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SURINAME: GEDEELD OF VERDEELD

Inheemse en Tribale Volken
en het zelfbeschikkingsrecht
Tribale Volken zijn volken die in stamverband leven, met hun eigen leiders en bestuursvormen. Inheemse Volken zijn
ook Tribale Volken. Omgekeerd echter, zijn niet alle Tribale Volken inheems; het zijn niet de oorspronkelijke bewoners
en volken van een bepaald gebied. In Suriname bijvoorbeeld zijn er Inheemse Volken maar ook (andere) Tribale Volken
namelijk de Marrons. Vanwege de overeenkomstige kenmerken en omstandigheden hebben Tribale Volken dezelfde
internationaal erkende rechten als Inheemse Volken.
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 wordt nationaal en internationaal al heel lang besproken vanuit diverse
oogpunten: juridisch, cultureel, antropologisch, sociaalmaatschappelijk, enzovoorts. Hun (vaak achtergestelde) sociaaleconomische plaats in hedendaagse samenlevingen, de discriminatie en bedreigingen die ze ondervinden maar ook de
bijdrage die ze (kunnen) leveren aan ontwikkeling in hun land en voor de hele wereld, bijvoorbeeld hun visie op duurzaamheid,
hun traditionele kennis over natuur en bovennatuur, hun traditionele, effectieve manieren van bestuur (governance),
dialoog en conflictbeheersing, de bijdrage aan de nationale en internationale culturele diversiteit, en nog veel meer.
En vanuit het oogpunt van bescherming en bevordering van hun mensenrechten zoals hierboven beschreven, is na meer
dan 20 jaar van gesprekken en onderhandelingen, de gezaghebbende VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse
Volken (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples; afgekort UNDRIP) aangenomen door de lidlanden van de
Verenigde Naties, op 13 september 2007. Hierin zijn de individuele en collectieve rechten van Inheemse Volken vastgelegd.
Suriname heeft deze verklaring die voor alle VN lidlanden geldt, ook aangenomen. Heel recentelijk, op 15 juni 2016,
is ook de Inter-Amerikaanse Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken aangenomen binnen de OAS. Ook daar
is Suriname lid van, en ook deze verklaring geldt dus voor Suriname. Kortom, de rechten van Inheemse Volken zijn
internationaal erkend, en dat blijkt ook uit de gerechtelijke vonnissen die tegen Suriname zijn uitgesproken.
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.
Daar komt ook nog bovenop de historische sociaalmaatschappelijke en economische achterstelling, en wetgeving
die discriminerend werkt wat betreft hun cultuur en levenswijze. Het is duidelijk dat de erkenning van de rechten van
Inheemse Volken in Suriname daarom dringend aanpak behoeft.
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