dossier

Inheemse volken
Voor de samenstelling van dit
dossier maakte KWIA
dankbaar gebruik van het
boek “Disinherited – Indians
in Brazil” van Survival
International, dat de
hedendaagse problematiek
van de inheemse volken in
Brazilië op een indringende
wijze beschrijft. Uit de
bewerking van dit boek blijkt
dat de Braziliaanse inheemse
volken elke dag opnieuw
bedreigd worden door de
immer oprukkende
buitenwereld. Deze
bedreigingen zijn zeer divers.
In zijn bijdrage heeft Jean
Paul Andries het over de
strijd van de inheemsen
tegen de vestiging van een
militair kamp op hun
grondgebied in de deelstaat
Roraima. Naast de
militarisering is de
industrialisering
aangemoedigd door de
neoliberale globalisering een
constante bedreiging,zoals
blijkt uit het artikel over de
stuwdammen op de
Amazone. Omdat steeds
meer mensen kennis maken
met een land via een
persoonlijk bezoek wordt in de
laatste bijdrage aandacht
besteed aan het toerisme
naar Brazilië, maar dan met
nadruk op een duurzaam
toerisme dat mens en natuur
eerbiedigt en niet nodeloos
belast. Met name Wouter
Veening, voorzitter van de
Europese Werkgroep voor
Amazonië leidt het “Het
Amazonegebied” in.

in Brazilië

ONTERFDE VOLKEN
Inleiding

Toen de Europeanen 500 jaar geleden voor het eerst voet aan
wal zetten in Brazilië woonden er naar schatting vijf tot zes
miljoen mensen op het grondgebied van het huidige Brazilië.
Vijf eeuwen van moord, marteling, ziekte en uitbuiting hebben
de inheemse bevolking zodanig geteisterd, dat er vandaag nog
slechts 350000 Braziliaanse Indianen over zijn. Dat betekent
een daling met 93%. Men kan hier ontgetwijfeld spreken van
een genocide. Europese inwijkelingen en hun nazaten hebben
miljoenen inheemse mensen rechtstreeks gedood of de
omstandigheden geschapen waardoor hun dood onvermijdelijk
werd.
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De Braziliaanse Indianen zijn onderverdeeld in een groot aantal
verschillende volken. Ze leven in
de tropische regenwouden, in graslanden, in savanneachtige streken
en in woestijnen. Sommige Indianen zijn in de loop der tijd een
onherkenbaar deel geworden van
de grote massa Braziliaanse armen. Anderen slaagden erin, ondanks eeuwenlange intense contacten met hun omgeving, hun
eigen identiteit te bewaren. Nog
anderen leven nog steeds afgezonderd van de buitenwereld. Brazilië is het land met de meeste
‘ongecontacteerde’ stammen ter
wereld.
Deze verscheidenheid aan Indiaanse volken is kenmerkend voor
heel Zuid-Amerika maar de situatie van de Braziliaanse Indianen is
om een aantal redenen uniek. In
de eerste plaats is er het grote
aantal ongecontacteerde en dus
zeer kwetsbare stammen. Bovendien worden de Indianen in Brazilië door de staat nog steeds als
‘minderjarigen’ beschouwd en hebben ze geen enkel recht op eigendom of grondbezit.
Brazilië is ook het enige ZuidAmerikaanse land met een actieve
regeringsinstelling van enige om-
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vang voor Indiaanse aangelegenheden: de Nationale Stichting voor Indianen (FUNAI). Deze stichting werd aan het begin
van vorige eeuw opgericht door een meevoelende legerofficier. Ze
heeft als taak de Indianen
te beschermen en te helpen, maar slaagde er niet
in te voorkomen dat in de
loop van de twintigste
eeuw elke twee jaar gemiddeld één stam verdween. Op bepaalde ogenblikken
heeft de stichting zelfs actief bijgedragen tot de genocide.
Ondanks de oprichting van dit
bureau en de aanzienlijke fondsen
die de overheid ter beschikking
stelt van projecten voor Indiaanse
mensen is nog geen enkele
Braziliaanse regering erin geslaagd
om, op een enkel succesgeval na,
bescherming te bieden aan de
stammenvolken waarvan sommigen hun zesde eeuw van genocide
tegemoet gaan.
Er staan altijd machtige lobby’s
paraat om de inspanningen te
fnuiken van diegenen die binnen
de regering of binnen de FUNAI
zelf de Indiaanse zaak gunstig
gestemd zijn. Vele politici zoeken
hun stemmen bij bos- en mijnbouwers, terwijl anderen hun privé
rekeningen spijzigen met het malverseren van internationale
‘ontwikkelingsgelden’. De strijdkrachten vinden steeds nieuwe
buitenlandse vijanden uit om de
militarisering van de grensgebieden, waar de Indianen leven, te
rechtvaardigen en zodoende hun
eigen status en macht te versterken. Allemaal vinden zij de inheemse Braziliaanse volken ‘in de
weg’ van hun plannen en ambities.
Al te vaak haalt hun visie de boven-
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hand en worden pro-Indiaanse
wetten en decreten uitgehold of
naar de prullenmand verwezen.
Gedurende de jongste vijftig jaar
zijn miljarden dollars van internationale instellingen zoals de Wereldbank naar het land gevloeid.
De niet-aflatende inspanningen van
de Indiaanse sympathisanten hebben ervoor gezorgd dat een fractie
van dat bedrag – hoe klein ook,
toch nog goed voor vele miljoenen dollars – voorbehouden wordt
voor de bescherming van Indiaans
land door de overheid. De
Braziliaanse regering had zichzelf
voorgenomen om tegen 1993 het
hele Indiaanse grondgebied af te
bakenen. Maar een derde ervan is
vandaag nog steeds niet
gedemarqueerd en daar waar dat
wel is gebeurd, is het land onvoldoende beschermd. Wie het onwettig binnendringt blijft al te vaak
ongestraft, zelfs als hij daarbij geweld gebruikt. Van zodra de grenzen van een Indiaans reservaat formeel worden vastgelegd op de
kaart, proberen machtige lobbygroepen ze in te krimpen of uit te
wissen. Eens voltooid en behoorlijk in stand gehouden biedt een
gebiedsafbakening enige vorm van
bescherming maar geen echte
veiligheid. De Indianen blijven
kwetsbaar zolang Brazilië de facto
weigert het internationaal recht toe
te passen dat zegt dat stammenvolken de enige eigenaars zijn van
hun eigen land. Brazilië heeft deze
wet verbazingwekkend geratificeerd in 1965, maar ze daarna
weer prompt vergeten. Het is een
onthutsende perversie van het natuurrecht dat in de eenentwintigste
eeuw geen enkel van de volken die
Brazilië al 10.000 jaar of langer
bewonen, recht heeft op het bezit
van zijn eigen land.
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Als men de situatie vergelijkt met
die in buurland Peru, dat evenmin
bekend staat om zijn vriendelijke
houding tegenover Indianen,
wordt nog duidelijker dat Brazilië
heel wat redenen heeft om beschaamd over te zijn. Peru is bijna
twee keer zo arm als Brazilië, heeft
geen massale internationale steun
gekregen voor zijn Indianenprojecten en heeft meer Amazone
Indianen op zijn grondgebied dan
Brazilië. Toch kennen Peruviaanse
Indianen sinds 1974 echte landrechten met volledig bezit ten
eeuwigen dage voor de eigen gemeenschappen. De eerste jaren
nadat deze wet in Peru van kracht
werd, ontvingen gemiddeld twee
Indiaanse gemeenschappen per
week hun eigendomsrecht. Hun
Braziliaanse tegenhangers kunnen
alleen maar hopen op reservaten
die ze mogen gebruiken maar niet
bezitten.

De ergste uitwassen van de
Braziliaanse geschiedenis zijn wellicht voorbij: de opzettelijke vergiftiging van hele dorpen, het bombarderen en beschieten van
longhouses die ‘in de weg’ stonden van wegenbouwers - altijd weer
slachtingen van honderden Indianen ineens. De tijd dat sociale
wetenschappers de Braziliaanse
regering adviseerden de Indianen
uit te roeien, behoort hopelijk ook
tot het verleden. De jongste dertig
jaar is een kleine maar krachtige
lobby gegroeid die doordringt tot
de hoogste lagen van de
Braziliaanse staat en kerk. Het belangrijkst is echter het ontstaan
van een Indiaanse beweging zelf
die uitdrukking vindt in tal van
Indiaanse organisaties die ijveren
voor hun eigen rechten.
“Ik ben er trots op deel uit te
maken van een afzonderlijk volk
met een eigen land en
een eigen cultuur. Ik
wil dat blanken onze
waarde erkennen en
dat mijn mensen hun
cultuur leren waarderen. De Portugezen zijn
naar hier gekomen om
te veroveren. Ze hebben mensen gestuurd
om ons te vermoorden zodat ze ons land
konden innemen. Voor
die tijd waren we autonoom. Ondanks alles
bezitten we nog een
grote kracht. Ik ben
vandaag nog steeds
een Indiaan en als ik
sterf, zal ik kunnen zeggen dat ik een Indiaan
ben.” Zenilda da Silva
Vilacio, Sateré Mawé,
1998
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Toch worden er nog steeds Indianen vermoord terwijl een veroordeling voor dergelijke misdaden
nog steeds een uitzondering is.
Indiaanse kinderen van amper negen jaar plegen zelfmoord uit wanhoop door gebrek aan land of
vooruitzichten. Vele Indiaanse
mensen vallen nog steeds ten prooi
aan fatale ziekten die een rechtstreeks gevolg zijn van de invasie
van hun land.
Groepen die onlangs gecontacteerd werden of nog moeten
gecontacteerd worden, riskeren
nog altijd vernietiging. Als ze al
overleven, staat hen wellicht
decimering en zeker enorm veel
leed te wachten, zoals dat in vorige eeuwen het geval was. De
enige oplossing op lange termijn –
de enige kans op veiligheid – ligt
in de naleving van de internationale wetgeving door de
Braziliaanse overheid en de erkenning van het Indiaans eigendomsrecht. Haar weigering tot op heden om dat te doen is een pijnlijke
illustratie van geïnstitutionaliseerd
racisme. Maar het zit helaas zo
ingebakken in de Braziliaanse attitudes, dat zelfs Indiaanse pleitbezorgers vrezen voor een
opflakkering van anti-Indiaanse
gevoelens in de Braziliaanse
machtsconcentraties als de kwestie opnieuw aan de orde wordt
gebracht.
Een geschiedenis van
volkenmoord

De pre-Columbiaanse periode
Men weet niet zeker hoe de eerste
mensen Brazilië bereikten. De
meest aanvaarde theorie stelt dat
stammen van jagers verzamelaars
30.000 tot 40.000 jaar geleden via
de landengte die Azië toen met
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INHEEMSE NAMEN
De Braziliaanse gemeenschap mag dan al gedomineerd worden
door de nakomelingen van Portugese en andere Europese
inwijkelingen, toch kom je alom indiaanse namen tegen.
Bergen, rivieren en plaatsen, zoals de Baai van Guanabara in Rio,
hebben een indiaanse naam. Manaus, de hoofdstad van Amazonië,
werd genoemd naar de uitgestorven Manoa-stam, die er vroeger
leefde. De naam van de enorme Ignaçu watervallen betekent “grote
waters”, en het Maracanã voetbalstadion ontleent zijn naam aan
een woord uit het Tupi-Guarani, dat “grote ratel” wil zeggen. Het is
trouwens ook een papegaaiensoort.
Het Tupi is een van de belangrijkste taalgroepen in Brazilië, en het
heeft onmiskenbaar een blijvende invloed gehad op het Braziliaanse
woordgebruik.
De eerste Europeanen leerden het Tupi-Guarani om met de inheemse bevolking te kunnen communiceren. Het taaltje dat hieruit
ontstond, raakte in geheel Brazilië gekend als de lingua geral. Er
zijn stammen in het Amazonegebied die het vandaag de dag nog
altijd spreken.
Ook veel dieren, vogels en vissen dragen indiaanse namen.
“Kaaiman” is Caribisch voor alligator. “Hammock” is eveneens
Caribisch en “tapioca” is het Tupi-woord voor “uit droesem geperst”.
Alaska verbond, het Amerikaanse
continent binnendrongen. Hun afstammelingen zouden in de loop
der eeuwen geleidelijk naar het
zuiden zijn afgezakt om zowat
10.000 jaar geleden Brazilië te
bereiken. Recente ontdekkingen
van rotsschilderingen en overblijfselen van nederzettingen in het
droge binnenland van Brazilië doen
vermoeden dat de eerste mensen
zich reeds veel eerder in Brazilië
vestigden, misschien zelfs 50.000
jaar geleden. Deze eerste stammen zouden van overzee gekomen zijn.
Zeker is dat, op het ogenblik dat
de Europeanen in Brazilië aankwamen, er meer dan 1000 stammen
woonden met naar schatting vijf
tot zes miljoen inwoners. De mensen waren zeer verscheiden, variërend van landbouwgemeenschappen in de Amazonevlakte met een
rijke materiële cultuur die grote
legers op de been konden brengen, tot jagers verzamelaars in
hoger gelegen gebieden en wouden, weg van de rivieren. Deze
mensen waren waarschijnlijk zeer
egalitair en vormden hoofdzake-
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lijk nomadische samenlevingen in
kleine mobiele groepjes, die kunnen vergeleken worden met de
moderne jagers verzamelaars.
Van de zestiende tot de
negentiende eeuw

De eerste ontmoeting met Europeanen had plaats op 22 april
1500 in het land van de Tupinikim
Indianen, die toen tienduizenden
leden telden en nu nog slechts een
duizendtal. Met de uitwisseling van
een hoed voor een pluimen hoofdversiering begon een invasie die al
gauw miljoenen slachtoffers zou
maken. Nochtans waren de eerste
contacten redelijk vriendelijk, gekenmerkt door ruilhandel en de
fascinatie van de Europeanen met
de ‘exotische’ Indianen, waarvan
sommigen zelfs als tentoonstellingsmateriaal naar Europa werden afgevoerd. Europese auteurs
en filosofen, zoals Montaigne en
later Rousseau, lieten zich inspireren door de zogenaamde vrijheid
en eerlijkheid van de Indianen. Zij
maakten het concept van de ‘nobele wilde’ populair, een concept
dat vandaag nog niet heeft afgedaan.
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De Europeanen in Brazilië begonnen zich alsmaar vijandiger te gedragen jegens de inheemse volken. De zwaardere wapens van de
nieuwkomers en hun voor de inheemse mensen onbegrijpelijke
drang naar materiële rijkdom bepaalden de relaties tussen de Indianen en de kolonisten. Toen
Portugese en andere Europese
inwijkelingen het pas ontdekte land
begonnen te plunderen, maakten
zij duizenden Indianen tot hun slaven. Hele stammen stierven uit ten
gevolge van de slavernij, duizenden mensen bezweken aan nieuwe
ziekten waartegen ze nooit een
immuniteit hadden opgebouwd.
In de zeventiende eeuw was het
aantal Indianen in de kustgebieden
zo sterk gedaald dat Afrikaanse
slaven hen op de suikerplantages
moesten vervangen. De slavernij
van de Indianen werd afgeschaft in
1755 en die van de zwarten in
1888. In de praktijk bestond de
slavernij nog steeds openlijk aan
het einde van de negentiende eeuw
(en zelfs daarna) toen de ‘rubberbarons’ het Amazonegebied en
zijn inwoners schaamteloos uitbuitten tijdens de zogenaamde ’rubber boom’.
In 1609 verkondigde koning Filips
II van Spanje de ‘volledige vrijheid’
van de Indianen, maar tegelijkertijd decreteerde hij dat ze ‘wettelijke minderjarigen’ waren. Honderden jaren lang werden de Indianen ‘toevertrouwd’ aan eerst de
missionarissen, later aan de koloniale overheden. De pogingen van
deze autoriteiten om de inheemse
mensen bijeen te brengen, te assimileren, te bekeren en uit te buiten
brachten wanhoop en dood met
zich mee. Duizenden werden uitgeroeid door epidemieën, anderen bezweken onder de zware
werklast.
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Doorheen deze geschiedenis hebben Braziliaanse Indianen zich verzet tegen uitbuiting en aanvallen
van buitenaf. Ze streden voor hun
land en hun rechten of slaagden
erin hun verdrukkers voor kortere
of langere tijd te ontwijken. Sommige Indiaanse volken voerden
zware veldslagen met Europese
legers en konden de invallers een
tijdlang tegenhouden. Andere
stammen verkozen guerrilla tactieken om zich te verzetten tegen de
nieuwkomers. Maar uiteindelijk
zouden de steeds groeiende aantallen kolonisten met hun zware
wapens het overwicht behalen, als
de Indianen niet eerst waren omgekomen door ziekte en uitputting.
De eerste helft van de twintigste
eeuw

De administratie was niet alleen
negatief. Er werkten ook mensen
die de zaak van de Indianen genegen waren. Candido Mariano da
Silva Rondon richtte in 1910 de
Indiaanse Beschermingsdienst
(SPI) van de overheid op. Hij was
de achterkleinzoon van een Bororo
Indiaan en had zeker goede bedoelingen. De organisatie die hij
leidde richtte zich op de assimilatie van de Indianen in de brede
maatschappij, wat uiteindelijk
rampzalige gevolgen had. De financiële middelen verminderden
en idealisten zoals Rondon werden vervangen door incompetente,
ongevoelige en soms corrupte
ambtenaren. De misbruiken tegen
de Indianen konden ongestoord
blijven voortgaan. De SPI slaagde
er bijvoorbeeld niet om een systeem van gezondheidszorg op te
zetten voor de kwetsbare stammen of hun land op een adequate
manier te beschermen.
Rond het midden van de twintigste eeuw kende de SPI een aantal

goede periodes. Een meer doeltreffende pro-Indiaanse beweging
kwam tot stand dank zij het werk
van de gebroeders Villas Boas. Zij
bewonderden en eerbiedigden de
Indiaanse volken waarmee ze in
contact kwamen. Hun benadering
stoelde echter meer op het zoeken van bescherming dan op het
afdwingen van het zelfbeschikkingsrecht van de Indianen. In de
jaren vijftig stichtten zij het Xingu
Park dat in die tijd beschouwd
werd als een radicaal proefproject.
Dit Indiaans toevluchtsoord werd
het thuisland van zestien stammen, waarvan sommigen hun
voorvaderlijk land buiten het park
hadden geruild voor veiligheid en
gezondheid binnen het park. Het
is gemakkelijk om vandaag het
paternalisme dat aan de basis lag
van dit project en waarbij de Indianen geen keuze hadden, te veroordelen. Op dat ogenblik waren
er slechts weinigen in Brazilië bereid om op te komen voor de
rechten van de inheemse volken.
De gebroeders Villas Boas deden
dit wel en liepen daarbij groot
persoonlijk risico. Zij zagen hun
relocatiebeleid voor bedreigde
stammen als het alternatief voor
integratie, waarin zij geen enkel
heil vonden. Integratie, een opgelegde vrede en de verplichte aanpassing aan de dominante cultuur
waren voor hen absurde en zelfs
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criminele uitwassen. Integratie was
in hun ogen een desastreus beleid.
De jaren zestig en zeventig

In 1967 kwam de ware omvang van
de criminele daden tegen de inheemse bevolking van Brazilië aan
het licht met de afronding van het
Rapport Figueiredo. Dit document
van 5000 bladzijden beschreef een
gamma aan wreedheden tegen
Indianen. Het bracht bewijzen aan
van massamoorden, marteling en
biologische oorlogsvoering, van
slavernij, seksueel misbruik, diefstal en verwaarlozing gedurende
de voorbije zeven jaar. Zo zouden
Pataxo Indianen besmet zijn geweest met het pokkenvirus. De
Tapayuna Indianen van Beiços de
Pau werden vergiftigd met arsenicum en insectenverdelgers. De
Maxacali werden dronken gevoerd
door hun landeigenaren om daarna
te worden neergeschoten. De auteur van het rapport vergeleek het
lijden van de Indianen met dat van
de slachtoffers van de Nazi concentratiekampen. Hij besloot dat
een tachtigtal stammen volledig
van de kaart waren geveegd. Door
zijn misdadige nalatigheid was de
SPI mede verantwoordelijk voor
veel van het lijden en voor de
teleurgang van hele volksstammen.
Het gerechtelijk onderzoek naar
aanleiding van dit verslag leidde
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tot het in beschuldiging stellen van
134 ambtenaren voor meer dan
1000 misdaden. 38 van hen werden ontslagen, maar niemand ging
naar de gevangenis. Het rapport
werd nooit publiek gemaakt.
Slechts weinigen buiten de regering kregen inzage en enkele jaren
na zijn publicatie verdween het
tijdens een mysterieuze brand in
een overheidsgebouw. Toch
slaagde het erin om in Brazilië en
er buiten grote verontwaardiging
op te wekken. De Britse Sunday
Times stuurde haar reporter Norman Lewis op onderzoek uit. Zijn
artikel ‘genocide’ schokte de publieke opinie en was aanleiding tot
de oprichting van Survival International in 1969. Missies van het
Rode Kruis, Survival International
en de Maatschappij voor de Bescherming van Inheemse Volken
(Aborigines Protection Society)
bezochten in de daaropvolgende
jaren tientallen stammen en hun
bevindingen richtten eindelijk de
aandacht van de internationale
gemeenschap op het lot van de
Braziliaanse Indianen.
De in ongenade gevallen SPI werd
in 1967 vervangen door de FUNAI,
die tot op heden verantwoordelijk
is voor Indiaanse aangelegenheden. De stichting lijdt aan een
chronisch geldgebrek en is nodeloos bureaucratisch. Ze wordt verzwakt en zelfs gecontroleerd door
anti-Indiaanse politici en ambtenaren. Een van haar eerdere voorzitters beschreef de Indianen als
een ‘etnische gezwel’ dat Brazilië
niet mag tolereren binnen zijn grenzen. Anderen werden beschuldigd
van corruptie en illegale
winstneming bij houtkapcontracten op Indiaans grondgebied.
Van 1970 tot 2000

De uitdrukkelijke doelstelling van
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de FUNAI was de ‘integratie’ van
de Indianen zonder rekening te
houden met wat ze zelf wilden.
Inmiddels werd het Amazonegebied opengegooid voor grootschalige
wegenbouw
en
ontwikkelingsprojecten, deels uit
economische maar vooral uit politieke overwegingen. De overbevolking in het noordoosten en het
zuiden van Brazilië leidde tot ongenoegen met de regering, die
een oplossing zocht in de hervestiging van mensen uit deze streken in het Amazonegebied. Het
leger van zijn kant vroeg toegang
tot de Amazone grensgebieden
omwille van zogenaamde bedreigingen die zouden uitgaan van de
zwakkere buurlanden van Brazilië.
Met de toevloed van kolonisten
kwamen nieuwe ziekten mee en de
Indianen werden nogmaals van hun
land verdreven om plaats te maken voor stuwdammen, mijnen,
wegen en veebedrijven.
Ondanks de officiële afschaffing
van de slavernij, meer dan honderd jaar tevoren, bleef een systeem van verplichte arbeid omwille van schulden (debt bondage),
als een minder expliciete vorm van
slavernij, voortbestaan. Vandaag
doen er zich nog gevallen voor van
Indianen die door schulden in een
soort lijfeigenschap terechtkomen
of als loonslaven werken op de
plantages, zoals de Guarani en de
Xacriaba.
In de jaren zeventig groeide het
bewustzijn bij enkele van de Indiaanse volken dat het geweld en de
discriminatie waaronder zij leden,
gedeeld werd met andere inheemse volken in hun land. Ze
begonnen zich te verenigen om
hun rechten af te dwingen. De
eerste nationale Indiaanse
Assemblee had plaats in 1977 en
de eerste Indiaanse organisatie in
Brazilië, de Unie van Indiaanse
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Naties (UNI), werd opgericht in
1980. Zoals verwacht zei de regering dat zij geen steun konden
krijgen of zelfs dat dit niet was
toegestaan. Het decreet van Filips
II dat Indianen als niet-volwassenen beschouwde liet nog steeds
zijn invloed gelden. Indianen hadden geen volledige burgerrechten
en daarom was een dergelijke
structuur was onwettig. De wettelijke status van de Indianen in Brazilië lijkt inderdaad op die van een
zwakzinnige. Voor alles hebben ze
toestemming nodig. Indianen
mogen geen processen voeren.
Ze mogen niet bepalen waar ze
willen wonen en mogen zelfs niet
op eigen houtje naar de dokter
gaan. Voor elke stap is de toestemming nodig van de Indianencommissie van het ministerie van
Justitie.
De Indiaanse beweging liet zich
niet het zwijgen opleggen. Vandaag zijn meer dan 100 Indiaanse
organisaties actief op lokaal of
nationaal vlak. Elke dag komen er
nieuwe bij. Ze verschillen veel in
omvang en organisatieniveau. De
meeste Indianenorganisaties in het
Amazonegebied zijn aangesloten
bij COIAB, dat de coördinatie wil
verzekeren. Bovendien zijn er zeer
veel niet-Indiaanse steungroepen
in Brazilië. Ze ontstonden op initiatief van missionarissen, antropologen en andere experts. De
oudste zijn de Indiaanse
Missionaire Raad (CIMI) opgericht
door Rooms-Katholieke missionarissen en de Pro-Yanomami Commissie (CCPY) gesticht door o.m.
Claudia Andujar die er in 1992 in
slaagde het land van de Yanomami
erkend te krijgen. Andere belangrijke pro-Indiaanse organisaties zijn
het Sociaal Milieu Instituut (ISA),
het Inheems Lobbycentrum (CTI),
de pro-Indiaanse Commissie (CPI-
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SP) en de Operatie Inheems
Amazonië
(OPAN).
De eenentwintigste
eeuw: zesde eeuw van
genocide

Geweld tegen en misbruik van de Indianen
duren voort. Indianen
worden aangevallen en
vervolgd door kolonisten en multinationale
ondernemingen die hun
land koste wat kost willen in beslag nemen. Ze
worden verwaarloosd
door een regering die hen nog
steeds als minderjarigen beschouwd en hen hun landrechten
en eigendomsrecht ontzegt. Ze
lijden onder de vooringenomenheid van de buitenwereld, die
hen nog steeds als exotische
schouwstukken of achterlijke primitieven ziet of er ecologische
helden van maken.
Maar de Indiaanse volken van vandaag vechten terug en krijgen daarbij de steun van steeds meer toegewijde supporters.
Op 9 november verscheen in de
Nederlandse krant NRC een schrijnend verhaal van de hand van
Marjon van Royen, waarin de
moord op een Pataxo Indiaan tijdens het proces werd afgedaan
als een uit de hand gelopen
kwajongensstreek. De vier jongens
die op 20 april 1997 Galdino dos
Santos met benzine overgoten en
in brand staken, noemden deze
daad een grapje. Dos Santos overleed en liet een vrouw en drie
dochters na. Rechter Sandra de
Santis noemde de familieleden van
Dos Santos die het proces in Brazilia
in hun traditionele kledij bijwoonden ‘bosbewoners’. Openbaar
aanklaagster in het proces, Maria

José Miranda, werd zo erg bedreigd door de families van de vier
beklaagden dat ze zich gebroken
terugtrok uit de zaak, een week
voor het begin van het proces. De
vier Indianen-verbranders zijn immers de zonen van belangrijke
rechters en ondernemers. Een van
de misdadigers is de zoon van de
voormalige president van het Electorale Hooggerechtshof. Medeiros
treedt nu op als advocaat van de
jongens. Hij is bevriend met rechter de Santis, die op haar beurt
gehuwd is met de huidige president van het Braziliaans Hooggerechtshof. Tegen die machtskliek moeten de Pataxo Indianen
hun rechten bevechten. Het dorp
van Dos Santos ligt op een afgekloven heuveltop niet groter dan
drie voetbalvelden, ingesnoerd
door rollen prikkeldraad. Ooit behoorden de Pataxo tot de grootste Indianenstammen van Brazilië,
nu zijn er niet meer dan 1800 over.
Velen van hen werden door grootgrondbezitters gemarteld en vermoord. Niet toevallig was Dos
Santos die bewuste dag in Brasilia
om nogmaals bij de regering aan
te dringen op de erkenning van de
landrechten van de Pataxo: in 1936
kregen ze bij wet meer dan 56
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duizend hectare grond
toegewezen in de deelstaat Bahia. Sindsdien
worden ze genadeloos
vervolgd. “Het lijkt wel
een circus met al die beschilderde Indianen”,
klaagde
advocaat
Medeiros in de rechtszaal. “Het gaat toch maar
om een uit de hand gelopen grap,” en meteen
tikte Medeiros de president van Brazilië op de
vingers omdat die het in
brand steken van mensen als een ‘onnoembare
misdaad’ had betiteld.
De ‘ongecontacteerde’ volken

Er zouden naar schatting nog zowat zeventig ongecontacteerde
volken zijn in de wereld. Meer dan
vijftig hiervan zouden op
Braziliaanse bodem leven. Deze
ongecontacteerde Braziliaanse
volken variëren in omvang van
enkele tientallen, zoals de Akuntsu
en de Kanoe, tot enkele honderden, zoals de Koruba en de Awa.
‘Niet gecontacteerd’ zijn is een
ingewikkeld begrip in de
eenentwintigste eeuw. Sommige
volken hebben wellicht nooit enig
contact gehad met blanke of
zwarte Brazilianen, maar ze hebben in het verleden ongetwijfeld
naburige stammen gekend. Anderen hebben wel contact gehad
met kolonisten, ook al gebeurde
dat honderden jaren geleden. Sommige van deze ongecontacteerde
‘volken’ zijn in feite kleine groepjes
van een stam, waarvan de andere
leden nu wel in contact met de
buitenwereld leven o.m. in door
de overheid opgerichte ‘contactposten’. Het is niet gemakkelijk
om elk contact te blijven ontwij-
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ken. Zich terugtrekken in meer
afgelegen gebieden is een bewuste
beslissing, die wordt genomen om
besmettingen door nieuwe ziekten, aanvallen van gewapende
blanke houthakkers en slavendrijvers en toenaderingspogingen van
missionarissen te ontlopen.
Ook als stammen soms eeuwenlang ‘verborgen’ blijven, zullen zij
buitenstaanders bespioneerd hebben en zich al eens van een of
ander goed van buitenaf hebben
meester gemaakt. Zij zullen er ook
niet voor terugschrikken om, indien nodig, anderen te doden. Die
‘anderen’ kennen ze tenslotte maar
uit verhalen over moordzuchtige
mensen met dodelijke wapens,
zodat de toenadering van een
blanke man voor hen terecht een
ernstige bedreiging moet lijken.
Toch zullen ongecontacteerde
stammen meestal vriendelijk reageren op al wie hen vredelievend
benaderd. De agressie komt in de
meeste gevallen van de buitenstaanders.
Het merendeel van de ongecontacteerde stammen van Brazilië woont als nomaden of seminomaden in het Amazonewoud,
waardoor ze vrijwel elk contact
met de buitenwereld kunnen vermijden. Voor de meeste van hen
gaat het niet om het behoud van
traditionele levensstijl. Zo waren
de Awa ooit gevestigde landbouwers, die een nomadisch vluchtleven verkozen om te ontkomen
aan de voortdurende aanvallen van
buitenaf.
Voor ongecontacteerde volken is
een verregaande en gedetailleerde
kennis van hun omgeving milieu
van levensbelang. Hun land is
meestal minder aantrekkelijk en
minder vruchtbaar. Kolonisten zullen hen niet zo gemakkelijk volgen
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maar het is wel
moeilijker om er
te overleven.
In 1988 richtte de
FUNAI een speciale eenheid voor
de ongecontacteerde volken op.
Het beleid is erop
gericht om met
deze volken alleen
maar contact te
zoeken als zij ernstig gevaar lopen.
Toen de Korubo
gemeenschap in
1996 in het westelijk Amazonegebied werd bedreigd door houthakkers, bakende
de FUNAI het grondgebied Massaco
af zonder contact te nemen met de
stam die het bevolkte. Volgens
Sydney Possuelo van de FUNAI is
dit een historisch feit aangezien het
de eerste keer is dat een Indiaans
gebied in Brazilië werd gedemarqueerd zonder iets te weten over
de bewoners ervan, niet hun naam,
niet hun taal, niet hun aantal. Het is
niet belangrijk om hen te kennen en
te bestuderen, wel om hun overleving
te waarborgen.
Toch blijven de ongecontacteerde
volken van Brazilië zeer kwetsbaar. Zij worden nog steeds bedreigd door inwijking en alle gevaren van een contact met de
buitenwereld. Ze weten hoe ze
moeten overleven in het regenwoud maar weten niet hoe ze hun
rechten moeten verdedigen tegenover machtige belangengroepen. Daarom voeren wij o.m. campagne voor de erkenning van het
eigendomsrecht op het land van
alle ongecontacteerde volken in
Brazilië.
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Het eerste contact

Contact met de buitenwereld is
inderdaad het grootste gevaar voor
een geïsoleerde stam. Meestal
vermindert de stambevolking met
50% of meer na een ontmoeting
met niet-Indianen. De Mebengokre,
een groep van de Kayapo, daalden van 350 tot 85 in de eerste zes
maanden na hun contact met de
buitenwereld in 1936. Tachtig percent van de Parana was uitgeroeid
binnen de tien jaar na hun eerste
contact in 1975. De Kabixi en de
Marawa zijn voorbeelden van stammen die volledig verdwenen. Er
zijn tientallen dergelijke verhalen,
niet altijd gekend, van stammen
die verdwenen nog voor hun verhaal werd opgetekend of hun naam
werd vastgesteld.
Een belangrijke factor is de blootstelling aan nieuwe ziekten na een
contact. Malaria was voor de komst
van de Europeanen waarschijnlijk
niet aanwezig in Amerika maar is
nu een belangrijke dodelijke ziekte.
Zelfs relatief onschuldige infecties,
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zoals de griep, zijn dodelijk voor
Indianen die hiertegen geen natuurlijke weerstand hebben opgebouwd. De traditionele genezers
hadden geen remedie voor deze
nieuwe en onbekende ziekten.
Zieke jagers konden niet meer jagen en zieke boeren konden hun
land niet meer bewerken met tot
gevolg honger en verdere verzwakking. Met de ziekten kwam ook de
psychologische schok van de ontmoeting met een volk dat erop uit
was het voorvaderlijk land in te
palmen, dat beschikte over nooit
geziene technologische middelen
en dodelijke wapens en dat – misschien wel het belangrijkst van al –
oneindig in aantal leek.
Gedurende het grootste deel van
de twintigste eeuw was Brazilië het
enige land in het Amazonegebied
dat speciale expedities opzette om
contact te zoeken met deze volken
vanuit de racistische overtuiging
dat Indianen primitief waren en dat
het contact met de buitenwereld
goed voor hen zou zijn, wat zij zelf
er ook van dachten. Deze expedities duurden soms jaren. Overheidsexperts en sporenjagers trokken
het gebied van een ongecontacteerde stam binnen en lieten er
‘geschenken’ achter zoals messen
en kookpotten. De ongecontacteerde Indianen aanvaardden deze
giften en er groeide een vertrouwensrelatie waarbij meer geschenken wederzijds werden uitgewisseld. Eenmaal het contact gelegd,
stopte de stroom van geschenken.
Het niet verlenen van adequate gezondheidszorg voor de kwetsbare
Indianen, ook al kende men de
risico’s op dat vlak, liet deze stammen erg verzwakt door ziekten achter. Dan was het ogenblik aangebroken om hen tot verhuizen te
dwingen en zo de weg vrij maken
voor de ‘vooruitgang’.

Bina is een half Matis en half Korubo
van de Javari vallei dicht bij de
Peruviaanse grens. Als jongen ontmoette hij een dergelijke
overheidsexpeditie. Hij vertelde
ons zijn verhaal.
‘Het eerste wat ik mij herinner was
het vliegtuig boven ons dorp. Het
dropte machetes, bijlen en dekens. Het kwam terug en dropte
meer dingen. Ik herinner me dat
we vergif aan het bereiden waren
voor de jacht. Het vliegtuig verdween en ik had er geen idee van
wat het was. Toen kwam de FUNAI.
Ze kwamen langs het pad en lieten
dingen achter, messen en pannen.
In het begin waren we erg bang
van de blanken want die hebben
ons al altijd willen vermoorden.
Daarom vluchtte ik eerst het bos
in. Later gingen we naar het kamp
van de FUNAI en dat was ons
eerste contact. Ze gaven ons bijlen en machetes en we namen ook
twee honden mee. We gingen terug naar ons dorp en vertelden dit
aan iedereen. We bleven teruggaan om meer, er gingen ook veel
vrouwen. Ik probeerde met de blanken te praten maar ze verstonden
me niet. Toen werden we ziek en
iedereen trok het bos in. We kregen pneumonie en velen van ons
stierven. Iedereen werd ziek en nu
hebben we geen medicijnmannen
meer.’
Het Matis contact had plaats in
1978 en doodde meer dan de helft
van de stamleden in een minimum
van tijd. De overlevenden stopten
met hun ceremonies en zoals vele
Indianen die getraumatiseerd zijn
door het eerste contact, hadden
ze ook geen kinderen meer. In
1983 waren ze nog met 87.
Na vele gelijkaardige tragedies te
hebben meegemaakt weigerden
de beste experts van Brazilië vanaf
het begin van de jaren zeventig om
nog aan dergelijke expedities mee
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te werken. Ze hadden er genoeg
van om ‘graven te graven’ voor de
mensen die ze eerst tot hun vrienden hadden gemaakt. Deze politiek om contact te zoeken wordt
nu nog alleen toegepast als de
Indianen in onmiddellijk gevaar zijn.
Twintig tot dertig jaar na het eerste
contact begint het bevolkingsaantal van de betrokken stammen
opnieuw te stijgen. Enkele van de
volken die de voorbije generaties
werden gecontacteerd vormen nu
levenskrachtige maatschappijen,
al blijven ze niet verstoken van
problemen. Dit herstel is bemoedigend en indrukwekkend, maar
mag geenszins het verschrikkelijke lijden toedekken van de duizenden Indianen van wie de stammen gedecimeerd of zelfs uitgeroeid werden door de komst van
de ‘beschaving’.
Indianen op de loop: de Awa

De Awa (of Guaja zoals andere
Indiaanse en niet-Indiaanse Brazilianen hen noemen) zijn een van de
weinige overgebleven stammen
van jagers en verzamelaars in Brazilië. Niemand weet precies met
hoeveel ze zijn. 250 van hen, die
gecontacteerd werden, wonen in
vier Indiaanse gebieden, waarvan
een vlak naast de Carajas spoorweg. De FUNAI schat dat er nog
een honderdtal als ongecontacteerde nomaden leven. Er worden
regelmatig Awa groepen gesignaleerd in de buurt van de steden of
op plantages waar ze eten zoeken. Hun thuisgebied in de verwoeste wouden van de oostelijke
Amazone wordt steeds meer bedreigd door industriële ontwikkelingsprojecten. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat de Awa ooit
gevestigde landbouwers waren,
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maar rond 1800 kozen voor een
nomadisch bestaan omwille van
de inwijking van kolonisten en de
ziekten die ze meebrachten. Vele
Awa stierven aan deze ziekten of
werden omgebracht door de kolonisten. De overlevenden braken
op in kleine groepjes van twintig
tot dertig personen om gemakkelijker te kunnen vluchten. Het nomadische leven bood daarbij de
beste kans op overleven. De Awa
nomaden van vandaag zijn zeer
mobiel en trekken van kamp tot
kamp met hun gloeiende houtskool om telkens een nieuw vuur te
kunnen maken.
De vervolgingen die ze de laatste
vijftig jaar ondergingen waren zelfs
erger dan die waarvoor ze eerst op
de vlucht sloegen. Vele groepen
werden systematisch uitgeroeid
door kolonisten en inwijkelingen.
Zo stierven in 1979 zeven
ongecontacteerde Awa aan een
vergiftiging na het eten van een
‘gift’ van een boer: bloem gemengd
met insectenverdelger. Vele Awa
in de Alto Turiaçu die in het begin
van de jaren zeventig voor het
eerst in contact kwamen met een
overheidsexpeditie, stierven ten
gevolge van een griepepidemie
die het overheidsteam had meegebracht.
De meeste gecontacteerde en nietgecontacteerde Awa zijn de overlevenden van brutale moordpartijen, die hen zowel mentaal als
fysiek gekwetst hebben achtergelaten. Een van deze overlevenden
is Karapiru die een ongelooflijk
verhaal te vertellen heeft over het
weerstandsvermogen van de Awa.
In de westelijke Bahia zag een
boer in 1988 een eenzame Indiaan
lopen eventjes buiten het dorp. Hij
droeg pijlen, een machete, enkele
waterzakken en een stuk gerookt
spek. De boer volgde de Indiaan
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die, toen hij realiseerde dat hij
werd gadegeslagen, zijn bezittingen een per een achterliet. Ze
begroetten elkaar en de Indiaan
volgde de boer naar het dorp waar
hij zijn intrek nam bij een plaatselijke familie waarvoor hij klusjes
opknapte.
Toen het nieuws over deze ‘onbekende’ Indiaan zich verspreidde,
kwamen nieuwsgierige antropologen hem opzoeken. Ze meenden
dat hij een Tupi taal sprak en dachten dat hij een Ava Canoeiro was.
De FUNAI nam hem mee naar de
hoofdstad en stelde hem voor aan
enkele leden van die stam, maar
ze verstonden elkaar niet. De FUNAI
bracht daarop een jonge Awa naar
Brasilia en niet alleen konden beide
mannen met elkaar praten, ze herkenden elkaar ook. De jonge Awa
was de zoon van Karapiru, die hij
dertien jaar lang had doodgewaand. Ze waren in 1975 van
elkaar gescheiden geraakt tijdens
een aanval van boeren op hun
familie. De jonge Tiramucum was
gewond door de aanvallers die
hem later opnamen in hun huis.
Enkele jaren later bracht de FUNAI
hem naar een post die ze hadden
opgericht om de Awa te contacteren. Karapiru en zijn dochter
Korain overleefden de aanval maar
moesten vluchten voor hun leven.
Korain stierf kort daarna aan haar
verwondingen en Karapiru leefde
twaalf jaar alleen terwijl hij stilzwijgend de blanken gadesloeg maar
angstvallig vermeed.
In 1992 was er nog meer goed
nieuws. Karapiru vond zijn broer
terug, die pas was gecontacteerd
door de FUNAI. Karapiru leeft nu
met zijn nieuwe vrouw Manimi en
hun dochter Makriankwa in het
Awa dorp Tiracambu.
De Awa volken zijn nog steeds
bedreigd en blijven kwetsbaar voor
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het soort aanvallen dat de familie
van Karapuri onderging. Op het
grondgebied van de Awa hebben
grootschalige industriële ontwikkelingen plaats. Het uitgebreid industrieel project van Carajas werd
medegefinancierd door de Wereldbank en de Europese Unie om
stuwdammen, spoorwegen, wegen
en mijnen te bouwen. Met de wegen komen de kolonisten, houthakkers en mijnwerkers. Ondanks
het akkoord om in ruil voor de
lening van de Wereldbank van 1982
alle Indiaanse grondgebieden af
te bakenen, heeft de overheid
weinig of niets gedaan voor de
ongecontacteerde Awa. Meer dan
ooit hebben zij hun land nodig om
te kunnen overleven.
De weg naar het verval: de
Nambiquara

In 1915 waren de Nambiquara van
West-Brazilië met zo’n 15.000. In
1975 waren er nog slechts 530
over, een daling van meer dan
negentig percent op zestig jaar
tijd. Dit tragisch verlies aan mensenlevens was geen gevolg van
een natuurramp maar van
overheidsprojecten gefinancierd
door de Wereldbank en mogelijk
gemaakt door de FUNAI.
In 1960 werd de vruchtbare vallei
van de Nambiquara platgewalst
om er een hoofdweg door te trekken. Ook al wist de FUNAI zeker
dat het hier om Nambiquara land
ging, verstrekten ze toch ‘negatieve getuigschriften’ die stelden
dat er geen Indianen in de buurt
woonden. Vele Nambiquara stierven ten gevolge van de plotselinge blootstelling aan ziekten zoals griep en mazelen. Met het uitdeinend wegennet kwamen grote
ondernemingen naar de vallei en
werd het land geruimd voor de
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DE ROES
Net als veel andere volken, gebruiken ook de Braziliaanse indianen
allerlei planten, waarmee ze hun
geest trachten te verruimen om toegang te krijgen tot het rijk der geesten, zeg maar tot het misterie van
hun geloof. Noordelijke stammen
snuiven yopo of yakoama, een
hallucinogeen poeder. Van sommige bomen roosteren ze de binnenste bast, mengen de as ervan
met verpulverde bladeren en blazen
dit mengsel in hun neus met een
holle stengel.
Andere stammen brouwen een
drankje met uitgelezen klimplanten
en wijnranken. Ze noemen het caapi
of ayahuasca. Het wordt gedronken
bij speciale festiviteiten, ceremonieën waarop de indianen hun mythologie uitbeelden om steun van
goede krachten te krijgen, en bescherming tegen slechte.
Tekeningen van de Amazone-indianen, ondermeer in muurschilderingen, wijzen op invloeden uit allerlei
visioenen. Stammen uit NoordwestAmazonië telen en gebruiken ipadù
of coca. De bladeren worden geroosterd, fijngestampt en met as
vermengd tot een groen poeder,
dat langzaam oplost in de mond,
waardoor de actieve bestanddelen,
zoals cocaïne, vrijkomen en een
stimulerend effect ressorteren. Voor
de indianen zijn al deze planten
krachten op zich, en dus heilig. Een
onheus gebruik ervan kan zelfs gevaarlijk zijn.
Daarom worden ze alleen bij rituelen
gebruikt, en dan nog onder strikte
beperkingen. Nooit occasioneel of
louter voor het plezier.

Het is extace of trance geraken is niet alleen voor sjamanen voorbehouden.
De hallucinerende middelen worden ook uitgewisseld onder disgenoten.
Dit is o.a. gebruikelijk bij de Quïtoto en de Yanomami.

veeteelt. De overgebleven
Nambiquara werden verplicht zich
in een reservaat te vestigen.
Dit reservaat was klein, onvruchtbaar en totaal ontoereikend, zodat vele Nambiquara de terugmars van bijna 400 km te voet
aanvatten. Een ambtenaar van de
FUNAI, die deze catastrofe van
nabij meemaakte, nam uit protest
ontslag. Duizenden mensen, meer
dan dertig percent van de stam,
kwamen om tijdens deze verschrikkelijke terugtocht. Een groep van
vierhonderd Nambiquara verloor
al zijn kinderen onder de vijftien
jaar. Anderen zwierven jarenlang
door de Sararé, ontheemd, dakloos en door ziekten verzwakt.
Uiteindelijk werd een reddingsoperatie opgezet om uitgehongerde en ronddolende Nambiquara
via de lucht te evacueren. Een
ploeg van het Internationaal Rode
Kruis, die de overlevenden in 1970
bezocht, besloot dat de toestand
van deze Indianen een schandvlek
was niet alleen voor Brazilië maar
voor de hele mensheid.
Er bleef nog weinig over voor de
Nambiquara die ontsnapt waren
aan de uitwijzing of die er in slaagden hun thuisland te bereiken. In
de jaren tachtig pompte de Wereldbank meer geld in verbeteringen aan de hoofdweg waardoor
het Indiaanse grondgebied nog
kleiner werd. Houthakkers, mijnwerkers en kolonisten bleven het
gebied binnenstromen. In de
Sararé werd goud gevonden wat
een nieuwe stroom gelukzoekers
meebracht. In november 1996
werden enkele plaatselijke Kithaurlu
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Nambiquara brutaal ineengeslagen
en gemarteld. Zowel nationaal als
internationaal groeide het protest
zodat de politie het gebied uiteindelijk vrijmaakte van 10.000 goudzoekers.
Ook vandaag intimideren bosbouwers en andere kolonisten de
Nambiquara door hun bossen om
te hakken en op het wild jagen dat
de Indianen nodig hebben om te
overleven. Vele Nambiquara voelen dat ze zelf hun land moeten
verdedigen.
José Nambiquara ziet het als volgt:
de blanken willen ons nog steeds
bestelen. In 1991 hebben we grenzen afgebakend die de blanken
kunnen zien en respecteren. Manu
werd bijna gedood door een kogel die zijn hoofd openreet. Daarom
zijn we nu altijd gewapend. We
verwittigen hen: als jullie schieten,
schieten wij ook. Maar ik heb nog
nooit een blanke vermoord.
Het einde van de lijn: de Ava
Canoeiro

Op slechts vijf uur rijden van
Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, houden kleine groepjes Indianen zich schuil in het doornige
struikgewas. Het gaat om de Ava
Canoeiro, de laatste overlevenden
van een fiere en sterke stam die
sinds 1780 op de vlucht is en nu op
het punt staat om volledig te verdwijnen.
Honderden jaren hebben ze dapper weerstand geboden aan de
blanke invallers die huur-
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moordenaars stuurden om hen uit
de weg te ruimen. De Indianen
verplaatsten zich snel in hun kano’s over de rivieren: vandaar de
bijnaam Canoeiro. Zij gebruikten
metalen pijlpunten en zwaaiden
met zware aan een koord gebonden knotsen om hun aanvallers af
te slaan. Zij overvielen boerderijen
van de kolonisten, waar ze paarden en koeien stalen. In 1811 verklaarde de toenmalige Portugese
prins-regent dat deze Indianen
moesten worden neergeslagen en
desnoods gedood. In 1850 bezetten de Ava Canoeiro heel NoordGoias in het centrum van Brazilië.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd hun land gekoloniseerd door Portugese Brazilianen die de Ava opjoegen en tegen
1870 waren ze grotendeels vergeten. De overlevenden leefden
decennialang in groepjes van tien
of minder, verborgen in het struikgewas, gedwongen tot een nomadische levensstijl.
In het begin van de jaren tachtig
waren honderden bouwvakkers
nodig om een hydro-elektrische
dam te bouwen op de Tocantins
rivier in Ava Canoeiro land. Het
stuwmeer overspoelde de Serra
Mesa, het laatste toevluchtsoord
en de jachtvelden van de Indianen.
De FUNAI begon een dringende
missie om de overblijvende groepen te contacteren, maar het bleek
al gauw dat er maar weinig Ava
Canoeiro over waren.
Een groepje Ava Canoeiro van een
twaalftal mensen werd gecontacteerd in Tocantins in 1973. Ze hadden bijna allemaal lidtekens van
de kogelwonden die ze opliepen
op de Camagua ranch die eigendom was van een Braziliaanse
bank. Toen hij gevonden werd
leefde de groep verborgen in een
moeras, het laatste toevluchtsoord
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van wat eens hun jachtvelden waren. Ze waren ondervoed. De
FUNAI bracht hen over naar het
nationaal park van Araguia op het
eiland Bananal, zo’n 400 km verderop. Niemand weet of er nu nog
Ava Canoeiro op het eiland zijn.
In 1983 slaagde de FUNAI erin een
Ava koppel te contacteren. Iawi en
Tuia en de moeder en tante van
Tuia, Matcha en Naquatcha. Het
kleine groepje overleefde een brutale slachtpartij in 1962 en hield
zich de volgende twintig jaar schuil
in grotten hoog in de bergen. ’s
Nachts kwamen ze naar beneden
om de tuinen van de kolonisten te
plunderen voor eten. Daarnaast
overleefden ze op kleine zoogdieren zoals ratten en vleermuizen.
Tuia brak haar zwangerschappen
af, zodat de groep zich snel en
geruisloos kon verplaatsen. Na hun
contact met de FUNAI hadden
Iwai en Tuia twee kinderen. Als ze
niet snel andere leden van hun
stam ontmoeten zijn Trumak en
Putdjawa wellicht de laatste van
dit oude geslacht.
Genocide

In augustus 1993 bereikte een
gekribbeld briefje het bureau van
de FUNAI in de stad Boa Vista in
het noordelijk Amazonegebied.
Een missiezuster in het Yanomami
dorp Xidela schreef: “De Indianen
van de buurt van Haximu zijn allemaal hier. Ze willen niet naar huis
terugkeren omdat gouddelvers hun
maloca (gemeenschapshuis) hebben verwoest en zeven kinderen,
vijf vrouwen en twee mannen hebben vermoord.” Het verhaal begon enkele maanden voordien toen
mijnwerkers enkele Yanomami
hadden omgebracht, waarop verwanten van de slachtoffers twee
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mijnwerkers doodden. Een groep
zwaarbewapende mijnwerkers besloot op hun beurt de Yanomami
van de Haximu gemeenschap aan
de grens met Venezuela ‘een lesje
te leren’.
Het duurde maanden voor het
nieuws van de moorden de buitenwereld bereikte. De details kwamen slechts langzaam aan het licht.
Bij hun aankomst openden de
mijnwerkers het vuur op de maloca
waarin vooral vrouwen en kinderen
verbleven, om daarna de constructie plat te branden. Wie kon,
vluchtte het bos in. Een oude blinde
vrouw bleef achter: de mijnwerkers
trapten haar dood. Een baby in
een hangmat overleefde het geweervuur maar werd met een machete in stukken gehakt. Toen de
mijnwerkers weer vertrokken waren slopen enkele overlevenden
het dorp in om de lijken te
cremeren. Ze namen de as van hun
verwanten mee en begonnen hun
trektocht naar het volgende dorp.
Het uiteindelijk dodental was zestien Yanomami.
Na eindeloze vertragingsmanoeuvres
kwam de zaak eind 1996 voor het
gerecht. De rechter veroordeelde de
vijf mijnwerkers voor genocide. Ze
kregen gevangenisstraffen van negentien en twintig jaar maar slechts
twee van hen belandden in de gevangenis. De anderen waren gevlucht.
Dit was de tweede veroordeling wegens genocide in Brazilië. De eerste,
twee jaar eerder, betrof een rubbertapper die schuldig werd bevonden
aan de ‘ultieme misdaad’ voor de
moord op acht Oro Uim Indianen in
1963. De schuldige organiseerde de
aanval op de groep en nam de
overlevenden van het bloedbad mee
naar een plantage waar ze als slaven
werden behandeld. In 1990 waren er
nog slechts 55 Oro Uim over.
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De aanvaarding van deze moordpartijen als een daad van genocide door de Braziliaanse rechtbanken is een belangrijke erkenning van de ernst van deze misdaden. Door met de vinger wijzen
naar een handjevol mijnwerkers of
een enkele rubbertapper wordt nog
steeds voorbijgegaan aan de kern
van de zaak. Als de moord op
zestien Yanomami een daad van
genocide is, hoe genocidaal is
dan de schabouwelijke manier
waarop de Braziliaanse overheid
de Indianen behandelt?
In het geval van de Yanomami
draagt de Braziliaanse staat tenminste een gedeelde verantwoordelijkheid. Gedurende vier jaar
deed ze weinig of niets om de
mijnwerkers uit te wijzen die zich
illegaal in het gebied van de
Yanomami ophielden en er ziekten en geweld verspreidden. Toen
de invasie van mijnwerkers uitbreidde en de gezondheidstoestand van de Yanomami verslechterde, verkoos de overheid de
gezondheidsteams die bij de stam
werkten, huiswaarts te sturen. De
Yanomami bevolking verminderde
met minstens een vijfde in zeven
jaar tijd.
Dit is geen alleenstaand geval.
Andere gevallen zijn zelfs extremer. Het overheidsbeleid van integratie, vestiging en ontwikkeling is
rechtstreeks verantwoordelijk voor
de ondergang van vele Indiaanse
stammen. De doelbewuste verwaarlozing van de Indianen ten gevolge van corruptie, een tekort
aan financiering of politiek belang
heeft aan vele anderen het leven
gekost. Sommige beleidsbeslissingen zijn openlijk racistisch
en zelfs genocidaal. In 1999 introduceerde een politicus een wetsvoorstel dat amnestie vroeg voor
alle mijnwerkers die misdaden hadden begaan in inheemse of be-

schermde gebieden. Anderen zetten de regering onder druk om alle
Indiaanse land open te stellen voor
de mijnbouw.
Niet verwonderlijk werd het uiteindelijk verdwijnen van de Indiaanse
Brazilianen de voorbije vijftig jaar
herhaaldelijk voorspeld. Dit gevaar bestaat niet langer. De Indiaanse bevolking groeit overal terug aan, maar kleine geïsoleerde
stammen zijn nog steeds in gevaar.
De VN Conventie over Genocide
beschrijft deze misdaad als ‘een of
elke daad die wordt verricht met
het oog op het vernietigen, in zijn
geheel of gedeeltelijk, van een
nationale, etnische, raciale of religieuze bevolkingsgroep, zoals:
a) het vermoorden van leden van
de groep;
b) het ernstig lichamelijke of
mentale schade toebrengen
aan de leden van de groep;
c) het doelbewust levensvoorwaarden opleggen aan de
groep die gericht zijn op zijn
fysieke vernietiging, in zijn
geheel of gedeeltelijk…’
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Volgens de VN zijn naast de daden
van genocide zelf de volgende
daden eveneens strafbaar: samenzwering, ophitsing en poging tot
genocide en medeplichtigheid aan
genocide.
De feiten bewijzen onmiskenbaar
dat de Braziliaanse staat een beleid heeft gevoerd en nog steeds
voert dat onvermijdelijk en voorspelbaar leidt tot de vernietiging
van kwetsbare stammen. Ook als
is het niet de bedoeling van de
staat om deze stammen uit te
roeien, toch laat ze wetens en
willens haar ontwikkelingsprojecten het land van de inheemsen in beslag nemen, zodat de
Indianen zullen sterven. Waar geen
overheidsprojecten zijn slaagt de
staat er niet in het inheemse land te
beschermen tegen invasies. Het
resultaat is een genocide, die mits
voldoende politieke wil gemakkeijk
zou te voorkomen zijn.
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Jean Paul ANDRIES

LEGER VERSUS INHEEMSEN
De Macuxi, Wapixana,
Ingarico en Taurepang
Indianen die in de inheemse
gebieden van Raposa Serra
do Sol in de staat Roraima in
Brazilië leven, kijken aan
tegen de zoveelste politieke
en juridische strijd. Het Calha
Norte Project dat tijdens de
laatste dagen van de militaire
dictatuur werd goedgekeurd
en een aanvang vond,
voorziet omzeggens midden
in het Macuxi dorp Uiramuta
de vestiging van een militaire
basis. De inheemse
gemeenschappen hebben
een kortgeding
aangespannen om de
constructie ervan teniet te
doen.
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De plaatselijke inheemse gemeenschappen willen niet hetzelfde lot
ondergaan als hun Yanomami
broeders die in hun gebied het
slachtoffer werden van seksueel
geweld en verkoop van wapens
georganiseerd door de militairen.
De Macuxi zien de bouw van de
militaire basis als de zoveelste
aanval op de integriteit van hun
gemeenschap en een schending
van hun grondwettelijke rechten.
Het geval wordt nog altijd behandeld voor de rechtbank. De spanning loopt hoog op in het gebied
want de militairen zijn vastbesloten om hun militaire basis te creëren.

gemeenschappen onmiddellijk. Ze
blokkeerden de werken en brachten de zaak voor de rechtbank. De
meest recente uitspraak in een
federaal gerechtshof omtrent deze
zaak houdt in dat de militairen de
opdracht hebben gekregen om
samen met de inheemse gemeenschappen een nieuwe locatie uit te
kiezen. Maar de militairen hebben
weinig zin om te onderhandelen.
Generaal Claudimar Nunes
Magalhaes, bevelhebber van de
Eerste Jungle Brigade, zei dat hij
niet geloofde in een dialoog met
de inheemsen. Hij verklaarde:
“Waar we ook gaan, ze zullen er
altijd tegen zijn”.

Toen het leger in november 2000
het woud begon te kappen op
nauwelijks honderd meter van de
huizen van de Indianen reageerden de leiders van de inheemse

In februari jl. kwamen de leiders
van alle inheemse gemeenschappen in Roraima samen. Ze stelden
een document op waarin ze de
militaire misbruiken tegen de
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Yanomami aanklaagden en de
staat vroegen om tussenbeide te
komen in het dispuut rond de plaats
van de militaire basis in Raposa
Serra do Sol. Daarop bezocht een
delegatie van federale regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van verschillende politieke
partijen de dorpen Uiramuta en
Maturuca, waar ze de leiders van
de CIR (Inheemse Raad van
Roraima) ontmoetten. Dezen betoogden dat er geen nood was
aan een nieuwe militaire inplanting
in de regio omdat er reeds twee
militaire eenheden ten noorden en
ten zuiden van hun territorium waren. De ontmoeting bleef zonder
resultaat. In maart verschenen verschillende artikels in de pers waarin
minister van Defensie Geraldo
Quintao verklaarde dat het leger
ondanks het verzet van de inheemse bevolking vastbesloten
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was om zijn militaire basis te vestigen in Uiramuta. De krant O Globo
meldde uit goede bron dat het
leger zich nooit zou neerleggen bij
een uitspraak van het gerechtshof
die zou neerkomen op een
afgelasting van de installatie van
de militaire basis.
Demarcatie

Het proces van legale demarcatie
van het inheems gebied Raposa
do Sol wordt door velen min of
meer beschouwd als een barometer van de officiële Braziliaanse
politiek inzake inheemse aangelegenheden. Het gebied Raposa do
Sol beslaat ongeveer 165.000 hectaren in het noorden van de staat
Roraima. Het is het thuisland van
zowat 15.000 Indianen die behoren tot de Macuxi, Wapixana,
Ingarico en Taurepang groepen.
De demarcatie van dit gebied is
jarenlang openlijk bevochten door
de regering van de deelstaat
Roraima. Door alle mogelijke juridische veldslagen en omkoperij
van inheemse leiders slaagde de
deelstaat erin om de definitieve
voltooiing van het demarcatieproces uit te stellen. Het demarcatiebevel zit sinds 1998 in de lade van
de president: zowel politieke als
economische machtsgroepen proberen druk uit te oefenen om het
proces te vertragen en eventueel
terug te draaien. Vele economische belangengroepen zien hierin
een mogelijk precedent voor andere bijna voltooide demarcaties,
die op hun beurt zouden kunnen
worden aangevochten.
In 1997 creëerde de overheid een
nieuwe gemeente in de Serra regio
van Raposa. Hiermee wilde ze een
wig drijven tussen de bestaande
dorpen die eensgezind tegen de
demarcatie opkomen. Die wig
werd op bepaalde momenten erg
letterlijk genomen want de deelstaat Roraima bouwde regerings-

gebouwen midden in het dorp
Uiramuta, soms midden in Indiaanse nederzettingen. Daarmee
konden ze Uiramuta inzegenen als
officieel dorp en zelfs als ‘stad’.
Momenteel leven er 110 niet-Indianen en ongeveer 380 Indianen in
het dorp. De blanken misbruiken
hun positie door alcohol te verkopen aan de Indianen. Naar Indiaans gebruik is dit een illegale
daad, die zorgt voor het uiteenvallen van de gemeenschap. Zowel
fysiek als sociaal gaan mensen er
aan ten onder. Deze nieuwe
gemeentestructuur is de basis van
constante agressie tegen de Indianen, verdeeldheid tussen dorpen
en invasie van het Indiaans territorium. De Inheemse Raad van
Roraima vecht momenteel de oprichting aan van deze artificiële
gemeente, die, hoe kan het ook
anders, steunt op tal van wettelijke
onregelmatigheden.

tot prostitutie en alcoholmisbruik.
Daar bedanken ze voor. De Macuxi
leiders zijn niet als dusdanig gekant tegen de inplanting van een
militaire kazerne in het Amazonegebied, maar weigeren ze
categoriek in hun dorpen omdat
dat de rechtstreekse desintegratie
van hun cultuur en gemeenschappen tot gevolg heeft. De militairen
weigeren echter om te praten over
een andere locatie. Volgens kolonel Roberto de Paula Aveline, bevelhebber van het Calha Norte Project, kan er geen sprake zijn het
project afhankelijk te maken van
inheemse of territoriale voorwaarden Volgens de militairen zijn de
enige graadmeters voor het project de ‘nationale soevereiniteit’ en
de ‘regionale ontwikkeling’. De
militairen dringen aan op een dringende beslissing in het voordeel
van het project.
De invasie van Uiramuta

De militaire basis

Dit is de context waarin de inplanting van de militaire basis moet
worden gezien. De kunstmatige
gemeentestructuur zou ook de
thuisbasis van de militaire basis
worden en een constante schending van de rechten van inheemsen betekenen. Het zou op den
duur onmogelijk zijn voor de betrokken volken om hun sociale
organisatie, hun talengebruik, en
hun geloof en rites voort te zetten.
Hun traditionele landrechten zouden daarbij ernstige schade oplopen. De les die de Yanomami
geleerd hebben uit de inplanting
van de kazerne in Surucucus, kan
daarbij een waarschuwing zijn.
Door het verkopen van wapens en
munitie zijn rivaliserende Indianengroepen in gevaarlijke conflictsituaties terechtgekomen. Er werden ook talrijke gevallen van seksueel misbruik door de militairen
vastgesteld. De Macuxi weten dat
de blanke aanwezigheid zal leiden
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Het dorp Uiramuta is gelegen in de
Serra regio, een van de vier regio’s
van het Inheems Gebied Raposa
Serra do Sol. Het ligt dicht bij de
Mau rivier, ook Ireng rivier genoemd, die de grens vormt met
Guyana. In de late jaren vijftig infiltreerden goudzoekers het dorp,
vlak in de buurt van het huis van de
hoofdman José Massaranduba, die
er nu nog altijd leeft. De aanwezigheid van de mijnwerkers veroorzaakte een grote destabilisatie en
desintegratie van de gemeenschap
door alcoholisme, prostitutie,
moorden en exploitatie van inheemse werkers, kortom een reeks
van fysieke en culturele geweldplegingen. Toen de mijnen uitgeput waren, verdwenen de mijnbouwers op een enkele avonturier
na. In het begin van de jaren tachtig was het dorp in staat om ingaande en uitgaande mensen te
controleren. De inheemse dorpen
hadden immers een zekere sociale en culturele erkenning en
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macht gekregen. In 1985 kwam er
een nieuwe golf van mijnbouwers
toe, aangetrokken door de grote
goudrush in het gebied van hun
buren de Yanomami. Deze golf
van kolonisatie werd aangemoedigd door de staat Roraima, die
een weg had aangelegd om de
‘integratie’ van dit afgelegen gebied te bevorderen. Het dorp van
Uiramuta werd voor de tweede
keer overgenomen door mijnbouwers. Opnieuw openden die
bars en bordelen vlak naast de
huizen van de Indianen.
De inheemse gemeenschappen in
de regio werden getroffen door
malaria en ademhalingsproblemen
en door een golf van dodelijk geweld. Alleen waren de Indianen nu
beter georganiseerd dan voorheen
en reageerden ze meer adequaat.
De aanwezigheid van de mijnbouwers maakte het probleem van
de officiële erkenning van de inheemse territoria erg acuut. In 1993
besloot de FUNAI, het Bureau voor
Indiaanse Aangelegenheden van
Brazilië, tot de definitieve
demarcatie van het Raposa Serra
do Sol territorium en zond zijn
toestemming naar de minister van
Justitie. Deze stap lokte fel protest
uit. Bedreigingen en gewapend
verzet vanwege de kolonisten in
het gebied waren niet uit de lucht.
Een van de maatregelen om de
invasie te consolideren was de
bouw van een stuwdam op de
Cotingo rivier in Tamandua, een
bedreiging die succesvol werd tegengehouden dank zij het verzet
van de Indiaanse bevolking. De
creatie van de gemeente Uiramuta
was een volgende stap in het steekspel van de politici om de inheemsen aan hun degen te rijgen. Het
was alsof de bloedige verovering
door de Spanjaarden zich opnieuw
afspeelde in deze “moderne” tijd.
De inheemsen weigerden de invoering van een “witte” structuur in
hun dorpen, en de CIR spande een
proces aan tegen de illegale
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gemeentestructuur. In 1997 en 1998
werden de mijnbouwers uit de regio verjaagd en de mijnen gesloten. De enige mensen die in die
dorpen nu nog op een of andere
manier op een betaalrol staan zijn
die van de gemeente. Officieel
besturen zij het land dat theoretisch inderdaad aan de gemeente
toebehoort.
Vandaag is het dorp verdeeld in
twee conflicterende realiteiten: het
oude centrum van het dorp, dat
wordt geïnfiltreerd door blanken
en dat de ‘stad’ wordt genoemd,
en het centrum van het nieuw gecreëerde dorp. Het oude centrum
is een landtong van noord naar
zuid verbonden door twee stromen die samenkomen in het oosten van het dorp, net achter de
laatste huizen. Het stuk land is
1300 meter lang, in het westen is
het 1000 meter breed, in het oosten 300 meter. Voor de invasie van
de mijnwerkers leefden alle dorpsbewoners op dit stuk land. De
toenmalige
leider
Chief
Massaranduba leeft er nu nog,
samen met 26 Macuxi families.
Verspreid tussen hen leven nog 31
families van in totaal 110 niet-Indianen. De staat Roraima situeerde
daar het gemeentehuis en voorzag het van allerlei gebouwen met
publiek karakter: een basisschool
met acht klassen, een vormingscentrum voor volwassenen, een
sportveld, twee citernes voor water, het gemeentehuis, een administratief gebouw, legerbarakken,
een medische hulppost, een telefooncel, twee generatoren, een
radiopost, een club voor moeders, een zakencentrum en een
politiekantoor. Het huidig centrum,
juist ten noorden van het ingepalmde gebied en ervan gescheiden door de twee stromen, wordt
geleid door Chief Orlando Pereira,
zoon van Chief Massaranduba. Er
staan 74 huizen in dit nieuwe dorpscentrum, voor in totaal 380 men-
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sen. Er zijn een school met inheemse leraars en 83 leerlingen,
een houtwinkel, een medische post,
een kerk, drie kleine veekwekerijen,
en 56 tuinen. De inheemse gemeenschap omsluit volledig,
noord en zuid, de regeringsgebouwen in het oude centrum.
Vlak tegen de huizen daar willen
de militairen hun kazerne bouwen.
Spanning

De relatie tussen Indianen en nietIndianen was in die regio steeds
gespannen. Een greep uit de talloze voorbije incidenten mag dit
verduidelijken: de vernietiging van
drie Indiaanse huizen in Uiramuta,
de invasie in 1999 van het naburig
dorp Weilimon door de ‘stadsbewoners’ na een moordpoging
op de inheemse leider Paulo, een
poging tot moord op Egon Eck,
de algemeen secretaris van CIMI,
een aan de katholieke kerk verbonden NGO die opkomt voor de
belangen van inheemsen. Minstens
even ernstig als de incidenten zijn
de pogingen van het lokaal bestuur om Indiaanse leiders achter
de kar te spannen van hun eigen
individueel profijt door ze allerlei
loze beloften te doen over al dan
niet vermeende rijkdom. De groep
van leiders die zo overtuigd wordt,
spreekt tegen zijn eigen rechten
en vraagt zelfs de inkrimping van
zijn territoria, de terugkeer van
mijnbouwers en nu ook de constructie van de militaire basis in
Uiramuta. Het is een beproefde
tactiek van de politici om de inheemse beweging te verdelen en
op die manier de al vergevorderde
wettelijke erkenning van het
Raposa Serro do Sol gebied op
de helling te zetten.
(Artikel gebaseerd op teksten
van de CIR - Inheemse Raad
van Roraima)
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ALUMINIUMBEDRIJVEN WILLEN
STUWDAMMEN OP AMAZONE
Sinds juni van dit jaar gaat Brazilië gebukt onder een zware energiecrisis. Deze is enerzijds te
wijten aan de verhoogde consumptie ten gevolge van de economische groei van de voorbije
jaren. Anderzijds heeft het gebrek aan regen een nefaste impact op het opwekken van hydroelektriciteit via stuwdammen, die voor 90% van de behoeften instaan. Maar ook wanbeheer en
de privatisering van de elektriciteitssector zijn niet te verwaarlozen als factoren die tot de
huidige crisis hebben geleid.

Een van de zwaarst getroffen sectoren door deze energiecrisis is de
aluminiumindustrie. Naast waterkracht en ijzererts is aluminium een
van de belangrijkste natuurlijke
hulpbronnen van het land.
Aluminiumbedrijven zijn echter
enorme energieverbruikers. De
aluminiumproductie is goed voor
8% van het totale energieverbruik
in Brazilië. Multinationale aluminiumbedrijven lonken dan ook
naar hydro-elektriciteit om het aanbod van de schaarse energie te
verhogen. Ondanks de enorme
capaciteit van de reeds bestaande
stuwdammen zijn nieuwe en krachtigere stuwdammen nodig voor de
expansie van de aluminiumproductie. Spijtig genoeg is de
aluminiumproductie in Brazilië niet
alleen energie-intensief, ze is bovendien ook energie-inefficiënt.
De grootste dam die ooit gebouwd
werd in een tropisch regenwoud
bevindt zich in Tucurai in het
Amazonegebied. Hij bedient twee
enorme aluminiumbedrijven, die
samen meer dan 3% van de
energieproductie in Brazilië

opslorpen. In de jaren tachtig ondertekenden zij een contract voor
goedkope energie dat hen lage
aankoopprijzen voor elektriciteit
waarborgde, met name aan een
vierde van de eigenlijke kostprijs
van de elektriciteit opgewekt in
Tucurai, of een vijfde van wat een
normale verbruiker betaalt.
Nu wacht een tweede project op
de Tocantins Rivier op afwerking.
Er moet een netwerk van in totaal
veertien stuwdammen komen op
het Tocantins netwerk van rivieren.
Deze stuwdammen zullen nogmaals de inheemse bevolking in
het Amazonegebied zwaar treffen
(zie hoger: Ava de Canoeiro). De
stuwdam van Santa Isabel op de
Araguaia Rivier zou vooral de Surui
en de Karaja bedreigen. De Serra
Quebrada dam op de Tocantins
zelf zou 14000 mensen verdrijven,
waaronder de Apinaje en de Krikati
volken.
In deze projecten speelt het
Belgische Tractebel, dank zij de
privatisering van de energiesector
in Brazilië, een belangrijke rol.

(artikel gebaseerd op een bijdrage van Glenn Switkes van het
International Rivers Network en
op De Morgen van 3 november
2001)
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WAARBORG
VOOR
DUURZAAM
TOERISME
Amazonië, dat voor een groot
deel in Brazilië ligt, is het
grootste nog aaneengesloten
regenwoud ter wereld, het
grootste rivierensysteem op
deze aarde en het grootste
reservoir van, grotendeels
nog onontdekte, biologische
verscheidenheid van onze
planeet. Het is ook een gebied
met complexe inheemse
culturen, die een unieke
kennis bezitten van de hen
omringende natuur en van de
betekenis van die natuur voor
de mens.
Voor diegenen die oog hebben
voor de wisselwerking tussen mensen, dieren, planten, water, land
en klimaat is Amazonië zoals de
Guyanees/Britse ethnobioloog
Conrad Gorinsky het zegt ‘de
grootste openlucht-universiteit’.
Amazonië schept voor een groot
deel zijn eigen klimaat, dat op zijn
beurt weer bepalend is voor het
klimaat rond dit ‘groene hart’ van
Zuid-Amerika en dat naar alle waarschijnlijkheid ook van grote betekenis is voor het wereldklimaat;
Als biologische en culturele schatkamer en als belangrijke functie in
het klimaat is Amazonië dus van
wereldbelang. Zoveel mogelijk
mensen zouden kennis moeten
nemen van wat dit gebied zo uitzonderlijk waardevol maakt.
Het boek “Het Amazonegebied”
biedt daartoe alle gelegenheid.
Geschreven door mensen die zowel met hun hoofd als met hun hart
ten nauwste verbonden zijn met
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Amazonië, krijgt de lezer het beste
inzicht in de natuurlijke en culturele verscheidenheid, dat op dit
moment te geven is. Daarnaast is
het ook een praktische gids, die
aangeeft hoe men waar kan komen en wat men in de verschillende delen van het gebied kan
doen.
Het zal de lezer en (toekomstige)
reiziger echter ook duidelijk worden dat Amazonië, ondanks zijn
grootte, een kwetsbaar en bedreigd gebied is. Iedereen kent de
naam van Chico Mendes. Hij viel in
de strijd tussen hen die zoveel
mogelijk in harmonie met de natuur en het milieu van Amazonië
trachten te leven en hen die het
gebied willen openleggen voor
grootschalige ontwikkelingen, in
dit geval de veehouderij. Elders
worden de inheemse volken en de
lokale bevolking ernstig bedreigd
door goudzoekers, die ziekten,
alcoholisme en prostitutie mee-
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brengen en de rivieren vergiftigen
met kwik als afvalproduct van hun
goudwinning.
Toerisme kan een bijdrage leveren
aan een economisch gebruik van
Amazonië zoals het nu nog is en
zonder dat grootscheepse ingrepen nodig zijn. Het moet dan natuurlijk wel toerisme zijn gebaseerd
op inzicht in en respect voor de
waarden van het gebied.
Zoals reeds gezegd, dit boek kan
ook een wezenlijk hulpmiddel zijn
voor het ‘voorzichtige’ toerisme,
dat Amazonië zowel benut als onderhoudt.
Drs W.J. Veening
Voorzitter Europese Werkgroep voor
Amazonië in de inleiding van het
boek “Het Amazonegebied”.
Het boek “Het Amazonegebied” is
ontleenbaar in het KWIA Documentatiecentrum.
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WWF INTRODUCEERT
TOERISMEWAARBORG
IN BRAZILIE
Op 18 oktober lanceerde het
WWF in de Zuid-Braziliaanse
stad Florianopolis zijn
brochure met als titel Tourism
Certification – world lessons
and recommendations for
Brazil (Toerismewaarborg –
wereldwijde lessen en
aanbevelingen voor Brazilië).
Dit is de eerste publicatie in
het land over een waarborg
als controle-instrument voor
toeristische activiteiten en
voor de hele toeristische
sector. De publicatie wil een
antwoord geven op de
fundamentele vraag: hoe kan
de sociale en de
milieukwaliteit van het
toerisme in Brazilië worden
gegarandeerd ondanks het
gebrek aan kennis en
professionalisme in de sector
en ondanks het gebrek aan
een degelijke planning van de
toerismemarkt?

Een toerismewaarborg of –certificaat is geen nieuw idee en wordt
momenteel in verschillende landen ingevoerd. Het probleem is
dat er zoveel verschillende systemen van certificatie bestaan dat
de verbruikers erdoor in de war
geraken en dat de weg voor misbruiken wordt opengelegd. De
beste manier om de kwaliteit van
een bepaalde bestemming, hotel
of toeristische operator te verzekeren ligt in het verband tussen de
toeristische ontwikkeling en de
bescherming en duurzaamheid van
belangrijke natuurgebieden en hun
omgeving enerzijds en de economische ontwikkeling van de lokale
gemeenschappen anderzijds.
“Er bestaan momenteel meer dan
honderd kwaliteitslabels in de toeristische industrie. Verbruikers weten niet welke ernstig zijn en welke
niet. Om deze toestanden te vermijden in Brazilië wordt onderhandeld over een eenvormig label. Dit
moet binnen de twee jaar rond
zijn,” weet Sergio Salazar Salvati
van WWF-Brazilië.
Een werkgroep van verschillende
instellingen en gecoördineerd door
WWF-Brazilië werkt momenteel
aan een voorstel voor een Certificaat voor Duurzaam Toerisme in
Brazilië. Eerdere schuchtere pogingen in die richting worden nu
versterkt door de bereidheid van
belangrijke hotelketens om milieuprogramma’s te aanvaarden en te
steunen.
De brochure analyseert niet alleen
wat er wereldwijd op dit terrein
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gebeurt, maar wil vooral een aanzet geven voor het debat over de
strategieën om deze toerismewaarborg in Brazilië in te voeren.
Als Brazilië zich inspireert op de
internationale markt zal ook in dat
land een vermenigvuldiging van
toerismecertificaten aan de orde
zijn, die geen enkele zekerheid
bieden op een duurzaam toerisme.
Het nieuwe document vestigt de
aandacht op het feit dat ongebreideld toerisme nu reeds het sociaal
en natuurlijk milieu zowel in de
steden als in landelijke gebieden
van Brazilië destabiliseert.
Sinds 1994 spant WWF-Brazilië
zich in om het ecotoerisme uit te
bouwen tot een leefbaar alternatief
voor duurzame ontwikkeling. Een
van de activiteiten is gericht op het
bedrijven van ecotoerisme in gebieden die voor natuurbehoud in
aanmerking komen, zodat deze
gebieden altijd gekenmerkt zullen
zijn door een groen label. WWFBrazilië werkt momenteel aan een
voorstel van vrijwillige ecotoeristische controle in twee projecten:
Veadeiros (in de staat Goias in
Centraal-West-Brazilië) en het recreatief gebruik van het Fernando
de Noronha National Marine Park
(eilanden in de staat Pernambuco
in Noord-Oost-Brazilië). In beide
gevallen wijzen de resultaten op
de leefbaarheid van het certificatieproces.
Voor meer informatie contacteer:
Ana Claudia Barbosa in WWF-Brazil
– email: ana@wwf.org.br
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