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DE OORSPRONKELIJKE VOLKEN

De Inheemse Volken van Suriname

De Inheemse Volken van Suriname zijn de oorspronkelijke volken van deze

Deze veranderingen waren allemaal eenzijdig en opgelegd aan de Inheemse Volken, die vaak niet eens wisten dat
hun grond op papier van bezitter verwisselde, laat staan enige inspraak daarin hadden. En dat gold voor alle grond,
inclusief de dorpen waar zij woonden (en wonen).

regio die al hier woonden nog voordat er immigranten uit andere delen van de
wereld hiernaartoe kwamen. De eerste kolonisatoren hebben veel wreedheden
tegenover de Inheemsen gepleegd, vanaf omkoping, kerstening en cultuurvernietiging, tot en met slavernij en uitmoording van grote delen van deze volken.
Veel dorpen zijn noodgedwongen gevlucht en soms meermalen verhuisd.
In de loop van de eeuwen veranderde ook de staatsrechtelijke status van het
land dat bekend ging staan als Suriname. Eerst het onbegrensde gebied van de
Inheemse Volken, daarna als begrensd gebied geclaimd als eigendom van de
kroon van opeenvolgende Europese mogendheden. Daarbij maakten ze gebruik
van het begrip “niemandsland” dat ze in bezit mochten nemen omdat er toch
“niemand” daar woonde. En tenslotte een republiek, door de laatste Europese

In de loop van de eeuwen veranderde deze visie, mede onder druk van de Inheemse Volken zelf, die ook scholing en
inzicht kregen, en de wegen begonnen te kennen om hun rechten op te eisen.
Tegelijkertijd ontwikkelden de mensenrechten zich, die benadrukken dat alle mensen in vrijheid worden geboren,
gelijkwaardig zijn en dezelfde rechten hebben.
Mensenrechten zijn rechten die elk mens heeft. Mensenrechten bestonden al heel lang maar werden pas rond de
18e eeuw vastgelegd. Door de jaren heen werden de mensenrechten steeds beter en uitgebreider vastgelegd,
en in 1948 werd de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen door de lidlanden
van de Verenigde Naties (VN).

kolonisator Nederland overgedragen aan de Surinaamse regering.
Mensenrechten zijn niet statisch maar dynamisch; ze veranderen mee met de normen van de tijd. Wat vroeger
door machthebbers en wetgevers als “normaal” werd beschouwd, is tegenwoordig misdadig, bijvoorbeeld slavernij
en mensenhandel. Zo ontwikkelden ook de mensenrechten zich, eerst van beperkte normen over menselijke
waardigheid (die in het begin alleen voor de blanken golden!) en gelijkheid, tot de hedendaagse:
• burger- en politieke rechten (inclusief van beschermde groepen zoals vrouwen, kinderen en Inheemse Volken)
• economische, sociale en culturele rechten
• collectieve rechten van volken.
De rechten van Inheemse Volken gaan dwars door deze categorieën heen. Inheemse mensen hebben vanzelfsprekend
dezelfde mensenrechten als elk ander mens. Inheemse Volken hebben ook groepsrechten als achtergestelde en
bedreigde groepen in de samenleving ... maar ook rechten als inheems volk als zodanig, dus als volk. Een van de
rechten van een volk, en misschien wel het belangrijkste recht, is het recht op zelfbeschikking.
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Wat betekent dat?
Recht op zelfbeschikking betekent dat een volk vrij is om over zichzelf te beslissen; geen enkel volk staat hoger dan
een ander en kan een ander volk niet opdragen hoe het zich moet gedragen, besturen of handelen, of een bepaalde
ontwikkelingsrichting opleggen. Dit recht is ook vastgelegd in het eerste artikel van de twee belangrijkste mensenrechtenverdragen.
De vier grootste Inheemse Volken in Suriname zijn de Kali’na (Caraïben), Lokono (Arowakken), Trio en Wayana. In het
zuiden, vooral in Kwamalasemutu maar ook in Apetina, Sipaliwini en Tepu, wonen er ook nog nakomelingen van andere
Inheemse Volken die vroeger in Suriname leefden: Akoerio, Apalai, Wai-Wai, Katuena/Tunayana, Mawayana, Pireuyana,
Sikiiyana, Okomoyana, Alamayana, Maraso, Sirewu en Sakëta. Sommige van deze volken zijn “sub-groepen”; ze behoren
tot hetzelfde volk maar zijn een “zijtak”, terwijl anderen echt totaal verschillende volken zijn met hun eigen taal en cultuur.

De bijzondere positie van Inheemse volken
De bijzondere positie en de rechten van Inheemse Volken worden nationaal en internationaal al heel lang besproken
vanuit diverse oogpunten. Deze rechten zijn in Suriname echter nog niet in de wetgeving verwerkt, bijvoorbeeld:
• het recht op zelfbeschikking van Inheemse Volken
• hun collectieve grondenrechten
• hun recht op inspraak in besluiten die op hen van invloed zijn (bijvoorbeeld als de overheid een groot
project in hun gebied zou willen beginnen of daar een concessie zou willen uitgeven)
Dit hiaat in de wetgeving zorgt ervoor dat Inheemse Volken in Suriname in onzekerheid leven, geen rechtsbescherming
genieten en dat een deel van hun rechten hen ontzegd wordt; schending van hun mensenrechten dus.
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Kali’na en Lokono vonnis
In 2007 werd een rechtszaak aanhangig gemaakt door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)
en haar regionale werkarm voor beneden-Marowijne KLIM (Kali’na en Lokono in Marowijne). Er werd een klacht wegens
mensenrechtenschendingen ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) van de
Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De Commissie heeft de ingediende klacht onderzocht, in juli 2013 gegrond
bevonden, en doorgestuurd naar het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten. Het Hof heeft het Kali’na en Lokono
vonnis op 25 november 2015 uitgesproken.
In het vonnis werden de Inheemsen in het gelijk gesteld over, onder andere, de volgende aanklachten,
en de Staat Suriname moet de genoemde maatregelen uitvoeren:
• De Staat Suriname heeft de collectieve eigendomsrechten van de Inheemse Volken op hun traditionele
grondgebieden geschonden en moet deze rechten binnen drie jaar wettelijk erkennen
(de wettelijke erkenning van hun grondenrechten);
• De Staat heeft de eigendomsrechten van de Inheemse Volken ook geschonden door het uitgeven van diverse
grondtitels aan derden (individuen en bedrijven), uitgifte van mijnbouwconcessies met als gevolg aanzienlijke
milieubeschadiging en de instelling van natuurreservaten. Al deze daden moeten door de Staat Suriname
gecorrigeerd worden.
• Inheemse Volken hebben geen rechtsbescherming in Suriname, en moeten daarom nu binnen twee jaar
wettelijk erkend worden en toegang tot rechtspraak krijgen.

Wat willen de Inheemse Volken in Suriname?
1. Dat het internationale vonnis volledig en volgens de gestelde termijnen wordt uitgevoerd
2. Dat er een continue voorlichtingscampagne wordt uitgevoerd naar de Surinaamse samenleving toe,
en in het bijzonder voor de Inheemse en Tribale Gemeenschappen, om ze op de hoogte en betrokken
te houden bij de vorderingen van de uitvoering van het vonnis.
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Het Vonnis
Het vonnis tegen de Staat Suriname houdt onder andere in:
1. De Staat moet binnen 18 maanden (anderhalf jaar) de collectieve rechtspersoonlijkheid van de Kali’na en
Lokono wettelijk erkennen.
2. De traditionele grondgebieden van de Kali’na en Lokono moeten binnen drie jaar worden bepaald en afgebakend,
en binnen diezelfde termijn moeten de Kali’na en Lokono collectieve eigendomsrechten (eigendomstitel) hierop
krijgen die hen verzekeren van hun effectief gebruik en genot van hun collectieve eigendom in overeenstemming
met hun cultuur en traditie. Ze moeten effectief participeren in de processen die hiertoe worden doorlopen.
Er dient rekening gehouden te worden met de rechten van andere Tribale Volken in het gebied.
3. Met betrekking tot Inheemse grond die aan derden is uitgegeven, heeft het Hof gevonnist dat de Kali’na en
Lokono recht hebben op teruggave, binnen drie jaar, van deze gronden die in de loop der jaren aan derden
zijn uitgegeven.
4. Zolang bovengenoemde maatregelen niet volledig zijn uitgevoerd moet de Staat er met onmiddellijke ingang
zorg voor dragen dat de gebieden van de Kali’na en Lokono op generlei wijze geschaad worden door
overheidsinstanties of derden. De Kali’na en Lokono mogen niet beperkt worden in het bestaan, waarde,
gebruik en genot van hun collectieve eigendom. Er mogen geen nieuwe eigendomstitels of grondhuur
worden uitgegeven in het grondgebied van de Kali’na en Lokono volken.
5. Met betrekking tot de Wanekreek en Galibi natuurreservaten die zonder toestemming van de Kali’na en
Lokono in hun gebied werden ingesteld, heeft het Hof verordend dat de Kali’na en Lokono het recht hebben
op teruggave van de grond in de natuurreservaten voor zover die tot hun traditioneel grondgebied behoren.
6. De Staat moet de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat er geen activiteiten worden uitgevoerd
die van invloed kunnen zijn op het traditioneel grondgebied van de Kali’na en Lokono, in het bijzonder in het
Wanekreek Natuurreservaat, zolang er nog geen mechanismen zijn voor hun effectieve participatie in besluitvorming over ontwikkelingsplannen in hun gebied, in het bijzonder bosbouw en mijnbouw.
7. De Staat moet zorgdragen voor effectieve rehabilitatie, binnen drie jaar, van uitgemijnde gebieden
in het Wanekreek Natuurreservaat.

8. De Staat moet binnen drie jaar een gemeenschapsontwikkelingsfonds ter waarde van USD 1.000.000
(1 miljoen US-dollars) instellen, voor projecten in de gebieden die de Kali’na en Lokono nodig vinden voor
hun ontwikkeling, onder andere gezondheid, onderwijs, voedselzekerheid en beheer van hun hulpbronnen.
Dit fonds is additioneel aan de normale overheidsverplichtingen voor ontwikkeling.
9. De Staat moet binnen drie maanden, niet later dan 29 april 2016, een inter-institutioneel coördinatiemechanisme instellen om te garanderen dat alle bovengenoemde maatregelen effectief worden
uitgevoerd.
10. De officiële samenvatting van het vonnis moet binnen zes maanden worden vertaald in het Nederlands en
Surinaams en worden gepubliceerd in een nationale krant. De Nederlandse vertaling van de samenvatting
moet gedurende ten minste een jaar beschikbaar zijn op de officiële website van de Staat. De samenvatting
van het vonnis moet ook worden gepresenteerd in een radioprogramma dat in het gebied van de Kali’na en
Lokono te beluisteren is.
11. De Staat moet binnen zes maanden de eisers vergoeden voor hun proceskosten, te weten US$ 15.000 voor
VIDS en KLIM gezamenlijk, US$ 10.000 voor FPP, en US$ 18.141,65 voor FPP voor de onkosten in verband
met het bezoek van het Hof aan Suriname in augustus 2015.
12. De Staat moet jaarlijks aan het Hof rapporteren over de uitvoer van het vonnis. Het Hof zal van haar zijde
ook de uitvoering van het vonnis blijven monitoren totdat alle besluiten volledig zijn uitgevoerd.

Voor alle Inheemse en Tribale Volken
De bepalingen over de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten en rechtsbescherming moeten
volgens het vonnis worden uitgevoerd voor alle Inheemse en Tribale Volken van Suriname. Bovendien moet de
Staat binnen drie jaar ervoor zorgen:
• dat Inheemse en Tribale Volken effectieve inspraak krijgen,
• er milieu- en sociale effectenonderzoek wordt gedaan alvorens er projecten in hun gebieden
worden goedgekeurd,
• dat ze ook voordelen krijgen uit activiteiten die binnen hun grondgebieden worden uitgevoerd.
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