASANTO, Merauke, Papua, Indonesia / Indonésia
Yayasan Betang Borneo, Central Kalimantan, Indonesia 
/ Indonésia
Yayasan Petak Danum, Kapuas, Indonesia / Indonésia
YMPP, Central Sulawesi, Indonesia / Indonésia
áfrica
Community of Gbarpolu, Libéria
Community of Nkolo village, República dos Camarões
Forestiers de la RDC (REPALEF), República 
Democrática do Congo
Green Development Advocates (GDA), República dos 
Camarões
Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la 
Gestion Durable des Écosystèmes
Réseau Ressources Naturelles (RRN), República 
Democrática do C`ongo
Struggle to Economise Future Environment (SEFE), 
República dos Camarões
américa do Sul
Amerindian Peoples’ Association, Guiana
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP), Peru
Centro para la Sostenibilidad Ambiental Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Peru
Derechos, Diversidad y Selvas (DEDISE), Colômbia
Escuela Amazónica de Derechos Humanos, Peru
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI), Paraguai
Federacion Shawi del Rio Armanayacu, Peru
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un 
Derecho Alternativos, (ILSA) Colômbia
Organización Zonal Indigena del Putumayo (OZIP), 
Colômbia
internacional
Bank Information Centre (BIC), Estados Unidos da 
América
FERN, Reino Unido
Forest Peoples Programme, Reino Unido
Life Mosaic, Escócia
Rainforest Action Network, Estados Unidos da América
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Mais adesões (Março-Julho 2014)

aSia

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 
Indonésia
Asian Indigenous Women’s Network, Multinacional
Association for Social and Humanize Action 
(ASHA), Índia
Bandowaen-Monobo Talaandig Tribal Council Inc., 
Filipinas
Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)/The 
Archipelago Indigenous Youth Front, Indonésia
Borneo Resources Institute, Malaysia (BRIMAS), 
Malásia
Debt Watch Indonesia, Indonésia
Friends of the Siberian Forests, Rússia
Gujarat Forum On CDM, Índia
Indigenous Knowledge and Peoples (IKAP), Chiang 
Mai, Tailândia
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, 
Indonésia
Jharkhand Save the Forest Movement (JJPBA), Índia
Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC), 
Indonésia
National Adivasi Alliance, India
Non-Timber Forest Products Exchange Programme 
(NTFP-EP), Filipinas
Partners of Community Organisations (PACOS) 
Trust, Malásia
Perempuan AMAN, Indonésia
Samata, Índia
Silingang Dapit sa Habagatang Sidlakang Mindanao 
Inc., Filipinas
Taiwan Environmental Protection Union, Taiwan
Yayasan Merah Putih, Palu, Central Sulawesi, 
Indonésia

áfrica

Alternatives Durables pour le Développement 
(ADD), República dos Camarões
Association for Law and Advocacy for Pastoralists 
(ALAPA), Tanzânia
Brainforest, Gabão
Cameroon Indigenous Women Forum, República 
dos Camarões
Centre d’Accompagnement des Autochtones 
Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), RDC
Chepkitale Indigenous People Development Project 

(CIPDP), Quênia
Collectif pour les peuples Autochtones au Kivu 
(CPAKI), RDC
Dignité Pygmée” – DIPY, RDC
Domestic Lumber Trade Association of Ghana, Gana
Katchito Community Development Center 
(KCODEC), Gana
Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées 
(MEFP), República Centro-Africana
Mount Elgon Benet Indigenous Ogiek Group, 
Uganda
Ngamiland Council of Non-Governmental 
Organizations (NCONGO), Botswana
Ogiek Cultural Initiative, Quênia
Ogiek Peoples Development Program (OPDP), 
Quênia
Sengwer Indigenous Peoples Programme, Quênia
Union pour le’Emancipation de la Femme 
Autochtone (UEFA), RDC

américa do Sul e central

Asociacion Ambiente y Sociedad, Colômbia
Asociación de Organismos No Gubernmentales 
(ASONOG), Honduras
Asociacion de Pescadores Artesanales del Golfo de 
Fonseca (APAGOLF), Honduras
Association of Indigenous Village Leaders in 
Suriname (VIDS), Suriname
Asociación Q’anil, Guatemala
Centro de Antropología, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), Venezuela
Centro de Investigaciones Antropológicas de 
Guayana, Universidad Nacional Experimental de 
Guayana, Venezuela 
Centro para la Autonomía y Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas CADPI, Nicarágua
CIMA, Panamá
Chirapaq, Center of Indigenous Cultures of Peru, 
Peru
Circoria. Artes Circenses, Colômbia
Coletivo Barriga Verde, Brasil
Confederación Indígena Tayrona, Colômbia
Eidos - Espaços de (Re) Integração com as 
Descendências Originárias do Ser, 
Escuela de Antropología Universidad Central de 
Venezuela, Venezuela
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Fundación para la Promoción del Conocimiento 
Indígena (FPCI), Panamá
Fundación Vida y Liderazgo, Colômbia
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) 
de la Universidad de Los Andes, de Mérida, 
Venezuela
Guyanese Organisation of Indigenous Peoples 
(GOIP), Guiana
Hoktek T’oi community of the Wichí peoples, 
Argentina 
Kus Kura S.C., Costa Rica
Lab Ecologia Humana IVIC, Venezuela
Movimento Brasil pelas Florestas, Brasil
Organisation of Kalin’a and Lokono Peoples in 
Marowijne (KLIM), Suriname
Red de Coordinación en Biodiversidad, Costa Rica
Red Indígena de Turismo de México. A.C. (RITA), 
México
Universidad Nacional Experimental Indígena del 
Tauca, Venezuela

europa

Biodiversity Conservation Center, Russia
The Sámi Parliament of Norway, Noruega

américa do norte

American Indian Movement Colorado, Estados 
Unidos da América
Dogwood Alliance, Estados Unidos da América
Environmental Investigation Agency (U.S.) (EIA US), 
Estados Unidos da América
Métis Nation, Canadá
Tetuwan Lakota Grand Mothers, Estados Unidos da 
América

internacional

Amazon Watch, Estados Unidos da América
ARA, Alemanha
Carbon Market Watch, Bélgica
Center for International Environmental Law (CIEL), 
Estados Unidos da América
Continental Network of Indigenous Women of the 
Americas-ECMIA, Multinacional
Cultural Survival, Estados Unidos da América
Denkhausbremen, Alemanha
Digital Democracy, Estados Unidos da América
Down to Earth, International Campaign for 
Ecological Justice in Indonesia, Reino Unido
European Environmental Paper Network (EEPN), 

Alemanha
Global Diversity Foundation, Reino Unido
Indigenous Peoples Links (PIPLinks), Reino Unido
IWGIA, Dinamarca
Maryknoll, Estados Unidos da América
Natural Justice, África do Sul
Rainforest Foundation US (RF - US), Estados Unidos 
da América
redd-monitor, Alemanha
Society for New Initiatives and Activities for a Just 
New World (SONIA), Itália
Society for Threatened Peoples – Switzerland, Suíça
Tebtebba Foundation, Filipinas
Urgewald, Alemanha

indiVÍduoS

Bill Ritchie, Reino Unido
Cristóbal Wallis, Argentina
Miguel Ángel Gonzalez, Venezuela
Professor Felix Padel, Índia
Raquel Martens Ramírez, Venezuela
Rowena Hill, Venezuela
Students CEC- IVIC, Venezuela
Tatjana Good, Austrália
Theo van den Broek, Indonésia

Esta Declaração será aberta para sign-ons até 31 de 
Dezembro de 2014. 
Outros averbamentos podem ser enviados para 
info@forestpeoples.org 
Por favor, marque o cabeçalho do assunto na sua 
mensagem de e-mail como “Declaração Palangka 
Raya.”

info@forestpeoples.org
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