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Caros Amigos,

Vivemos num mundo profundamente dividido, no qual crescentes desigualdades e crescimento demográfico,  
conjugados a expectativas e demandas de estilo de vida cada vez maiores, entram em conflito com recursos 
finitos e esgotáveis. Há vinte anos, na primeira Cúpula do Rio, houve acordo em relação à necessidade 
urgente de promover uma transição para o “desenvolvimento sustentável”. Para a maior parte dos analistas, 
os resultados da segunda Cúpula do Rio (Rio+20), realizada no mês passado, revelam que os governos 
não efetuaram as mudanças prometidas. O mundo retrocedeu em certos aspectos, tendo a mensagem do 
‘desenvolvimento sustentável’ sido substituída por uma obsessão renovada com “crescimento sustentado”.

Do ponto de vista do Progama de Povos da Floresta (Forest Peoples Programme), o aspecto mais decepcionante 
da Rio+20 é que, a despeito de a declaração final da cúpula mencionar a importância dos direitos humanos, 
ela nada fez para mudar a forma como são tomadas as decisões acerca do desenvolvimento. Enquanto uma 
mensagem chave do Relatório Brundtland de 1986 foi de que “as comunidades locais e povos indígenas 
deveriam ter uma voz decisiva em relação ao uso dos recursos presentes nos seus territórios”, a ênfase da Rio 
+20 visava a uma “economia verde”, dominada por interesses comerciais e pelo discurso do mercado. Isto 
é particularmente decepcionante à luz de uma declaração preparatória importante da Comissão Africana 
para os Direitos Humanos e dos Povos, ressaltando que o respeito pelos direitos dos povos indígenas e das 
mulheres era necessário para tornar o desenvolvimento sustentável. O nosso próximo toolkit sobre direitos 
das mulheres indígenas no sistema Interamericano de Direitos Humanos sustenta argumento no mesmo 
sentido.

Funcionários e parceiros que relataram suas experiências no Rio ressoaram essas conclusões. A declaração 
final não menciona o consentimento ‘livre, prévio e informado’ (FPIC), houve pouca ênfase nos direitos 
das mulheres, ao mesmo passo em que a participação no processo como um todo deixou a desejar. De 
forma oposta, as reuniões mantidas pelas populações indígenas foram vigorosas e inclusivas; nelas se 
destacou uma visão alternativa de desenvolvimento autodeterminado que reconhece a importância da 
integração de culturas, de valores sociais mais amplos e de abordagens baseadas em direitos para as políticas 
de meio ambiente e desenvolvimento. Dado que cerca de 1,3 bilhão de pessoas depende das florestas para 
suas necessidades diárias, como demonstra um novo estudo do FPP, o tratamento fraco das florestas na 
cúpula é particularmente preocupante.

A lacuna entre a retórica da “Economia Verde” e a realidade é mais acentuada no que tange os acontecimentos 
na bacia amazônica. No Brasil, anfitrião da cúpula, novas leis e políticas ameaçam solapar os direitos dos 
povos indígenas e expô-los a grilagem e mineração ilegal. Enquanto isso, no Peru, a compulsão do governo 
para expandir a sua economia extrativista insustentável, baseada em petróleo, o levou a menosprezar as suas 
próprias leis de proteção a povos em situação de isolamento em reservas especialmente demarcadas, mesmo 
sendo de conhecimento geral que estes são vulneráveis ao extermínio quase que total em decorrência da 
introdução de doenças. 

No entanto, o copo não está só meio vazio. Conquistas importantes vêm sendo adquiridas a partir de 
modelos de tomada de decisões mais inclusivos. Num diálogo envolvendo múltiplas partes interessadas, 
organizado pelo Diálogo da Floresta (TFD), o Ministério do Meio Ambiente assumiu o compromisso de 
que a República Democrática do Congo respeitaria o FPIC na formulação do seu programa sobre clima e 
florestas. Este compromisso parece incongruente com a experiência das organizações da sociedade civil no 
processo de REDD atualmente em curso, no qual o baixo nível de participação levou as comunidades a 
retirar-se do processo. Esperamos, também, que o compromisso expresso do Governo do Reino Unido de 
submeter os rumos do seu novo Fundo Internacional para o Clima (de £2.9 bi) a um processo de consulta 
pública realmente abra caminho para que povos da floresta retomem o controle dos seus lares. 

Olhando adiante, uma medida corretiva urgente é tornar as instituições financeiras internacionais 
devidamente responsabilizadas perante àqueles afetados pelos seus investimentos. O novo presidente do 
Banco Mundial deve atender ao apelo das 98 organizações de povos indígenas e efetivamente respeitar e 
garantir os seus direitos nas políticas em vias de serem revisadas do Banco Mundial.

Marcus Colchester, diretor
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1.  Rio+20: Resultados 
ambivalentes criam 

desafios significativos 
para a defesa de direitos e 

desenvolvimento sustentável

Enquanto os governos se recusavam a assumir 
compromissos vinculantes em relação ao 
desenvolvimento sustentável, povos indígenas de 
todo o mundo enviaram mensagens claras contra 
os modelos dominantes de desenvolvimento, 
e exigiram respeito aos direitos humanos, 
autodeterminação, conhecimentos tradicionais e 
cultura.  

Apresentada como o maior evento das Nações Unidas 
dos últimos 20 anos, a Conferência Rio+20 sobre 
Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro 
entre os dias 20 e 22 de junho, foi considerada por muitos 
como um fracasso anunciado, e por outros, como um 
passo adiante na renovação de compromissos por parte 
da comunidade global em relação ao desenvolvimento 
sustentável. De fato, o documento oficial adotado 
pelos governos, “O futuro que queremos” não equivale 
à realização histórica de 20 anos atrás. Além do mais, 
o mesmo carece de compromissos e prazos claros para 
ações.

A adoção das denominadas Metas de Desenvolvimento 
Sustentável, o compromisso de apoiar os meios de 
implementação (sobretudo as condições comerciais 
revisadas e um aumento da Assistência Oficial 
para o Desenvolvimento (AOD), entre outras), e o 
aprimoramento dos quadros institucionais existentes 
para uma governança ambiental internacional foram 
deferidas para negociações futuras.

Não poderia ter sido diferente, porque os resultados da 
Rio+20 defluiram de um compromisso entre interesses 
divergentes dos países emergentes, i.e. G77, Índia, 
China, e as superpotências de outrora do G7. 

Os resultados da cúpula retratam um mundo dividido 
entre a incapacidade de governos nacionais de se 
desprender dos paradigmas orientados ao crescimento 
dominante e de reafirmar princípios e compromissos 
adotados em 1992, e o clamor geral dos povos indígenas 
e movimentos sociais por abordagens alternativas ao 
desenvolvimento sustentável. Daí, “O futuro que 
queremos” contem riscos e oportunidades. O documento 
final reconhece o conceito de economia verde (equiparada 
à comercialização da natureza por seus muitos críticos), 
mas também reconhece que os países podem perseguir 
distintas políticas econômicas verdes , e que qualquer 

transição para economias sustentáveis precisa respeitar os 
conhecimentos tradicionais e meios de vida para além de 
um mero valor de mercado.

As discussões sobre florestas se deram de forma tardia no 
processo preparatório para a Rio+20, e muitos sentiram 
que o diálogo oficial sobre o assunto foi apressado e 
insatisfatório (veja, por exemplo, os comentários do 
parceiro FPP no artigo no. 2 deste Boletim Informativo).  
O resultado final foi um texto árido reconhecendo o 
papel de entidades da ONU, como o Fórum das Nações 
Unidas Sobre as Florestas (UNFF), na formulação de 
políticas internacionais sobre florestas, com o suporte 
de instituições financeiras internacionais como o Banco 
Mundial e o GEF no âmbito da Parceria Colaborativa 
para as Florestas (PCF). 

Enquanto o texto nota o papel dos direitos fundiários 
fortalecidos na melhora dos modos de vida de povos 
que dependem das florestas, essas ações estão sujeitas 
à legislação nacional (e muitos países ainda não 
reconhecem os direitos fundiários dos povos indígenas). 
O papel dos povos indígenas em conjunto com outros 
povos da floresta na proteção da maior parte das florestas 
no mundo não é reconhecido de forma explícita no 
documento final.

Apesar da intensa resistência das comunidades indígenas 
de ambos os hemisférios à extração predatória nas 
suas terras, os governos afirmaram que a mineração 
é relevante para o desenvolvimento, ressaltando ao 
mesmo tempo que a atividade deveria “abordar de forma 
efetiva os impactos ambientais e sociais negativos.” 
Durante as negociações desse texto controverso, os povos 
indígenas e organizações de direitos humanos ficaram 
profundamente desapontados ao perceber que alguns 
governos tentaram eliminar as disposições sobre direitos, 
e, no final, todas as menções a direitos se perderam, 
salvo a referencia aos ‘direitos soberanos’ de ‘países’ na 
exploração de seus recursos minerais!). De fato, muitas 
organizações indígenas consideraram a inclusão da 
mineração completamente inadequada num acordo 
sobre desenvolvimento sustentável, dado que a atividade 
extrativista de recursos não renováveis são, por definição, 
não sustentáveis (usam recursos finitos). 

Embora os resultados oficiais da Rio+20 não tenham 
adotado uma abordagem baseada em direitos, eles de 
fato incluíram referências sem precedentes em relação 
ao respeito aos conhecimentos tradicionais e culturas, 
a obrigação de garantir participação plena e efetiva 
dos povos indígenas e a relevância das obrigações e 
instrumentos internacionais, tais como a Declaração das 
Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(UNDRIP).

Durante o processo preparatório, os povos indígenas 
pressionaram pelo reconhecimento dos seus direitos 
ao desenvolvimento autodeterminado, como uma 
abordagem alternativa à conservação ambiental e 
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também endossada pelo “Campamento Tierra Libre”, 
reiterou o valor central da cultura no desenvolvimento 
sustentável, o compromisso na garantia do pleno 
exercício dos direitos humanos e coletivos, e a necessidade 
de fortalecer economias locais e governança territorial. 
Ela também ressaltou os compromissos dos povos 
indígenas acerca da implementação das suas prioridades 
de desenvolvimento com base na autodeterminação e 
nos conhecimentos tradicionais e culturas, restaurando 
o conhecimento e as trocas comerciais. A declaração 
rejeita o modelo neoliberal e convoca estados, empresas 
e a comunidade internacional à implementação dos 
compromissos internacionais relativos aos direitos dos 
povos indígenas, assim como reforça o compromisso 
dos povos indígenas para seguir resistindo a projetos de 
desenvolvimento destrutivos. A declaração provê um 
roteiro de atividades coletivas e esforços representativos 
em antecipação à Conferência Mundial da ONU sobre os 
Povos Indígenas, a ser realizada em 2014, e que poderia 
constituir uma oportunidade adicional para debater as 
práticas e abordagens ao desenvolvimento sustentável.

Informações adicionais:

“O futuro que queremos”: http://www.uncsd2012.org/
thefuturewewant.html 

Declaração final da Conferência Global dos Povos 
Indígenas sobre Autodeterminação e Desenvolvimento 
Sustentável: http://www.forestpeoples.org/topics/
sustainable-livelihoods/publication/2012/indigenous-
peoples-release-rio-20-declaration 

Declaração final da Kari-Oca II: http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/06/Kari-
Oca%20II%20Declaration%20Portuguese.pdf 

Declaração do Campamento Tierra Libre y Vida 
Plena: http://www.blogapib.blogspot.co.uk/2012/06/
documento-final-do-ix-acampamento-terra.html 

Declaração final da Cúpula dos Povos para a Justiça 
Social e Ambiental na Defesa dos Comuns: http://
cupuladospovos.org.br/2012/06/declaracao-final-da-
cupula-dos-povos-na-rio20-2/#

alívio à pobreza. Em agosto de 2011, uma plataforma 
comum dos povos indígenas sobre desenvolvimento foi 
adotada em Manaus. Ela reafirma o reconhecimento 
da Declaração da ONU Sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas (UNDRIP) como o quadro fundamental para 
o desenvolvimento sustentável, assim como o papel da 
cultura como o quarto pilar (em conjunto com os pilares 
social, ambiental e econômico) do desenvolvimento 
sustentável. A plataforma também sublinhou a obrigação 
quanto à proteção e o respeito aos direitos fundiários, 
territoriais e aos recursos como uma precondição do 
desenvolvimento sustentável. Finalmente, os povos 
indígenas mantiveram o entendimento de que a Rio+20 
deveria reconhecer a contribuição distinta e crucial 
dos conhecimentos tradicionais e das economias locais 
diversas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento 
sustentável e como as pedras angulares das economias 
verdes.

Os povos indígenas se encontraram em diversas ocasiões 
e participaram de diversas ações e iniciativas, em 
conjunto com eventos paralelos antes e durante a cúpula 
do Rio, dentro e fora do Riocentro (o local do evento 
oficial). Algumas organizações indígenas se reuniram 
no espaço Kari-Oca II para reafirmar o papel chave das 
culturas e valores dos povos indígenas, dos direitos da 
Mãe Terra, da mesma forma que rejeitaram o impulso 
para a “comercialização” da natureza e dos ecossistemas, 
em oposição ao modelo “capitalista” atual. Outras 
organizações indígenas da América Latina e da Amazônia 
se reuniram no “Campamento Tierra Libre y Vida Plena” 
para protestar em favor do reconhecimento dos direitos 
fundiários, territórios e recursos, em oposição ao impulso 
atual da maior parte dos governos latino-americanos 
para intensificar as atividades extrativistas, promover 
megaprojetos (como a controversa Usina Belo Monte na 
Amazônia brasileira) e expandir projetos do agronegócio.

Mais de 200 representantes de organizações 
indígenas (assim como as ONGs de apoio, como o 
Programa dos Povos da Floresta) participaram na 
Conferência Internacional dos Povos Indígenas sobre 
Desenvolvimento Sustentável e Autodeterminação, que 
foi realizada nos 3 dias precedentes ao início do segmento 
oficial de alto nível. A finalidade da Conferência era 
compartilhar experiências e perspectivas relacionadas  
ao desenvolvimento autodeterminado. Os participantes 
analisaram o impacto do modelo de desenvolvimento 
neoliberal nos povos indígenas e os efeitos das atividades 
extrativistas e megaprojetos de infraestrutura. Abordagens 
alternativas baseadas nos conhecimentos e práticas 
tradicionais indígenas também foram sublinhadas, 
com ênfase tanto na autonomia alimentar e economia 
territorial. Também foram exploradas suposições 
conceituais e espirituais subjacentes às abordagens dos 
povos indígenas acerca do desenvolvimento, desde as 
perspectivas das mulheres indígenas sobre “viver bem” 
até o pastoreio e a diversidade ecológica.

A declaração final da conferência dos povos indígenas, 
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2. Opiniões dos parceiros do 
FPP sobre a Cúpula Rio +20

O Forest Peoples Programme e uma delegação de líderes 
indígenas da Guiana, Suriname, Peru, Panamá e Quênia 
participaram da Conferência Internacional Rio+20 dos 
Povos Indígenas sobre Autodeterminação e Desenvolvimento 
Sustentável, realizada entre 17 e 19 de junho, e da cúpula 
intergovernamental formal da Rio +20, realizada entre 
20 e 22 de junho de 2012. Os delegados também 
participaram da reunião Karioca II, da Cúpula dos 
Povos, e estiveram envolvidos com o Dia de Ação Global 
no dia 20 de junho. 

Depois de uma semana intensa, tomada por entrevistas 
coletivas, apresentações, marchas e participação em 
reuniões oficiais e eventos paralelos, o FPP pediu aos 
delegados indígenas que comentassem sobre as suas 
experiências na Rio+20 e outras questões relacionadas à 
mesma. Apresentamos alguns trechos dessas entrevistas:

“Parece que os Estados, muitas das grandes 
ONGs conservacionistas e grandes empresas, 
presentes na Rio+20, só falam em dinheiro e 
naquilo que chamam de ‘capital natural’.  Eles 
sempre falam em dinheiro e agora pretendem dar 
às suas atividades o nome de ‘economia verde’. 
Todavia, a verdade é que o seu foco ainda é a 
extração de recursos naturais. É o que vemos 
na Estratégia de Desenvolvimento de Baixo 
Carbono (LCDS, na sigla em inglês) da Guiana, 
que, aqui no Rio, foi apresentada como um 
modelo a ser seguido pelos demais países em 
desenvolvimento. Eu gostaria de dizer que o 
processo LCDS guianense não poderá servir de 
modelo, a menos que nossos territórios sejam 
plenamente assegurados e respeitados, uma vez 
que esta estratégia não adota uma abordagem 
baseada em direitos humanos e ecossistemas. Nós 
temos reclamado nossos direitos, mas sempre que 
abordamos a questão fundiária com o governo 
nos deparamos com um muro. Eles simplesmente 
se recusam a tomar conhecimento das nossas 
questões.” 

[Laura George, Associação dos Povos 
Ameríndios (APA), Guiana]

“Achamos que o processo oficial da Rio+20 não 
foi suficientemente aberto. Não nos  esqueceremos 
do Diálogo Florestal oficial. O evento não passou 
de um grupo de pessoas, presentes ou online, que 
apresentavam recomendações posteriormente 
levadas a voto. Pareceu-nos injusto. Nós não 

temos acesso à internet na maior parte das nossas 
aldeias. Por isso consideramos que não fomos 
devidamente incluídos. O texto sobre florestas 
no documento oficial da Rio+20 é realmente 
fraco. Ficamos profundamente desapontados 
com isso. O que mais gostamos nessa semana foi 
a Marcha no Dia de Ação: Nós acreditamos que 
os movimentos sociais enviaram uma mensagem 
inequívoca aos governos, no sentido de que o seu 
processo oficial não aborda nem as necessidades 
do planeta nem as dos nossos povos.”. 

[Kokoi, Associação dos Povos Indígenas da 
América (APA, na sigla em inglês), Guiana]

“As conferências organizadas pelos povos 
indígenas foram úteis e conseguimos produzir 
mensagens importantes em diversas declarações. 
Por outro lado, e muito embora tenhamos obtido, 
nos resultados oficiais, um texto de conteúdo 
útil, no que concerne a biodiversidade e os 
conhecimentos tradicionais, não se pode dizer, 
de forma geral, que o restante do seu conteúdo 
seja particularmente sólido. Ele não aprofunda a 
questão dos nossos direitos fundamentais, porque 
o processo oficial da Rio+20 não nos permitiu 
participar de forma efetiva. Por essa razão, muitos 
dos seus resultados são superficiais; enquanto 
isso, nas nossas comunidades nossos governos 
não respeitam plenamente os nossos povos, e 
continuam incentivando a indústria extrativista 
e megaprojetos, e, além disso, o fazem à custa 
de endividamento. O Estado panamenho afirma 
que visa a erradicar a pobreza, mas a realidade 
nos nossos territórios é outra: nossas terras são 
invadidas por colonos, enquanto represas e 
projetos de mineração violam nossos direitos. 
Governos, agências de fomento e instituições 
financeiras precisam adotar outra estratégia, 
baseada efetivamente no respeito genuíno aos 
nossos direitos. Se não o fizerem, nós veremos, 
daqui a 20 anos, mais danos ambientais, 
fragmentação adicional dos ecossistemas e um 
nível maior de pobreza.”. 

[Onel Masardule, Fundação para a Promoção 
de Conhecimentos Tradicionais Indígenas 

(FPCI, na sigla em inglês), Panamá]

“Antes de irmos ao Rio a mensagem já estava 
clara: ‘não tenha muitas expectativas com relação 
aos resultados’.  Depois de diversas participações 
nas conferências sobre Mudança do Clima, 
eu já estava preparada. Mesmo assim, estou 
desapontada com o documento final ‘O futuro 
que queremos’. Eu esperava que a conferência da 
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ONU sobre desenvolvimento sustentável fosse, 
pelo menos, um processo aberto e transparente. 
Será que estava sendo ingênua ao pensar que a 
estrutura da ONU seria capaz de garantir um 
processo participativo, que nos permitisse chegar 
aos resultados certos para o desenvolvimento 
sustentável que todos queremos para o nosso 
futuro? Isso me preocupa. Mas há alguns pontos 
positivos, mesmo no documento final, que podem 
ser usado pelos povos indígenas, principalmente 
em países como Suriname, no qual seus direitos 
não são legalmente reconhecidos. Gostei do 
parágrafo 49, que determina a participação de 
povos indígenas e outros nos processos de tomada 
de decisão em todos os níveis. Além disso, o 
parágrafo 49 diz que os governos ‘reconhecem 
a importância da Declaração das Nações 
Unidas sobre os direitos dos Povos Indígenas na 
implementação regional, nacional e global das 
estratégias de desenvolvimento sustentável’. Esses 
resultados são relevantes. Fora a cúpula oficial, 
eu realmente gostei das discussões travadas 
no workshop da Conferência Internacional 
dos Povos Indígenas sobre Desenvolvimento 
Sustentável e Autodeterminação. Baseado nisso, 
eu tenho a impressão que estamos na direção 
certa no que tange às nossas propostas para o 
desenvolvimento, em especial sobre as economias 
locais e conhecimentos tradicionais. Eu obtive 
muitas informações e algumas novas ideias em 
decorrência dessas trocas.”. 

[Marie-Josee Artist, Associação dos Líderes 
dos Povos Indígenas no Suriname (VIDS, na 

sigla em inglês), Suriname]

“Tem sido uma experiência interessante. Eu 
conheci e me encontrei com muitos irmãos e 
irmãs que integram o movimento dos povos 
indígenas. Isso faz com que me sinta bem. 
Sinto-me mais forte. Eu sinto que não é só o 
meu povo Ogiek no Quênia que está sofrendo 
em decorrência das políticas insustentáveis 
impostas por governos e empresas transnacionais. 
Muitos de nós enfrentamos as mesmas injustiças: 
grilagem, deslocamento e marginalização no 
mundo inteiro, inclusive em países como Canada 
e Estados Unidos. Estamos todos sofrendo por 
causa do mesmo modelo de desenvolvimento 
destrutivo, o que torna nossa causa comum. E 
estamos unidos nas nossas reivindicações. Voltarei 
para casa e direi ao meu povo que não estamos sós 
na nossa luta”. 

[Peter Kitelo, Projeto de Desenvolvimento do 
Povo Chepkitale (CIPDP na sigla em inglês), 

Quênia]

 3. Reflexões sobre a 
Rio+20, o Desenvolvimento 

Sustentável e a Economia 
verde 

Por

Robert Guimaraes, povo Shipibo-Konibo

Escola Amazônica de Direitos Humanos, 
Peru

Os resultados das negociações entre países na Rio+20 
contém, de fato, elementos úteis, principalmente no 
que diz respeito ao reconhecimento da importância 
de economias e políticas de desenvolvimento diversas. 
Entretanto, embora os direitos humanos tenham sido 
reafirmados na ‘visão’ para o futuro dos governos, não 
foram incorporados em muitos dos seus resultados. De 
forma geral, há poucas políticas ou compromissos claros 
em relação aos povos indígenas. A falta de reconhecimento 
é evidente, por exemplo, no texto sobre florestas, que 
nem menciona os nossos povos, que sustentam a maior 
parte das florestas naturais remanescentes no mundo, 
localizadas nos nossos territórios ancestrais, através de 
nossas práticas e valores consuetudinários. A meu ver, 
os resultados da Rio+20 não representam um avanço 
significativo porque eles deixaram de fora questões 
essenciais de direitos, como o direito ao consentimento 
livre, prévio e informado (FPIC, na siga em inglês).

De forma semelhante, quando olho para os 20 anos 
que se passaram desde a Cúpula da Terra realizada em 
1992, fica claro que os países fizeram apenas algumas 
mudanças mínimas para abordar as questões relativas 
ao desenvolvimento e ao meio ambiente. Em muitos 
casos, as ações do Estado se restringiram à criação de 
novas entidades, como o Ministério do Meio Ambiente 
no Peru. Em diversos países, incluindo o Peru, o Estado 
não fez qualquer esforço na implementação de tratados 
internacionais sobre meio ambiente e direitos humanos. 
Consequentemente, as questões que afetam os povos 
indígenas e as obrigações do Estado de garantir nossos 
direitos vêm sido varridas  para debaixo do tapete.

Os Estados usam a erradicação da pobreza e a 
proteção ambiental para adornar as suas políticas de 
desenvolvimento. Eles falam em números e na redução de 
níveis de pobreza. Por exemplo, Alan García, ex-presidente 
do Peru, afirmou que o povo peruano estava livre do 
analfabetismo e que o Peru era agora um país de ‘franco 
crescimento econômico’, em seu relatório à Organização 
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das Nações Unidas. Entretanto, essas políticas de 
‘desenvolvimento’ e crescimento se voltam à aceleração 
e expansão significativa das indústrias extrativistas nos 
territórios indígenas, o que vem causando sofrimento 
profundo, danos ambientais e violações significativas 
dos nossos direitos coletivos. Nossos povos continuam 
vulneráveis diante dessas políticas extrativistas impostas 
de cima para baixo pelo Estado peruano.

Consequentemente, os Estados e agências de fomento 
internacionais  devem mudar suas abordagens e critérios 
para medir a pobreza e o desenvolvimento sustentável. O 
critério atual enfoca a renda monetária, a propriedade de 
produtos eletrodomésticos, o nível de analfabetismo e a 
quantidade de veículos e imóveis nos diversos segmentos 
da população. Esses dados não refletem a qualidade de 
vida dos povos indígenas. Na nossa concepção, bem-
estar se mede por meio da existência de água e rios 
limpos, peixes livres de contaminação, florestas saudáveis 
e intactas, ar sem poluição e nossas liberdades para ir e vir 
e fazer uso de ecossistemas e recursos diversos.

O que será, então, esse ‘desenvolvimento sustentável’ 
do qual falamos? Que ‘Economia Verde’ é esta, onde há 
crianças com altos níveis de cádmio e chumbo no sangue, 
como no caso das províncias de Corrientes e Loreto no 
leste peruano? Para onde foi o ‘desenvolvimento’ quando 
o campo de gás de Camisea foi inaugurado e causou a 
morte de 50% do povo Nahua-Nanti na década de 1980? 
E agora, onde está o ‘desenvolvimento sustentável’ diante 
de propostas de projeto para a construção de estradas 
conectando Ucayali (Peru) ao Acre (Brasil), previstas 
pelo plano IIRSA, quando as mesmas poderão erradicar 
o povo indígena Isconahua, que vive em isolamento 
voluntário? A resposta é que não há desenvolvimento 
sustentável. Pelo contrário, vemos, na verdade, uma 
situação de violação sistemática do nosso direito 
fundamento à sobrevivência.

Nós, os povos indígenas, temos alternativas viáveis baseadas 
em economias locais, bioculturais e não-poluentes. 
Podemos oferecer produtos orgânicos ao mercado, os 
quais não causam danos às pessoas ou ao mundo, como 
jacarandá, cacau amazônico e plantas medicinais capazes 
de curar câncer e diabetes. Oferecemos esses benefícios 
ao mundo, desde que nossos direitos e conhecimentos 
tradicionais sejam integralmente protegidos.

Consequentemente, os Estados têm de garantir, assumir 
compromissos vinculantes e tomar ações concretas no 
sentido de respeitar nossos direitos previstos no âmbito da 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas, e nos outros instrumentos internacionais e 
acordos sobre direitos humanos. É preciso que iniciemos 
um processo de inclusão, baseado numa abordagem 

multicultural, acerca do desenvolvimento sustentável, 
envolvendo os Estados e nossos povos.

De uma forma geral, considero que os povos indígenas 
apresentaram demandas firmes aos governos presentes 
na Cúpula Rio+20. Sabemos que a nossa resistência e 
os nossos esforços na proposta de novas alternativas 
vão continuar. Reafirmamos, de forma uníssona, que é 
chegada a hora de assumir as responsabilidades históricas, 
para que se revertam os séculos de predação, poluição, 
colonialismo, violação de direitos e genocídio dos nossos 
povos. É chegada a hora de assumir a responsabilidade 
em face das nossas gerações futuras. Hoje, escolhemos a 
vida.

4. O Governo Peruano 
está prestes a expandir a 
exploração de petróleo e 
gás em reserva de povos 

em situação de isolamento 
e em local considerado 
patrimônio mundial da 

UNESCO

O governo Peruano aprovou, recentemente, planos de 
expansão para o projeto de gás de Camisea, no coração de 
uma reserva para povos indígenas que vivem em situação 
de isolamento, e está considerando negociar outra 
concessão que poderia estender-se pelo Parque Nacional 
de Manu, um patrimônio mundial da UNESCO. 
Estas decisões ameaçam as vidas e os direitos dos seus 
habitantes e representam uma violação tanto do direito 
internacional quanto da legislação doméstica Peruana.

A reserva “Kugapakori, Nahua e Nanti para povos 
isolados e em contato inicial”, no Sudeste do Peru, 
foi criada em 1990 para proteger os territórios e 
direitos dos habitantes indígenas que vivem isolados da 
sociedade nacional e estão em fase de contato inicial. 
Apesar deste status de proteção, esta área também está 
afetada pelo Lote 88, uma concessão de petróleo e gás 
que compreende os campos de gás natural de Camisea 
que têm sido explorados pelo Consórcio Camisea, 
liderado pela empresa Argentina Pluspetrol desde 2002. 
As preocupações da sociedade civil com os possíveis 
impactos deste projeto na Reserva indígena, levou o 
Banco Interamericano a impor condições severas ao 
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governo Peruano na concessão do empréstimo para o 
projeto em  2002. Isto resultou em uma nova lei para a 
reserva em 2003 a qual estabeleceu que; ‘ a proibição de 
novas concessões de direitos de exploração de recursos 
naturais’(tradução não-oficial)1. Em 2006, o congresso 
Peruano foi mais além e decretou uma legislação que 
estabelece uma suposta proibição nas indústrias 
extractivas dentro de todas as Reservas criadas para os 
povos isolados do Peru2.

Apesar do compromisso legal para limitar a exploração 
das atividades existentes, o governo Peruano e o 
consórcio Camisea seguem adiante com os planos 
de expansão. No dia 13 de abril de 2012, o Ministro 
de Minas e Energia aprovou a primeira Avaliação de 
Impacto Ambiental (AIA) para a expansão das atividades 
dentro do Lote 88, em uma área conhecida como San 
Martin Este. As atividades consistiriam inicialmente na 
construção de inter alia: 3 poços, várias plataformas de 
perfuração, uma estação de tratamento de água, estação 
de bombeamento, heliporto e até um oleoduto entre San 
Martin Este e um dos poços existentes (San Martin 3). 
As atividades involveriam testes sísmicos intensivos de 
2D e 3D e afetariam, diretamente, vários assentamentos 
conhecidos dos habitantes da Reserva de Machiguenga3.  
Outra AIA está sendo atualmente realizada para uma 
exploração adicional dentro do Lote 88, mas os detalhes 
sobre o alcance e tamanho da área que seria afetada não 
foram publicados.

Na verdade, os planos de expansão são bem mais 
ambiciosos. De acordo com informações recentes de 
fontes governamentais, existem planos para o anúncio de 
uma nova concessão denominada ‘Lote Fizcarrald’ antes 
do final de 2012. Em abril, o Ministro de Minas e Energia 
explicou que o ‘Lote Fitzcarrald é a continuação do Lote 
88 (os campos de gás de Camisea), onde existem grandes 
possibilidades de se encontrar gás.... esperamos que (o 
anúncio) seja finalizado após o cumprimento de alguns 
procedimentos jurídicos, Porém, de qualquer maneira 
será certamente concluído este ano’4. Mapas provisórios 
da nova concessão5 indicam que é bem provável que as 
explorações se estendam até a parte Oriental da Reserva, 
incorporando a cabeceira do Rio Serjali e Rio Manu nas 
adjacências do Parque Nacional de Manu, um patrimônio 
mundial da UNESCO. 

1 Decreto Supremo, Nº 028-2003-AG, Article 3.
2 A lei de proteção para os povos em situação de isolamento 
(2006) do Peru estabelece que as reservas são “intocáveis” e que é proibido 
qualquer utilização dos seus recursos, à exceção de seus habitantes.
3 Resolución Directoral No 162-2012-MEM/AAE
4 http://www.assixware.com/perupetro2/abril/prensa/gestion/
dia23/molde1.html
5 Salto al futuro como por un tubo’ Caretas 4 abril 2012.

O direito Internacional e os direitos dos povos 
indígenas em situação de isolamento 
As normas do direito internacional são bem claras no 
que diz respeito às obrigações dos Estados de proteger 
os direitos dos povos indígenas que estão em isolamento 
voluntário ou em fase de contato inicial. Em feverereiro 
de 2012, o Escritório do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR) emitiu 
diretrizes especiais para sua proteção e concluiu que 
os Estados devem adotar medidas para os proteger, 
devido a sua condição de extrema vulnerabilidade ’6.  As 
diretrizes explicam que esta vulnerabilidade resulta da 
falta de imunidade a doenças introduzidas que os fazem 
suscetiveis a ‘doenças que põem em risco a sua existência’ 7. 
Deve-se,também, ao fato de que ‘não estão familiarizados 
com a forma na qual a sociedade tradicional funciona, 
portanto ficam indefesos e extremamente vulneráveis aos 
vários indivíduos que tentam se aproximar deles....’8.

Um dos habitantes da Reserva Nahua oferece um trágico 
exemplo desta extrema vulnerabilidade.   Em Maio de 
1984 tiveram seu primeiro contato quando um pequeno 
grupo foi capturado por madereiros que tentavam ter 
acesso às madeiras valiosas localizadas em seus territórios. 
Dentro de apenas alguns meses, a população Nahua 
reduziu-se quase 50%, devido a um surto de infecção 
respiratória do qual não tinha imunidade9. As doenças 
e a dependência da ajuda humanitária dos madeireiros 
implicaram a incapacidade de evitar que seus territórios 
fossem invadidos por madeireiros. 

Um dos poucos sobreviventes Nahua descreve esta 
experiência:

Foi então que fomos acometidos pela a doença, a 
doença que acabou com o meu povo. Tosses, febres, 
assim mesmo. Antes, costumávamos ter febre leve, 
ninguém conhecia esta febre tão ardente e até então 
ninguém havia sofrido de tosse. Tentamos usar 
algumas folhas como emplastos no doente, mas não 
funcionou, não era o remédio certo. Apenas alguns 
sobreviveram, muitos poucos, antes havia muitos 
mais, mas agora estamos quase extintos e os abutres 
comeram os corpos por que ninguém os enterrou. Foi 
assim que acabaram com o meu povo.

6 Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislami-
ento y en Contacto Inicial de La región Amazónica, el Gran Chaco y la 
región oriental de Paraguay, OHCHR, Geneva February 2012:Paragraph 
16.
7 Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislami-
ento y en Contacto Inicial de La región Amazónica, el Gran Chaco y la 
región oriental de Paraguay, OHCHR, Geneva February 2012:Paragraph 
16.
8 Ibid: Para 14b.
9 Shepard, G. (1999) Pharmacognosy and the Senses in Two Amazo-
nian Societies, Ph.D. Dissertation:  University of Berkeley, California.
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Estes exemplos fazem com que o OCHCR se expresse 
claramente sobre os graves riscos causados pelas 
concessões às atividades extrativas, como desmatamento, 
mineração, petróleo ou gás em seus territórios. As 
diretrizes do OCHCR deixam bem claro aos governos 
que ‘a área delimitada pelo Estado para povos em 
isolamento voluntário ou em fase de contato inicial, deve 
ser intocável... [onde] não deve ser concedido qualquer 
direito para exploração de recursos naturais ’10.

Jorge Payaba, Coordenador do Programa para a Proteção 
dos Povos em Isolamento da FENAMAD (Federação 
Nativa do Rio Madre de Dios) explica que;

O Estado Peruano deve respeitar os direitos de nossos 
irmãos em isolamento voluntário e em fase de contato 
iniciam que vivem dentro da Reserva Territorial. 
A expansão de atividades de hidrocarboneto nesses 
territórios indígenas terá consequências catastróficas 
para os mesmos; animais de caça e peixes ficarão 
escassos e suas vidas estarão ameaçadas  pela presença 
estranhos. O impacto abrangerá áreas adjacentes, 
o que implicará  que outros grupos que vivem em 
situação de isolamento, em áreas como o Parque 
Nacional de Manu, também sejam afetados.

É melhor prevenir que remediar
A natureza exata dos planos de expansão ainda é 
desconhecida. Perupetro, a agência do governo Peruano 
responsável pela administração das concessões de 
petróleo e gás, em resposta a um pedido formal para 
o esclarecimento das suas propostas, afirmou que ‘não 
há concessão na área de  Fitzcarrald e que ninguém 
está negociando os direitos à concessão com nenhuma 
empresa’11. Contudo, parece que a Perupetro não 
comunicou este fato a Petroperu, a companhia estatal de 
petróleo e gás, a qual explicou em uma carta escrita a 
Survival International que: ‘A Petroperu está realizando 
trabalhos de coordenação com diferentes órgãos do 
Estado, com o objetivo de explorar a área conhecida 
como ‘Lote Fitzcarrald’. Em resposta, a Perupetro e o 
ministério da cultura nos informaram que esta área foi 
estabelecida como reserva territorial, o que significa que 
qualquer extração comercial de recursos naturais poderá 
ocorrer somente em conformidade com a legislação que 

10 Ibid: Para 42. Além disso, em duas ocasiões diferentes, a Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos (IACHR) anunciou medidas de 
precaução para progeger os direitos dos povos indígenas em isolamento 
voluntário no Peru e Equador, cujas existências foram ameaçadas por as 
atividades de desmatamento ilegal. Em sua decisão, a comissão pediu aos 
Estados Peruanos e Equatorianos que adotem medidas para proteger seus 
territórios, com a finalidade de assegurar efetivamente os direitos à  vida e 
a integridade de seus membros.
11 Veja como exemplo a carta escrita por FPP ao PeruPetro no dia 
18 de maio de 2012: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/pub-
lication/2012/06/fpp-letter-peruvian-government-seeking-clarification-
expansion-plans-camisea-gas-project-18-may-2012.pdf e a sua resposta 
no dia 22 de junho de 2012: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/06/respuesta-de-perupetro-junio-2012.pdf

protege as populações indígenas e o meio ambiente’12. 
Neste ínterim, a UNESCO também foi avisada da 
possível ameaça ao Parque Nacional de Manu. Isto 
representa um caso especial, visto que um organismo 
internacional tem a oportunidade de evitar violações de 
direitos humanos e a degradação do meio ambiente antes 
que estas tenham lugar. 
 
As Organizações de povos indígenas do Peru e o Programa 
de Povos da Floresta (FPP) esperam ansiosamente pelos 
resultados das deliberações entre a UNESCO e o governo 
Peruano.

5. RDC Reafirma 
seu Compromisso de 

Consentimento Livre, Prévio 
e Informado (FPIC)

O Diálogo da Floresta (TFD) 
sobre FPIC e REDD na República 

Democrática do Congo 21 – 25 Maio, 
2012

O Programa de Povos da Floresta (FPP) em conjunto com 
os parceiros nacionais “Ação para o Desenvolvimento, 
Meio Ambiente e Vida” (ADEV) e o Círculo pela Defesa 
do Meio Ambiente (CEDEN), organizou, no mês de 
maio, o Diálogo da Floresta (The Forest Dialogue -TFD) 
sobre o Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) 
em Kinshasa, na República Democrática do Congo 
(RDC). A reunião foi a segunda da série de diálogos 
planejados, com o objetivo principal de analisar de que 
maneira, na prática, agências governamentais, empresas 
comerciais e organizações não-governamentais devem 
respeitar os direitos dos povos indígenas e comunidades 
locais a dar ou negar seu consentimento livre, prévio 
e informado, segundo expressado por meio das suas 
organizações, escolhidas livremente para representá-los 
em atividades que possam afetar seus direitos.

O Diálogo de Kinshasa foi patrocinado pelo projeto 
do FPP intitulado: REDD financiamento, Direitos 
Humanos e Desenvolvimento Econômico para a Redução 
Sustentável da Pobreza das comunidades da floresta na 
RDC (para maiores informações sobre este projeto, 
visite: http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-
related-initiatives/news/2011/10/swedish-international-

12 Carta do PetroPeru para a Survival International, 4 de junho de 
2012
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development-agency-supports-f .) 

A finalidade deste projeto é assegurar que centenas de 
comunidades rurais da floresta que serão majoritariamente 
afetadas pelas iniciativas piloto de REDD no terreno, em 
toda a RDC sejam capazes de proteger os seus direitos e 
maximizar os benefícios provenientes desses programas, 
criando ao mesmo tempo um ambiente que permita um 
desenvolvimento econômico rural a longo prazo em suas 
áreas, ou seja, fazendo com que REDD funcione para as 
populações locais.

O diálogo TFD de Kinshasa focou em como o direito ao 
FPIC deve ser respeitado no programa nacional para a 
Redução de Emissões provenientes do Desmatamento e 
da Degradação florestal (REDD), e principalmente, em 
como os promotores do projeto REDD podem proteger os 
direitos das comunidades ao FPIC, ao mesmo tempo que 
maximizam os benefícios que as comunidades recebem 
dos programas pilotos de REDD que visam suas terras 
consuetudinárias. (Para ler o Documento de Referência 
do diálogo TFD, visite: http://environment.yale.edu/
tfd/uploads/TFD_FPIC_DRC_Backgroundpaper_
en%281%29.pdf ).

A reunião incluiu a presença de visitantes internacionais 
na Reserva da Biosfera de Luki em Bas-Congo, um 
Projeto Piloto de REDD financiado pelo Fundo Florestal 
da Bacia do Congo (Congo Basin Forest Fund em inglês). 
Durante a visita à Reserva Luki, os peritos internacionais 
aproveitaram a oportunidade para dialogar com vários 
membros da comunidade local que vivem nas áreas e nos 
arredores da Reserva Luki, assim como com os membros 
do comitê de gestão, com a finalidade de conhecer a 
realidade no terreno dos Projetos REDD na RDC, e 
particularmente os dilemas enfrentados na aplicação 
do conceito do FPIC nas áreas piloto de REDD. Para 
ler o Relatório da visita à Reserva da Biosfera de Luki, 
visite: http://environment.yale.edu/tfd/uploads/EN_
Field%20Report.pdf. As deliberações em Bas-Congo, 
que aconteceram nos dias 21-23 de maio, ajudaram 
na produção de informações extras e debates durante o 
diálogo de Kinshasa na Quinta e Sexta-feira (24 e 25 
de maio), o qual reuniu 75 participantes de diferente 
origens, incluindo povos indígenas, comunidades 
locais, organizações não-governamentais, órgãos 
governamentais e o setor privado.

A reunião de Kinshasa foi iniciada pelo Secretário-Geral 
Sr. Albert LIKUNDE Li BOTAYI  em representação do 
Ministério do Meio Ambiente e Nature Conservation 
and Tourism. Em sua intervenção de abertura, observou 
que o FPIC já havido sido reconhecido em instrumentos 
internacionais, como a Declaração da ONU sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas e lembrou aos participantes 
do diálogo que para alcançar os objetivos principais 

do processo de REDD+, como parte da estratégia da 
RDC para a redução da pobreza, “a ênfase tem que ser 
na participação e transparência e no reconhecimento 
e respeito dos direitos de todas as partes interessadas, 
incluindo as comunidades indígenas e locais em todas 
as fases do processo de REDD em nosso país. . . “. O 
Secretário-Geral observou a necessidade de reformas 
nacionais na RDC e que o FPIC deve ser incorporado na 
segunda fase do programa nacional de REDD. Para este 
fim, será necessária uma colaboração multiparticipativa 
para o desenvolvimento de uma abordagem para o FPIC, 
com a participação de agências nacionais e internacionais 
envolvidas com REDD, com definições bem claras 
sobre os papéis e as responsabilidades de cada parte. É 
necessário também comunicar às agências internacionais 
que dão apoio ao programa REDD no RDC.

O FPIC “refere-se aos direitos dos povos indígenas e 
locais de conceder ou negar o consentimento livre, 
prévio e informado para atividades que possam vir afetar 
negativamente o direito a suas terras, territórios e outros 
recursos. O FPIC tornou-se um princípio-chave do 
direito internacional e da jurisprudência em relação aos 
povos indígenas.”

A RDC é signatária de várias convenções regionais 
e internacionais e outros instrumentos de direitos 
humanos, incluindo aqueles que exigem respeito pelo 
direito consuetudinário às terras e ao FPIC. Órgãos de 
tratados relevantes que monitoram o cumprimento destas 
convenções e/ou tratados, apelaram reiteradamente à 
RDC a revisar suas leis e políticas para assegurar que esses 
direitos sejam respeitados. Os Códigos Florestais e de 
Mineração atuais exigem que as empresas que recebam 
direitos de exploração devem consultar as comunidades 
locais e fornecer indenização (conjunto de especificações), 
porém o direito das comunidades ao FPIC não está 
assegurado.

Durante dois dias de intensos debates e deliberações, 
os participantes do diálogo abordaram uma grande 
variedade de questões, como as barreiras para a 
implementação do FPIC dentro da RDC, interligação 
estreita com mecanismos para a proteção dos direitos 
das comunidades, as eventuais reformas jurídicas, 
transparência do projeto e repartição de benefícios. 

Houve sério comprometimento por parte dos principais 
protagonistas – governo e setor privado -  não apenas 
para a aplicação do FPIC em todos os projetos de REDD 
na RDC, mas para também para o desenvolver os meios 
para que este compromisso seja significativo. Contudo, 
ainda resta obter um resultado eficaz deste compromisso 
no terreno.

Os participantes elaboraram uma série de recomendações 
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para a criação de um ambiente que favoreça a 
implementação efetiva do FPIC. É necessário uma 
liderança governamental forte, em conjunto com a 
participação e contribuição efetiva de todas as partes 
interessadas, para que o FPIC se torne realidade na RDC. 
A opinião geral é que o FPIC precisa ser obrigatório para 
todo o programa nacional de REDD na RDC, ainda que 
não seja exigido por lei. Porém, as exigências do FPIC 
devem ser aplicadas em todos os setores e não somente 
em REDD. Por outro lado, observou-se que existe a 
necessidade de flexibilidade na forma em que se respeita 
o FPIC, ajustando-o às circunstâncias locais e culturais. 
O FPIC não deve ser normativo, já que a idéia principal é 
que se permita um engajamento ascendente nas tomadas 
de decisões feitas por meio de representantes e processos 
auto-escolhidos. 

Durante as deliberações plenárias os participantes 
reforçaram a importância de direitos claros sobre a terra, 
a necessidade de uma lei nacional sobre a liberdade 
de informação, maior consideração sobre as questões 
de gênero e disposições para a resolução de conflitos. 
É necessário prestar especial atenção à correção dos 
desequilíbrios de poder entre as partes interessadas, e 
as desigualdades entre as comunidades e seus costumes 
não devem ser ignorados, considerando por exemplo, a 
marginalização extrema dos povos indígenas também-
chamados ‘Pygmies’ na RDC.

Uma das propostas foi a realização de uma revisão 
jurídica  colaborativa para examinar com mais detalhes 
quais aspectos da lei nacional necessitam ser reformados, 
para que o FPIC seja eficaz.

Existe consenso em que as reformas jurídicas nacionais 
são necessárias para assegurar que as leis da RDC estejam 
em conformidade com obrigações internacionais do 
país. Um grupo multilateral de partes interessadas deve 
trabalhar também  para desenvolver diretrizes nacionais 
adequadas  às circunstâncias da RDC, para que o  FPIC 
seja eficaz. Alguns afirmam que o documento rascunho 
desenvolvido por WWF para a RDC poderia servir como 
base , embora outros acreditam que este documento 
apresenta sérias lacunas.

6. Povos indígenas e 
sociedade civil questionam 
o retrocesso governamental 

nas políticas brasileiras 
sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento 

O Brasil tem tomado medidas significativas e graduais de 
combate ao desmatamento desde a primeira Cúpula da 
Terra em 1992. O reconhecimento crescente dos direitos 
dos povos indígenas da Amazônia à terra, a melhor 
aplicação da legislação e mudanças nos subsídios rurais 
(em conjunto com fatores externos como a variaçã nos 
preços das commodities) contribuíram para a redução do 
desmatamento anual no Brasil em 70%, se comparado 
com o seu pico na década de 1990, (ainda que o país 
tenha sofrido um aumento de 127% no desmatamento 
entre 2010 e 2011).

Não obstante as difíceis conquistas alcançadas nas duas 
últimas décadas, povos indígenas, movimentos sociais e 
ONGs no Brasil alertam que o reconhecimento crescente 
dos direitos dos povos indígenas e o progresso no combate 
ao desmatamento estão sob ameaça da pressão do lobby 
do agronegócio. As reformas por eles propostas levariam 
ao enfraquecimento das leis ambientais e o solapamento 
dos direitos dos povos indígenas.

Eles ressaltam que as florestas estão mais uma vez 
ameaçadas por políticas do governo federal que visam a 
reduzir as áreas de proteção permanente na Amazônia, 
e seguir adiante com projetos ameaçadores, como 
a construção de represas, estradas e a produção de 
bioenergia, sem respeitar os direitos dos povos indígenas 
ou a opinião pública.
 
Outros identificam uma tendência perturbadora no que 
diz respeito ao cumprimento da lei na floresta amazônica, 
uma vez que colonos, madeireiras e latifundiários ocupam 
territórios indígenas sem sofrer nenhuma sanção, (como 
no caso do povo Awá no leste da Amazônia). Ativistas 
de direitos humanos relatam que o esbulho e a extração 
ilegal de madeira são crescentemente associados a 
violações de direitos humanos, (como por exemplo, na 
extensão da estrada BR364), inclusive o assassinato de 
diversos líderes indígenas e ativistas locais que haviam 
se pronunciado publicamente. Enquanto isso, líderes 
comunitários são criminalizados pela defesa de suas 
florestas, e as autoridades parecem relutar em aplicar as 
leis ambientais e sociais que visam a regular projetos de 
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infraestrutura, como visto na construção intempestiva da 
imensa represa em Belo Monte, que alagará 40.000 ha da 
mata e deslocar, potencialmente, 20 mil pessoas.

Organizações ambientais e da sociedade civil no Brasil 
estão intensificando seus esforços para questionar e 
expor esses retrocessos nas políticas brasileiras de meio 
ambiente e desenvolvimento.  Desde o início do ano, 
ativistas ambientais vêm fazendo uma forte campanha 
para tentar persuadir a Presidente Dilma Rousseff a 
vetar integralmente as alterações controversas do Código 
Florestal. Se aprovadas, elas levariam ao desmatamento 
em larga escala por todo o país. Em maio de 2012, a 
Presidente vetou apenas algumas disposições, recusando-
se a rejeitar a retrógrada proposta. Grupos de protesto 
reclamam que as mudanças mínimas efetuadas pela 
Presidente levarão à absolvição dos desmatadores, além 
de criar ambiguidades e brechas no código florestal que 
enfraqueceriam seriamente a proteção dos cursos de água 
e matas ciliares.

O governo afirma que não haverá anistia para aqueles 
que destruíram as florestas ilegalmente, mas ainda 
assim a proposta do código florestal efetivamente 
recompensaria crimes anteriormente cometidos. O 
governo diz que essas mudanças visam a beneficiar 
pequenos agricultores; na verdade, elas o fazem em 
relação aos interesses do agronegócio. Se essa lei for 
adiante, levará a um retrocesso e ao relaxamento 
da legislação ambiental. Nós continuaremos a nos 
opor a essa legislação. [Malu Ribeiro, SOS Mata 
Atlântica, Junho de 2012]

Da mesma forma, povos indígenas apontam contradições 
significativas nas políticas florestais e de desenvolvimento. 
Eles notam que ao mesmo tempo que o Brasil estabeleceu 
metas de redução do desmatamento em 80% até 2020, 
também estabeleceu metas agressivas para a construção 
de estradas e represas na região amazônica. 

Em junho, líderes indígenas enviaram, à Presidente 
Dilma Rousseff, uma carta denunciando o “assalto” 
aos direitos de seus povos. Os líderes ressaltam que as 
propostas de emenda constitucional apresentadas pelo 
lobby do agronegócio ameaçam violar os direitos dos 
povos indígenas e podem interromper o processo de 
demarcação das Terras Indígenas. Na pior das hipóteses, 
essas emendas (conhecidas como PEC 215) poderiam até 
levar a uma redução nas terras legalmente demarcadas, 
enquanto outras (na PL1610) autorizariam atividades de 
mineração nos territórios indígenas.

O descontentamento crescente em relação às políticas 
verticais impostas pelo governo foi expressado em diversas 
reuniões públicas, passeatas e eventos, dentro e fora da 
Cúpula Rio+20, no final de junho. No dia 21 de junho, 

indígenas das tribos Xikrin, Juruna, Parakaña, Kuruaya 
e Kayapó ocuparam o canteiro de obras em Belo Monte 
para exigir a cassação da licença ambiental do projeto, e 
a aplicação imediata de medidas para garantir o respeito 
ao consentimento livre, prévio e informado, como 
previsto na Convenção 169 da OIT e a Declaração das 
Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(UNDRIP).

Enquanto isso, prosseguem os protestos contra o 
controverso código florestal brasileiro. Num dos 
casos, na noite de 21 de junho, um evento paralelo do 
governo brasileiro foi suspenso pela metade depois que 
manifestantes se apresentaram vestindo uma camiseta 
com a frase “Código Florestal: o jogo não acabou” ou 
com cartazes com a foto da Presidente Rousseff segurando 
uma motosserra. A interrupção ruidosa da reunião pôde 
ser ouvida pelos corredores do Riocentro, da mesma 
forma que as contradições nas políticas brasileiras foram, 
mais uma vez, publicamente expostas.

Se o Brasil pretende ter credibilidade nos debates sobre 
o meio ambiente e desenvolvimento em nível nacional 
e global, deverá tomar ações concretas para demonstrar 
o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, 
defendendo em sede constitucional os direitos e territórios 
de povos indígenas, formulando políticas multissetoriais 
para as florestas, e implementando normas e mecanismos 
de garantia robustos, capazes de impedir megaprojetos 
devastadores. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Pronunciamento dos representantes indígenas no dia 
mundial do meio ambiente: http://www.cimi.org.br/
site/pt-br/?system=news&action=read&id=6326 

Declaração dos Povos Indígenas de Altamira 09 de junho 
de 2012 contra Belo Monte:
http://earthpeoples.org/blog/?p=2190 

Líderes indígenas exigem a suspensão da licença 
operacional da represa em Belo Monte:
http://earthpeoples.org/blog/?p=2184 

Dia do Índio passa em branco pelas mãos de Dilma 
Rousseff: http://www.socioambiental.org/nsa/
detalhe?id=3532 

Preocupações em relação às emendas constitucionais:
http://www.trabalhoindigenista.org.br/noticia.php?id_
noticia=121

Campanha para o povo Awá de Survival International: 
http://www.survivalinternational.org/pt/awa

Promessas Não Cumpridas – Futuro Sombrio Os Povos 
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Indígenas e a Amazônia têm que pagar pela ganância por 
recursos naturais?– Society for Threatened Peoples, 2012. 
Inglês: http://assets.gfbv.ch/downloads/endfassung_
englisch.pdf Alemão: http://assets.gfbv.ch/downloads/
gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_
zukunft.pdf  Português: http://assets.gfbv.ch/downloads/
endfassung_portugiesisch.pdf 

Terras Quilombolas em Oriximiná: pressões e ameaças – 
Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2011:  http://www.
cpisp.org.br/pdf/Oriximina_PressoesAmea%C3%A7as.
pdf 

7. Grupos da sociedade civil 
na RDC suspendem a sua 
participação no Processo 
Nacional de Coordenação 

REDD 

No final de junho, organizações não governamentais, 
que acompanham as políticas para REDD+ na República 
Democrática do Congo (RDC), enviaram cartas abertas 
à Unidade de Parcerias de Carbono Florestal do Banco 
Mundial (FCPF, na sigla em inglês) e ao ministro do 
meio ambiente na RDC, expressando sérias preocupações 
em relação à falta de participação efetiva pública e 
comunitária na elaboração de políticas nacionais para 
REDD+ (veja links abaixo). O Grupo de Trabalho Sobre 
o Clima e REDD, (GTCR, na sigla em inglês), autor 
das cartas, é formado por uma base ampla de ONGs 
ambientais e de desenvolvimento, nacionais e locais. O 
GTCR vem insistindo que as estruturas de governança 
de REDD na RDC precisam ser reformadas para 
garantir a descentralização e a participação significativa 
da sociedade civil e dos povos da floresta na elaboração 
de políticas ambientais e florestais em todas as esferas.

Problemas específicos levantados pelo GTCR incluem 
o insucesso do Comitê Nacional REDD na organização 
regular e transparente de reuniões; a falta de participação 
da sociedade civil e da comunidade na elaboração de um 
relatório governamental intermediário sobre o progresso 
da fase de prontidão (readiness) para REDD apresentado 
à FCPF; e a existência de irregularidades na formulação 
de políticas em nível local, relacionadas ao Programa 
Nacional de Investimento em Florestas, financiados pelo 
Programa de Investimentos Florestal (FIP, na sigla em 
inglês) do Banco Mundial.

O GTCR vem reclamando que o desenvolvimento da 

estratégia nacional para REDD+ não tem acontecido 
de forma inclusiva. Ele relata que o componente 
Informação, Educação e Comunicação, (IEC, na sigla 
em inglês), da Proposta de Preparação da Prontidão 
da RDC, (RPP, na sigla em inglês), ainda não recebeu 
sua dotação orçamentária. O IEC deveria ser um pilar 
essencial – e anterior – à elaboração da estratégia nacional 
para REDD+. O GTCR tem protestado que o programa 
IEC se tornou, consequentemente, uma iniciativa 
“fantasmagórica” e sem substância. Em relação ao FIP do 
Banco Mundial, o GTCR afirma que:

Tem-se percebido um redirecionamento do FIP 
(na RDC) em relação aos seus objetivos iniciais. 
Como exemplo, a oficina do FIP sobre mobilização 
e coordenação do setor agroflorestal privado, 
realizada entre 20 e 23 de maio de 2012, em 
Mbakana-Kinshasa, é uma evidência clara do 
redirecionamento do FIP a interesses inominados e a 
tendências a se controlar os recursos pelo intermédio 
de organizações clientelistas.

Essas preocupações levaram o GTCR a suspender a sua 
participação nos grupos de trabalho temáticos REDD 
NC, desde a reunião dos seus membros em 22 de junho 
de 2012. Na carta aberta enviada ao Ministro, o GTCR 
afirma que:

... considera deplorável o fato de que a Coordenação 
Nacional para REDD, (CN REDD, na sigla em 
inglês), impôs uma agenda que propõe a elaboração 
apressada, até 15 de julho, da primeira versão esboço 
da estratégia nacional para REDD pelos grupos de 
trabalho temáticos, sem consulta ou participação de 
todas as partes interessadas pertinentes...

Afirma ainda, que:

As organizações membros do GTCR não consideram 
que os grupos de trabalho temáticos tenham atingido 
um nível suficiente de maturidade para a sua 
realização [tarefa].

A posição foi comunicada durante a reunião do 12o 
Comitê dos Participantes da FCPF (PC12) em Santa 
Marta, (Colômbia), nas discussões plenárias sobre a 
avaliação intermediária do progresso da RDC na fase de 
prontidão para REDD, realizada no final de junho.

A situação na RDC é séria porque a participação 
não tem sido efetiva. Isso leva a uma situação grave 
e a decisão da PC é crítica porque ela é instrumental 
para a definição de precedentes progressistas em 
relação ao processo de avaliação intermediária. Essa 
questão é crítica para a PC. [Representante da 
ONG Pan African Climate Justice Alliance]
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ONGs do hemisfério norte (incluindo o Greenpeace) 
também intervieram para registrar suas graves 
preocupações sobre a falta de participação do público 
na avaliação intermediária para a RDC, e delongas 
no avanço de atividades essenciais para a efetivação da 
prontidão, incluindo aquelas destinadas à promoção 
da governança nas florestas e reformas de propriedade, 
visando o reconhecimento dos direitos dos povos da 
floresta. Diversas ONGs protestaram a violação das 
normas da FCPF devido à divulgação e à tradução 
tardia de documentos pertinentes à RDC, entre outros 
assuntos, incluindo um documento da FCPF, publicado 
às pressas, que propõe um “Processo para a Submissão 
e Avaliação de Relatórios de Progresso Intermediários 
e Solicitações de Financiamentos Adicionais por Países 
Participantes em REDD+”.

De forma surpreendente, à exceção do governo 
neerlandês, nenhum participante ou alto cargo da FCPF 
respondeu publicamente às notícias alarmantes da 
CSO da RDC. Mesmo assim, a avaliação sobre a fase 
de prontidão para REDD na RDC, que foi elaborada 
por consultores independentes e divulgada na PC12, 
confirmou muitos dos pontos levantados pelo GTCR. A 
avaliação independente considerou que a descentralização 
nas atividades preparatórias para a prontidão tem sido, 
até aqui, “insuficientes”, considerando que a maior 
parte delas aconteceram na capital da RDC e ainda 
não alcançaram as províncias. Essa mesma avaliação 
independente demonstra preocupação, dado o estágio 
“embrionário” da implementação de medidas concretas 
para combater as causas do desmatamento, ao passo que 
reformas significativas no setor florestal ainda estão por 
acontecer. Por sua vez, o relatório do Banco Mundial 
nota que “ainda há muito a fazer” em relação à prontidão 
para REDD na RDC.

No final, a FCPF não tomou decisão alguma sobre o 
PC12 na avaliação intermediária da RDC. É provável 
que avaliações formais adicionais sobre o estado de 
prontidão se farão necessárias em futuras reuniões do 
PC, considerando que, segundo relatos, a RDC está 
considerando solicitar 5 milhões de dólares adicionais 
para as suas atividades referentes à fase de prontidão.

Enquanto isso, ainda não está claro como o governo da 
RDC responderá aos questionamentos legítimos feitos 
pela sociedade civil sobre o processo impositivo de 
REDD em curso no país. Organizações da sociedade 
civil e povos da floresta na RDC também esperam para 
ver como o governo vai honrar compromissos recentes, 
assumidos em público, de respeito ao consentimento 
livre, prévio e informado acerca de todas as políticas 
e ações de REDD que afetem povos indígenas e 
comunidades que dependem da floresta (veja o Artigo 5 
deste boletim informativo sobre o Diálogo da Floresta- 

TFD- em Kinshasa). 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1) Carta do GTCR anunciando sua retirada dos 
grupos de discussões temáticas da Coordenação Nacional 
para REDD (disponível apenas em francês)

ht tp : / /www.fores tpeople s .org/ s i t e s / fpp/ f i l e s /
news/2012/07/Groupe%20de%20Travail%20REDD.
pdf 

2) Carta do GTCR à FCPF

Inglês: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2012/07/Memorandum%20SC%20FCPF_
English_0.pdf 

Francês: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
f i les/news/2012/07/Memorandum%20SC%20
FCPFFrench_0.pdf  

3) Avaliação Independente Intermediária da fase de 
Prontidão Para REDD+ na RDC – Apresentação para 
a PC 122

Inglês: http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/
sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/
PDF/June2012/Presentation%20of%20the%20
DRC%20mid%20term%20evaluation%20of%20
REDD%2B%20Processes%20final%20%5B1%5D.pdf 

Francês: http://www.forestcarbonpartnership.
o r g / f c p / s i t e s / f o r e s t c a r b o n p a r t n e r s h i p .
o r g / f i l e s / D o c u m e n t s / P D F / J u n e 2 0 1 2 /
R a p p o r t % 2 0 d % 2 7 % C 3 % A 9 v a l u a t i o n % 2 0
ind%C3%A9pendent%20mi-parcours%20du%20
processus%20REDD%20en%20RDC%20Juin%20
2012%20Version%202%20FINAL.pdf 

4) Relatório governamental intermediário sobre o 
progresso do processo nacional REDD+ na RDC 
(disponível apenas em francês) 

http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/
forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/
June2012/FCPF%20Rapport%20Avancement%20Mi-
Parcours%20Juin2012.pdf
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http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/Presentation%20of%20the%20DRC%20mid%20term%20evaluation%20of%20REDD%2B%20Processes%20final%20%5B1%5D.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/Presentation%20of%20the%20DRC%20mid%20term%20evaluation%20of%20REDD%2B%20Processes%20final%20%5B1%5D.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/Presentation%20of%20the%20DRC%20mid%20term%20evaluation%20of%20REDD%2B%20Processes%20final%20%5B1%5D.pdf 
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/Rapport%20d%27%C3%A9valuation%20ind%C3%A9pendent%20mi-parcours%20du%20processus%20REDD%20en%20RDC%20Juin%202012%20Version%202%20FINAL.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/Rapport%20d%27%C3%A9valuation%20ind%C3%A9pendent%20mi-parcours%20du%20processus%20REDD%20en%20RDC%20Juin%202012%20Version%202%20FINAL.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/Rapport%20d%27%C3%A9valuation%20ind%C3%A9pendent%20mi-parcours%20du%20processus%20REDD%20en%20RDC%20Juin%202012%20Version%202%20FINAL.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/Rapport%20d%27%C3%A9valuation%20ind%C3%A9pendent%20mi-parcours%20du%20processus%20REDD%20en%20RDC%20Juin%202012%20Version%202%20FINAL.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/Rapport%20d%27%C3%A9valuation%20ind%C3%A9pendent%20mi-parcours%20du%20processus%20REDD%20en%20RDC%20Juin%202012%20Version%202%20FINAL.pdf
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http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/FCPF%20Rapport%20Avancement%20Mi-Parcours%20Juin2012.pdf
http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/June2012/FCPF%20Rapport%20Avancement%20Mi-Parcours%20Juin2012.pdf


Boletim Informativo FPP: Julho 2012

8. O governo Britânico 
continua a desenvolver 
planos de apoio para os 

países em desenvolvimento 
combater o desmatamento

O governo Britânico está atualmente finalizando seus 
planos para a ajuda no combate ao desmatamento 
global, como parte das £2.9 bilhões de libras do governo, 
dedicados ao fundo internacional para o clima (ICF em 
inglês). O ICF foi criado pelo governo do Reino Unido 
para ‘ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem 
as mudanças climáticas e a pobreza’13 e inclui um 
componente florestal específico que está atualmente sendo 
desenvolvido pelo Departamento de Desenvolvimento 
Internacional (DFID em inglês) e pelo Departamento 
de Energia e Mudanças Climáticas (DECC em inglês). 
Uma parte deste fundo já foi destinada ao programa do 
governo para Governança Florestal, Mercados e Clima, 
que tem como finalidade ajudar os países do plano de 
ação FLEGT a ‘continuar e acelerar os esforços para 
combater o desmatamento ilegal.... e fornecer apoio à 
rastreabilidade na cadeia de produção da madeira14’ 
No momento, parece que o governo Britânico planeja 
estender estes planos para outras mercadorias que 
atualmente estão levando ao desmatamento, como a soja 
e o óleo de palmeira.

Os detalhes adicionais sobre os planos para a utilização do 
fundo ICF para as florestas e mudanças climáticas ainda 
não foram delineados e serão ainda formalmente debatidos 
com a sociedade civil e  povos afetados. Contudo, recentes 
intervenções públicas  de representantes governamentais 
do alto escalão indicam que os fundos focarão no 
apoio das ações que abordam o papel do setor privado 
no combate ao desmatamento, através do trabalho 
‘com as empresas para o desenvolvimento de meios de 
produção de madeira e óleo de palmeira sustentáveis, 
combatendo assim práticas de desperdício que causam 
o  desmatamento15’’ Espera-se que um documento de 
consulta formalizado sobre o fundo ICF para florestas 
e programas climáticos seja liberado até o final do ano. 

13 ‘UK government and Business partnership to tackle deforestation’, 
Press Release, DFID, 11 de Abril de2012:  http://www.dfid.gov.uk/Docu-
ments/publications1/press-releases/UK-government-and-business-partner-
ship-to-tackle-deforestation.pdf
14 Discurso do Ministro para o Desenvolvimento Stephen O’Brien 
durante a conferência “The Forest Trust  on sustainable palm oil, Londres 
20 de Abril de2012.
15 Discurso do Ministro para o Desenvolvimento Stephen O’Brien 
durante a conferência “The Forest Trust  on sustainable palm oil, Londres, 
20 de Abril de2012.

Enquanto a proposta do governo para o setor privado 
permanece sem conclusão, as organizações da sociedade 
civil , incluindo FPP, exortam o governo Britânico a 
garantir que os fundos sejam direcionados à governança 
florestal e às reformas de posse, para assegurar o direito 
dos povos da floresta  à terra e aos recursos e apoiar 
os modos de vida sustentáveis local, de acordo com as 
obrigações internacionais de direitos humanos dos países 
detentores de florestas tropicais. O Programa de Povos 
da Floresta (FPP) e nossos parceiros estão preparados 
para dar contributos ao documento de consulta quando 
forem liberados pelo governo Britânico.  

9. Comissão Africana 
adota Resolução sobre a 

Abordagem com base nos 
Direitos Humanos para a 
Governança dos Recursos 

Naturais

A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos (Comissão Africana) adotou uma Resolução sobre 
Abordagem com base nos Direitos Humanos para a 
Governança dos Recursos Naturais na sua 51° Sessão 
Ordinária realizada entre os dias 18 de abril e 2 de maio 
de 2012 em Banjul, no Gâmbia. Esta resolução foi 
adotada no contexto da recente Conferência Rio+20 e 
apelou aos Estados-Parte da Carta Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos (Carta Africana) a respeitarem os 
direitos humanos em todas as questões relacionadas à 
governança dos recursos naturais.

Esta Resolução ressalta a interdependência dos direitos 
humanos e o desenvolvi-mento, relembrando os 
artigos 20, 21 e 24 da Carta Africana, a qual protege 
respectivamente: o direito dos povos de determinar 
livremente seu estatuto político para alcançar um 
desenvolvimento econômico e social, de acordo com as 
políticas que escolheram livremente; o direito de dispor 
livremente de seus recursos naturais e seus direitos a 
um meio ambiente satisfatório. Observando o rápido 
e recente progresso na definição das normas mínimas 
internacionais a respeito dos recursos naturais, a Comissão 
Africana salienta como a governança dos recursos naturais 
está gravemente prejudicada pelo desenvolvimento mal 
planejado, a apropriação ilícita das terras, a corrupção, 
a má governança, a insegurança prevalente e pela forma 
na qual as comunidades Africanas continuam a sofrer, de 
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http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/press-releases/UK-government-and-business-partnership-to-tackle-deforestation.pdf
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forma desproporcional, dos abusos de direitos humanos 
em sua luta para afirmar seus direitos consuetudinários 
para acessar e controlar vários recursos, incluindo terra, 
minerais, silvicultura e pesca.

A Resolução faz um apelo aos Estados a adotar 
a abordagem com base nos direitos humanos na 
governança dos recursos naturais, incluindo por meio 
do estabelecimento de um quadro jurídico claro, que 
reconheça que o respeito pelos direitos humanos é uma 
das condições para a sustentabilidade. Os Estados devem 
assegurar que as comunidades se beneficiem de qualquer 
desenvolvimento em suas terras ou recursos e assegurar, 
de forma independente, avaliações de impacto social 
e de direitos humanos que garantam às comunidades 
o direito ao consentimento livre, prévio e informado 
(FPIC), recursos efetivos, compensações justas e respeito 
pelos direitos dos povos indígenas, assim também como 
os direitos das mulheres.

Saudamos o reconhecimento expresso da Comissão 
Africana sobre a necessidade de respeitar os direitos das 
mulheres na governança dos recursos naturais. Apesar 
do papel central das mulheres no manejo das terras e 
recursos, e seu vasto conhecimento de conservação e 
sustentabilidade, na maioria das vezes as mulheres são 
ignoradas e marginalizadas dos processos de tomada de 
decisões que as afetam principalmente, assim como a 
suas famílias e comunidades.

Ao passo que a Resolução reafirma a soberania do Estado 
sobre os recursos nacionais, em conformidade com a 
Declaração do Rio e a Carta Africana “princípio da 
soberania do Estado sobre os recursos naturais”, afirma 
que o Estado é responsável “em assegurar a administração 
com e pelo interesse da, a população” e “em conformidade 
com as leis e normas internacionais de direitos humanos. 
Para os povos indígenas, particularmente, significa o 
reconhecimento por parte do Estado dos seus direitos 
às terras, territórios e recursos que tradicionalmente 
possuíram, ocuparam e utilizaram, assim como o 
direito a possuir, utilizar, desenvolver e controlar as 
terras, territórios e recursos que possuem por meio 
de propriedades tradicionais ou outras ocupações 
tradicionais ou uso, assim como aquelas que foram 
adquiridas de acordo com o estabelecido na Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
de 2007 e outros instrumentos do direito internacional.

10. Ajude os Ogiek a 
retomarem suas terras 

ancestrais em Chepkitale, no 
Monte Elgon no Quênia – 

Pedido de Doações

The Os Ogiek do Monte Elgon, Quênia, estão prestes a 
alcançar um acordo jurídico que lhes devolverá as terras 
dos seus ancestrais. Contudo, necessitam urgentemente 
de ajuda financeira (aproximadamente £5.000) para 
que possam dar estes últimos passos. Esta é uma 
oportunidade extraordinária para que eles recuperem 
suas terras e continuem com os seus meios de vida 
sustentáveis , uma oportunidade extraordinária para 
que eles ganhem reconhecimento jurídico e não voltem 
a ser ameaçados de despejo. Esta doação é necessária 
para apoiá-los naquilo que esperamos que seja o último 
empurrão para assegurar que o seu direito às suas terras 
sejam juridicamente reconhecidos.

Se estiver interessado em fazer uma doação, por favor, 
visite JustGiving: Help the Ogiek of Mt Elgon! (http://
www.justgiving.com/Justin-Kenrick) 

Histórico
Durante gerações, o conhecimento e práticas do povo 
Ogiek do Monte Elgon no Quênia,  sustentaram seus 
meios de vida sustentáveis e os ajudaram a manter 
o ecossistema do qual dependem. Quando foram 
despejados de suas terras ancestrais, os seus meios de vida 
e ecossistema foram severamente ameaçados.

Os Ogiek criam seus gados, ovelhas e cabras nas áreas altas 
de Chepkitale, no Monte Elgon e nas florestas próximas 
à montanha, florestas onde também cultivam mel. Seus 
clãs, conselho de anciões, estatutos e conhecimentos 
indígenas asseguram o contínuo bem-estar do meio 
ambiente do qual dependem. 

No ano 2000 - sem o consentimento livre, prévio 
e informado dos Ogiek – o Conselho do Condado 
do Monte Elgon pediu ao Governo que declarasse o 
Chepkitale como uma Reserva Nacional de Caça, e de 
acordo com os regulamentos de conservação do Quênia, 
as autoridades consideram ilegal que os Ogiek continuem 
em suas terras ancestrais. Anteriormente, este tipo de 
despejo levou a população de elefantes a ser dizimada, 
quando caçadores de fora e do outro lado da fronteira 
aproveitaram a ausência dos Ogiek.  Os despejos também 
causaram grande violência nas áreas onde os Ogiek 
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foram reassentados pelo governo, áreas onde entraram 
em conflito com um povo mais numeroso e poderoso 
que já vivia nestas áreas, antes da chegada dos Ogiek.

Em janeiro de 2011, os Ogiek pediram ajuda urgente 
ao Programa de Povos da Floresta (FPP) para resistir a 
outros despejos das suas terras ancestrais; e com o apoio 
do Southall Trust, o FPP pôde responder. Em março, os 
Ogiek pediram que a UICN e o FPP realizassem uma 
de suas Avaliações piloto Whakatane no Monte Elgon. 
Em agosto, o FPP realizou consultas com os Ogiek e a 
Avaliação piloto Whakatane foi realizada em novembro/
dezembro de 2011. Finalmente, chegamos ao ponto 
onde os Ogiek estão prestes a retomar os direitos sobre 
as suas terras ancestrais em Chepkitale, no Monte Elgon. 
Porém,  precisam do nosso apoio para este último 
empurrão, incluindo aproximadamente £5. 000 libras 
para cobrir despesas jurídicas e outros gastos. Para apoiar 
este trabalho, nos últimos 7 anos os Ogiek arrecadaram 
aproximadamente $10.000 entre si, mas agora precisam 
de um forte apoio para cruzar a linha de chegada. 

11. Povos indígenas 
convocam o novo presidente 
do Banco Mundial a reforçar 

as salvaguardas dos seus 
direitos  

Enquanto o recém-nomeado Presidente do Banco 
Mundial assumia o cargo, na Rio +20 98 organizações de 
povos indígenas e 48 organizações não governamentais 
divulgavam uma carta aberta para Jin Yong Kim para 
expressar sua frustração e preocupação com a revisão 
atualmente em curso das políticas de salvaguarda e com 
a diluição progressiva e a falta de implementação dos 
compromissos para o respeito aos direitos dos povos 
indígenas. As causas principais de preocupação incluem: 
a falta de uma abordagem adequadamente baseada em 
direitos, em conformidade com a Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP) 
e outras obrigações e instrumentos internacionais 
de direitos humanos , e a falta de apoio ao FPIC e às 
recomendações da Comissão Mundial de Barragens e 
ao Relatório sobre as Indústrias Extrativas. Na carta, os 
povos indígenas convocam o Banco Mundial a criar um 
Conselho Consultivo dos Povos Indígenas, um ponto 
focal para as questões indígenas, e a garantir apoio 
financeiro para a formação de competências dos povos 
indígenas.

A íntegra da carta, também endossada pelo FPP, pode 
ser encontrada aqui (en Inglês y Espanhol):  http://
www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-
issues/publication/2012/indigenous-peoples-letter-
incoming-presiden 

12. Próxima publicação: 
Conjunto de ferramentas 

sobre os direitos das 
mulheres indígenas no 
Sistema Interamericano

As mulheres indígenas da Argentina, Costa Rica, Chile, 
Canadá, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá e Paraguai se reuniram entre os dias 27 e 29 de 
junho de 2012, em Boruca- Costa Rica, para desenvolver 
um conjunto de ferramentas sobre os direitos das 
mulheres indígenas no sistema Interamericano de 
Direitos Humanos. Este recurso está sendo desenvolvido 
com a finalidade de apoiar a participação das mulheres 
indígenas nos mecanismos de direitos humanos, e 
ressaltar as vias existentes e possíveis oportunidades 
para influenciar a criação e a implementação de normas 
jurídicas e de direitos humanos relevantes para elas.  Este 
documento será publicado em espanhol e inglês no final 
de 2012. Os colaboradores deste projeto se inspiram, 
entre outros, no: Indigenous women’s rights and the 
African human rights system: a toolkit on mechanisms, 
publicado em 2011.

http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2012/indigenous-peoples-letter-incoming-presiden
http://www.forestpeoples.org/topics/safeguard-accountablility-issues/publication/2012/indigenous-peoples-letter-incoming-presiden
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http://www.forestpeoples.org/topics/african-human-rights-system/publication/2011/toolkit-indigenous-women-s-rights-africa
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13. Informativo de 
Publicação: O relatório 

do FPP ‘POVOS DA 
FLORESTA: Números 

Globais’ está disponível 
agora em Francês, Espanhol, 

Português e Bahasa 
Indonésio 

Com números estimados sobre povos indígenas e 
da floresta em países e regiões de todo o mundo, 
este relatório do FPP, publicado em maio de 2012, 
procura aumentar a conscientização sobre a existência 
de povos que dependem principalmente da floresta 
para a sua subsistência, e  reforçar sua visibilidade 
como protagonistas principais e titulares de direito no 
manejo e uso da floresta e seus recursos. Esses números, 
talvez, sirvam como uma referência útil na defesa pelo 
reconhecimento dos direitos humanos e jurídicos dos 
povos da floresta.

Este relatório está disponível agora em Inglês, Francês, 
Espanhol, Português e Bahasa Indonésio

Inglês: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-final_0.pdf

Francês: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-french.pdf

Espanhol: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-spanish.pdf

Português: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-
world-apr-2012-portuguese_0.pdf

Bahasa Indonésio: http://www.forestpeoples.org/sites/
fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-
across-world-apr-2012-bahasa.pdf

***
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