
 

Amsterdam, 9 november 2017 

 

 

Minister Halbe Zijlstra 

Minister van Buitenlandse Zaken 

 

Via email: m@minbuza.nl  
 
CC: Vaste commissie Buitenlandse Zaken 
 Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 

Urgente aandacht nodig voor inheemse volken en lokale gemeenschappen in mensenrechtenbeleid 

van Nederland 

 

Hooggeachte heer Zijlstra,  

 

Op 28 oktober j.l. bezocht een grote delegatie van inheemse volken en lokale gemeenschappen uit 

tropische regenwouden ons land met een indringende boodschap: bossen spelen een cruciale rol in 

het halen van de klimaatdoelen van Parijs en zij zijn essentieel om die bossen te beschermen.1 

Helaas betalen hun leiders een hoge prijs voor het beschermen van die bossen. In 2016 werden 

volgens een studie van Global Witness 80 inheemse milieuactivisten vermoord.2 Het beschermen van 

de rechten van inheemse en lokale bosgemeenschappen is volgens studies een effectieve methode 

om ontbossing tegen te gaan en bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen.  

Er is dus alle reden om inheemse volken en lokale gemeenschappen in het Nederlandse buitenland- 

en mensenrechtenbeleid veel aandacht te geven. Daarbij is ook specifiek aandacht nodig voor de 

(land)rechten van vrouwen. Deze groepen behoren tot de meest kwetsbaren en zijn van het bos 

afhankelijk voor hun bestaan. Hun rechten worden internationaal erkend (o.a. UNDRIP, UNGP, VGGT, 

OESO), maar ook ernstig geschonden. De Nederlandse economie is via import van o.a. palmolie, soja, 

hout en kolen en via investeringen bovendien ook van invloed op het schenden van deze rechten.  

Deze delegatie vraagt nu om steun bij de bescherming van hun leiders en hun land- en 

gebruiksrechten. Onderstaande maatschappelijke organisaties onderschrijven dit van harte en 

                                                           
1 Zie bijgevoegd statement van de Guardians of the Forest en https://www.illegal-logging.info/content/forests-
can-bring-15%C2%B0c-paris-target-closer  
2 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defenders-earth/  
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vragen u inheemse volken en lokale gemeenschappen in het kader van o.a. het mensenrechtenfonds 

de urgente aandacht te geven die ze nodig hebben en verdienen.  

Met vriendelijke groet, 

 

Leo van der Vlist,  

Directeur Nederlands Centrum voor Inheemse Volken 

Mede namens Land Rights Now, Greenpeace, ActionAid, Both ENDS, IUCN-NL en ICCO. 

 

          

     

 

 

Voor contact: leo.vandervlist@nciv.net; mobiel: +31612936948 
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