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Ondergetekende verklaart namens de organisatie ________________________________ dat deze 
organisatie in elke fase van haar programmering, dus vanaf de conceptiefase tot en met de evaluatie 
van reeds afgesloten programma’s en projecten, een op mensenrechten gebaseerde benadering 
zal hanteren die voldoet aan de “common understanding” van de VN Ontwikkelingsgroep (UNDG).  
Met name zullen de volgende principes en richtlijnen, uitgewerkt in dit document “Richtlijnen 
voor samenwerken met inheemse en tribale volken vanuit een op mensenrechten gebaseerde 
benadering (human rights-based approach) te allen tijde worden gerespecteerd en toegepast.

Namens organisatie: ______________________________

Handtekening: _______________

Naam:  _______________

Functie:  _______________

Datum:  _______________

Plaats:  _______________

Verklaring van ondersteuning



6

De naleving van mensenrechten is een fundamentele voorwaarde bij alles wat we doen in het 
leven, als we inderdaad invulling willen geven aan het principe dat we allemaal gelijk zijn en 
elkaar respecteren.  Mensenrechten zijn de universele regels die zijn vastgelegd om gelijkheid 
en respect voor elkaar concreet vorm en inhoud te geven.  Desondanks wordt het naleven van 
mensenrechten wel eens vergeten of nagelaten, bewust of onbewust, vooral in de moderne wereld 
waar er snel zichtbare resultaten behaald moeten worden en/of individueel winstbejag vaak boven 
respect voor anderen staat.  Het is door de jaren heen daarom noodzakelijk gebleken om op 
steeds gedetailleerder niveau de gelding van mensenrechten duidelijk te maken, vanaf verdragen, 
wetgeving en beleid, tot overeenkomsten, programma’s, projecten en specifieke activiteiten.  Het 
hanteren van een benadering gebaseerd op mensenrechten (“human rights based approach”, 
HRBA) is de overkoepelende alsook dwarsdoorsnijdende norm geworden.  En dit geldt ook voor de 
vele raakvlakken tussen de rechten van inheemse en tribale volken en milieubehoud.

Als partner binnen het Guiana Shield SRJS-programma heeft VIDS daarom voorgesteld om de 
HRBA te helpen “mainstreamen” in het werk van de partnerorganisaties (en andere belangrijke 
actoren).  De HRBA kan namelijk dienen zowel als een methode voor versterking en “empowerment” 
van gemeenschappen, als een manier van bescherming van gemeenschappen tegen ongewenste 
effecten van ontwikkelingsinitiatieven.

In deze handleiding komen achtereenvolgens ter sprake: een algemene introductie over wat de 
HRBA is, in het bijzonder wat betreft rechten van inheemse en tribale volken; een aantal praktische 
richtlijnen, en tenslotte een verzameling van “dos and don’ts”.  De schrijfstijl van dit document 
zal, vanwege de aard van de materie, veelal instructief zijn, met aanwijzingen van wat (niet) te 
doen, en hoe.  Theoretische verhandelingen zullen zoveel mogelijk beperkt worden, hoewel de 
onderliggende redeneringen wel steeds aangehaald zullen worden, met verwijzingen naar verdere 
achtergronddocumenten waar nodig.

This document has been published under the Shared Resources, Joint Solutions (SRJS) program, 
a strategic partnership between WWF NL, IUCN NL and the Netherlands Ministry of Foreign Affairs. 
With SRJS we want to strengthen the capacity of local NGOs and civil society organizations in 
sixteen low and middle-income countries. The program aims to ensure climate resilience, water 
supply and food security by joining forces with the public and private sector. In the Guianas, the 
SRJS program focuses on safeguarding three ecosystem-based public goods i.e. climate resilience, 
water and food security, in three critical landscapes: (1) Southern Guianas; (2) Central Guianas 
with the Greenstone Belt; and (3) Coastal Zone and Marine Environment. The intention is to work 
towards sustainably managed landscapes that provide the most essential ecosystem services on 
which local communities and the broader economy depend.  The views and opinions expressed 
herein are those of the authors and do not necessarily represent the official view or policy of any 
other agency, organization.

Inleiding
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Het fundamentele beginsel achter het bestaan van mensenrechten is, dat alle mensen gelijk en 
gelijkwaardig zijn, ongeacht geboorte, afkomst, geslacht, ras, leeftijd, taal, cultuur, geloof, seksuele 
geaardheid, fysieke gesteldheid, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale 
omstandigheden of enige andere status en dus ook niet gediscrimineerd mogen worden op grond 
daarvan.  Een specifieke functie van mensenrechten die in dit kader benadrukt mag worden, is 
dat ze mensen bescherming moeten bieden tegen de macht van anderen, die vanwege hun geld, 
politieke of andere bevoorrechte status, of wetgevende bevoegdheden, in een positie verkeren om 
acties te ondernemen (of na te laten) die indruisen tegen die mensenrechten.

De op mensenrechten gebaseerde benadering (verder HRBA genoemd, gebruikmakend van de 
Engelse afkorting van “human rights-based approach”) gaat uit van het fundamenteel principe 
dat het respecteren van mensenrechten de basis is voor vrijheid, rechtvaardigheid en vrede, zoals 
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)1. Dit fundamenteel 
principe wordt herhaald in praktisch alle VN-verdragen en besluiten die te maken hebben met 
duurzame ontwikkeling.  Het vigerende mondiale raamwerk voor duurzame ontwikkeling, Agenda 
2030 en de bijbehorende Sustainable Development Goals (SDGs) stipuleren expliciet dat de SDGs 
streven naar, onder andere, het realiseren van de mensenrechten van allen, universeel respect voor 
mensenrechten, gelijke toegang tot rechtvaardigheid, effectieve rechtsorde en goed bestuur.  De 
uitvoering van de SDGs zal eveneens gemonitord worden vanuit de principes van mensgerichtheid, 
gendergevoeligheid, respect voor mensenrechten en specifieke focus op de armsten, meest 
kwetsbaren en meest achtergestelden2.

Om te voorkómen dat er verschillende interpretaties worden gegeven aan het hanteren van 
een HRBA, heeft de VN-Ontwikkelingsgroep (UN Development Group, UNDG) reeds in 2003 een 
omschrijving gegeven van wat hieronder verstaan dient te worden, en hoe dat toegepast moet 
worden, te weten in de “Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a 
Common Understanding Among UN Agencies”3. Hoewel het gericht is op VN-organisaties (en VN-
gerelateerde processen) wordt dit veel breder gebruikt door andere organisaties.

De HRBA schrijft basisregels voor, die hier eerst genoemd worden, waarna (in hoofdstuk “B. 
Toepassing van de HRBA”) zal worden ingegaan op de praktische toepassing van deze regels, 
zowel qua proces als uitkomsten, uitgaande van het perspectief van rechten van inheemse en 
tribale volken:

1. Alle beleidsprogramma’s, ontwikkelingsprogramma’s en technische assistentie dienen een 
bijdrage te leveren aan de realisatie van mensenrechten zoals verwoord in de UVRM en 
andere internationale mensenrechteninstrumenten;

2. Mensenrechtenstandaarden vervat in, en principes ontleend aan, de UVRM en andere 
internationale mensenrechteninstrumenten dienen richting te geven aan alle fasen van het 
programmeringsproces bij ontwikkelingssamenwerking en programmering in alle sectoren;

3. Ontwikkelingssamenwerking moet bijdragen aan het ontwikkelen van de capaciteiten van 
de plichtdragers om hun verplichtingen na te komen en/of van de rechthebbenden om hun 
rechten af te dwingen.

De overkoepelende mensenrechtenprincipes die hierbij steeds in acht genomen moeten 
worden, zijn: universaliteit, onvervreemdbaarheid, ondeelbaarheid, onderlinge afhankelijkheid 
en verwevenheid van mensenrechten; non-discriminatie en gelijkheid; participatie en inclusie; 
verantwoordingsplicht en rechtsorde.

1 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

2 UN General Assembly Resolution A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development – https://

sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=111&nr=8496&menu=35

3 https://undg.org/document/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understand-

ing-among-un-agencies/

De op mensenrechten gebaseerde benadering
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De praktische “vertaling” van deze algemene richtlijnen van de HRBA naar specifieke richtlijnen 
voor Suriname, met name wat betreft inheemse en tribale volken, is als volgt:

A. Mensenrechtenprincipes

A.1.  Mensenrechten zijn universeel, onvervreemdbaar, ondeelbaar, onderling van elkaar afhankelijk 
en hecht aan elkaar verbonden.

NB: Mensenrechten zijn overal ter wereld hetzelfde; er is bijvoorbeeld geen “context-specifieke 
interpretatie” mogelijk waarbij een recht op een andere manier wordt uitgelegd of begrepen 
vanwege de specifieke omstandigheden in een land. Ze gelden voor iedereen op dezelfde manier 
en in dezelfde sterkte of zwaarte. Ze zijn ook onvervreemdbaar en kunnen dus niet worden 
“afgepakt” of ongeldig worden verklaard, ook niet bij (nationale) wet. Mensenrechten, omdat het de 
fundamentele of basisrechten zijn, gaan boven alle andere rechten die bij wet worden toegekend. 
In de context van inheemse en tribale volken is het belangrijk te beseffen dat rechten van inheemse 
en tribale volken óók mensenrechten zijn.

Mensenrechten zijn verder ondeelbaar; ze kunnen niet opgedeeld worden in kleinere stukjes recht, ze 
moeten volledig worden gerespecteerd en ook nog als een integraal geheel. Er kan dus geen sprake 
zijn van “pick and choose”; welke mensenrechten wel of niet, of welk deel ervan, gerespecteerd 
worden. Ze dienen allemaal, en volledig, gerespecteerd te worden, voor iedereen, dus ook voor 
inheemse en tribale volken, ongeacht woonplaats, economische, politieke of onderwijsstatus. Deze 
mensenrechtenprincipes worden uitdrukkelijk vermeld omdat in de praktijk blijkt dat actoren veel 
te licht hierover denken. Er wordt bijvoorbeeld wel rekening gehouden met “enkele” mensenrechten 
maar niet met allemaal; men verschuilt zich achter opmerkingen zoals “maar die rechten staan 
niet in de grondwet van Suriname”; “het is niet verplicht volgens de Surinaamse wetgeving”; “de 
mensen weten toch niet beter”; “die mensen zijn nog niet op dat niveau”; “realisering van deze 
rechten kost te veel geld en/of te veel tijd”; en nog veel meer. Dergelijke houdingen houden de 
ongelijkheid natuurlijk in stand, en dat (het in stand houden van ongelijkheid) is op zichzelf reeds 
een schending van mensenrechten!

A.2.  Non-discriminatie en gelijkheid geldt ook voor de collectieve rechten van inheemse en tribale 
volken. 

NB:  De wetgeving van Suriname komt voort uit “westerse”, koloniale wetgeving die gestoeld 
is op individuele rechten, vanuit een opvatting van de samenleving als een samenleving van 
onafhankelijke individuen en rechtspersonen. Die wetgeving gaat daarmee voorbij aan andersoortige 
normen, waarden, culturen en tradities die geworteld zijn in de collectiviteit van een inheemse/
tribale gemeenschap of volk. Het ontzeggen van mensenrechten vanwege die individualistische 
nationale wetgeving, is discriminatie en plaatst gemeenschappen (en hun leden) van inheemse 
en tribale volken in een ongelijke positie. Vanwege de universaliteit van mensenrechten gaat het 
internationaal recht bóven nationaal recht; met andere woorden, zelfs al erkent de Surinaamse 
wetgeving deze (collectieve) rechten niet, betekent dat niet dat ze niet “bestaan”. Ze moeten 
onverkort, onverminderd, ondeelbaar, óók gerespecteerd en vervuld worden. Deze zienswijze over, 
en toepasselijkheid van het verbod op discriminatie en ongelijkheid, zijn al heel lang internationaal 
erkend door de internationale (rechts)gemeenschap, onder andere in het VN Comité van het 
Verdrag voor Uitbanning van Raciale Discriminatie (CERD – Committee on Elimination of Racial 
Discrimination), de VN Mensenrechtenraad (HRC, Human Rights Council) en het regionale Inter-
Amerikaanse Hof voor Mensenrechten (Inter-American Court of Human Rights).

Praktische richtlijnen in de Surinaamse context
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Het meest sprekende voorbeeld hiervan zijn de collectieve grondenrechten. Net zoals een individu 
eigendomsrecht heeft op een perceel alsook het recht op bescherming van dat eigendomsrecht, 
heeft een inheemse/tribale gemeenschap eigendomsrecht op haar collectief traditioneel 
grondgebied en recht op bescherming van dat collectieve eigendomsrecht. Het ontbreken van een 
nationale (Surinaamse) rechtsregel doet geen afbreuk aan dit recht.

A.3.  Participatie en inclusie zijn een recht en geen gunst. Effectieve participatie en werkelijke 
inclusie zijn onmisbaar in een mensenrechtenbenadering, en mechanismen om die te 
realiseren zullen proactief worden ingebouwd in elke fase van programmering.

NB:  De nadruk dient, wat betreft inheemse en tribale volken, gelegd te worden op “effectieve” en 
“werkelijke”. In de praktijk blijkt dat opvattingen over participatie en inclusie erg uiteenlopen, en 
er onvoldoende rekening gehouden wordt met praktische overwegingen om participatie mogelijk 
te maken. De collectiviteit dient ook hier in overweging genomen te worden. Besluitvorming 
bijvoorbeeld, geschiedt niet op basis van de mening van één vertegenwoordiger maar in overleg 
met de gemeenschap. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger tijdens een consultatie is 
slechts een onderdeel van effectieve participatie; die persoon moet wellicht eerst rapporteren en 
afstemmen met de gemeenschap alvorens gesproken kan worden van geïnformeerdheid. Goed 
geïnformeerd zijn van een inheemse/tribale gemeenschap vereist vaak ook veel meer dan een 
document, maar gedetailleerde uitleg, met aansprekende voorbeelden, in de eigen taal, door 
personen van de gemeenschap zelf en/of personen die de cultuur en communicatiepatronen van 
die gemeenschap beheersen4.

A.4.  Verantwoordingsplicht en rechtsorde zijn nodig om mensenrechteninstrumenten maar ook 
een HRBA “tanden te geven”. Mechanismen om verantwoording af te leggen en rechtsorde 
gelding te geven, moeten opgenomen worden in programma’s/projecten met een HRBA.

NB:  Vanwege het vrij brede en soms abstracte karakter van mensenrechten worden ze lang niet 
altijd daadwerkelijk gerespecteerd en/of gaan schendingen daarvan wel eens ongestraft, en dat 
geldt in hoge mate voor de rechten van inheemse en tribale volken. Dat geldt ook voor programma’s 
en projecten. In een HRBA dienen er mechanismen te zijn die waarborgen:

- dat mensenrechten daadwerkelijk gerespecteerd en/of nagestreefd worden, en niet alleen 
“op papier”. Dit kan bijvoorbeeld door periodieke evaluaties uit te voeren;

- dat er gerapporteerd (verantwoord) wordt wat er wel of niet gedaan is om het respecteren van 
mensenrechten te garanderen en wat daadwerkelijk bereikt is;

- dat rechthebbenden zich kunnen beklagen indien de plichtdragers zich niet aan de HRBA 
houden (complaint mechanism);

- en dat er corrigerende maatregelen volgen als zo’n klacht gegrond is en/of er anderszins is 
vastgesteld dat er een overtreding heeft plaatsgevonden (redress mechanism);

- dat rechthebbenden toegang hebben tot rechtsmiddelen in geval ze onrechtmatig zijn 
behandeld; een algemene rechtsregel die evenzeer voor mensenrechten geldt, en ook voor 
de rechten van inheemse en tribale volken.

 NB: Dit laatste is in Suriname een heikel punt omdat de rechten van inheemse en tribale 
volken niet bij wet zijn vastgelegd.

4 Zie ook het document “Community Engagement Strategie voor de Overheid”, geschreven door VIDS en VSG in het kader van het 

project “Widening Informed Stakeholders Engagement for REDD+” (WISE-REDD+) – http://www.surinameredd.org/media/1155/

wise-reddplus-community-engagement-strategie_march-2016.pdf
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B. Toepassing van de HRBA in een project of programma

De navolgende aanwijzingen dienen als praktische ondersteuning voor de effectieve toepassing 
van de HRBA, uitgaande van eerdergenoemde basisregels. Daarbij gaat het zowel om het 
programmeringsproces als om de uitkomsten van dat proces, die dienen te voldoen aan een aantal 
vereisten.

Analyses voorafgaand aan een project/programma

B.1. Voorafgaand en/of als onderdeel van het programmeringsproces (basisregel nr. 2), voer de 
volgende analyses uit:

a. Welke zijn de voornaamste, toepasselijke mensenrechteninstrumenten en -verplichtingen 
(basisregel nr. 1) in geval van dit programma of project?

Wat betreft de toepasselijke mensenrechteninstrumenten en -verplichtingen, zijn vanzelfsprekend 
alle kernmensenrechtenverdragen (“core human rights treaties”5) van onverminderde toepassing. 
In het geval van programma’s en projecten die invloed kunnen hebben op inheemse en tribale 
volken dienen ook andere internationale instrumenten en -verplichtingen te worden meegenomen 
in de HRBA, in het bijzonder de ILO Conventie inzake de Rechten van Inheemse en Tribale Volken in 
Onafhankelijke Landen (ILO Conventie 1696) en de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse 
Volken (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples; afgekort UNDRIP7). Nogmaals mag 
worden benadrukt dat als er een oprechte intentie bestaat om een HRBA toe te passen, het niet 
uitmaakt of Suriname een verdrag wel of niet heeft geratificeerd.

Onder toepasselijke verplichtingen voor plichtdragers vallen ook rechterlijke uitspraken, in het 
bijzonder die van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten dat een aantal uitspraken heeft 
gedaan die absoluut relevant zijn voor de rechtspositie van inheemse en tribale volken in Suriname, 
onder andere de Moiwana8, Saramaka9 en Kaliña & Lokono10 vonnissen.

Verplichtingen die bestaan vanwege andere verdragen of overeenkomsten, bijvoorbeeld in het 
kader van biodiversiteit, klimaatverandering of intellectueel eigendom, dienen natuurlijk ook in dit 
geheel te worden opgenomen.

Toepasselijke instrumenten kunnen ook internationaal geaccepteerde standaarden zijn, 
bijvoorbeeld die van Agenda 2030 en de SDGs, het UN Global Compact met standaarden over 
bedrijfsvoering en mensenrechten11, de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)12, 
sectorale richtlijnen zoals die van de International Council on Mining and Minerals (ICMM)13 en 
het Aluminium Stewardship Initiative (ASI)14, of organisatorische richtlijnen van overkoepelende 
organisaties zoals van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN)15. Specifieke 
5 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 

6 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

7 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

8 Moiwana judgment: Case of the Moiwana Community v. Suriname. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judg-

ment of June 15, 2005. Series C No. 124

 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_ing.pdf

9 Saramaka judgment: Case of the Saramaka People. v. Suriname. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment 

of November 28, 2007 Series C No. 172

 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf

10 Kali’na and Lokono judgment: Case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname. Merits, Reparations and Costs. Judgment of 

November 25, 2015. Series C No. 309

 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_309_ing.pdf

11 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles]

12 https://eiti.org/

13 https://www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-state-

ment

14 https://aluminium-stewardship.org/

15 https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_rba_systematization_compiled.pdf



11

organisaties hebben vaak ook richtlijnen die voor hen zelf en/of hun partners en/of begunstigden, 
van toepassing zijn, bijvoorbeeld het beleid over inheemse en tribale volken van VN organisaties16, 
internationale financiële instellingen17, of natuurbeschermingsorganisaties18.

b. Wie zijn de betrokken rechthebbenden en op welke wijze kan/zal het programma of project 
van invloed zijn op hun rechten?

Bij het analyseren van wie de rechthebbenden zijn, dienen dus niet slechts de rechten zoals 
erkend in het Surinaams recht in beschouwing genomen te worden maar ook toepasselijke 
internationale en regionale instrumenten en verplichtingen. In het geval van inheemse en tribale 
volken dient de collectiviteit steeds ook voor ogen gehouden te worden; het is vaak niet één 
persoon die de (collectieve) rechten draagt maar de gemeenschap of het gehele volk. In het geval 
van grondenrechten bijvoorbeeld, is het grondgebied collectief eigendom van een of meerdere 
dorpen; traditionele kennis is evenzo meestal de kennis van een gemeenschap in bredere zin of 
van een heel volk. Consultaties met de rechthebbenden dient zich in zulke gevallen dus ook niet 
te beperken tot een specifieke persoon of dorp maar reikt verder naar de collectiviteit als geheel. 
In het geval van het maken of aanpassen van nationale wetgeving zijn de mogelijk geaffecteerden 
zelfs alle inheemse en tribale volken in het gehele land, als de wetgeving inderdaad een nationaal 
karakter heeft.

c. Wie zijn de corresponderende plichtdragers, welke verplichtingen hebben die en op welke 
wijze kan/zal het programma of project daarop van invloed zijn?

Met betrekking tot de analyse van wie de plichtdragers zijn, zal vaak blijken dat er een scala van 
plichtdragers is. Er zullen duidelijke, directe plichtdragers zijn die verplichtingen hebben van 
rechtswege (vastgelegd in verdragen of wetten), alsook plichtdragers die gebonden zijn aan hun 
organisatie- of bedrijfsrichtlijnen en beleidslijnen. Er kunnen ook indirecte plichtdragers zijn, 
bijvoorbeeld in het geval van de vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten 
die direct voor de Staat Suriname gelden maar waaraan nationale en internationale organisaties 
en bedrijven evenmin aan voorbij kunnen gaan. Rechthebbenden kunnen soms ook tegelijk 
plichtdragers (voor iets anders) zijn, bijvoorbeeld de traditionele gezagsdragers van inheemse en 
tribale volken die deel uitmaken van de rechthebbenden maar tevens de plicht hebben van (interne) 
consultaties en het delen van informatie.

d. Wat is de capaciteit van de rechthebbenden om effectief op te komen voor hun rechten, 
en wat is de capaciteit van plichtdragers om hun corresponderende verplichtingen te 
vervullen?

Het analyseren van de capaciteit van rechthebbenden en plichtdragers dient in het proces van 
programmering heel uitdrukkelijk aan de orde te komen, aangezien dit een van de kerndoelstellingen 
van een HRBA is. Dit is een van de eerste stappen in het programmeringsproces want het programma/
project dient immers te resulteren in de nodige capaciteitsversterking. Zie verder onder punt B3.

e. Welke zijn de directe en de structurele onderliggende oorzaken van het niet realiseren van 
de rechten?

In de analyse (die de programmering moet informeren) dient in de HRBA ook specifieke aandacht 
besteed te worden aan de onderliggende oorzaken, die in geval van rechten van inheemse en tribale 
volken vaak terug te voeren zijn op subtiele (of openlijke) discriminatie, of een bewuste keuze om 
hen achtergesteld te houden en niet “te sterk” of “te slim” te maken! Veelal zijn de onderliggende 
oorzaken ook te vinden in overwegingen zoals toegang tot natuurlijke hulpbronnen in inheemse en 

16 Bijv. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO_policy.pdf

17 Bijv. https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=1570&ver=current

18 Bijv. http://www.panda.org/standards/wwf_indigenous_peoples_policy/
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tribale gebieden, ofwel de vrees dat als hun rechten erkend worden, er “geen toegang” meer is tot 
deze natuurlijke hulpbronnen. Het argument van “er is geen geld” om die rechten te verwezenlijken 
is meestal een oppervlakkige oorzaak en geen onderliggende, want allocatie van geldmiddelen 
is veelal een kwestie van prioriteitstelling (en dan blijkt vaak wat de eigenlijke prioriteiten zijn: 
namelijk alles, behalve rechten van inheemse en tribale volken).

Deze analyse van onderliggende oorzaken zal ook weer de programmering moeten sturen, 
namelijk interventies die gericht zijn op het wegwerken van die onderliggende oorzaken, of acties 
die moeten leiden tot veranderingen in prioriteitstelling, beleid of wetgeving. Positieve beïnvloeding 
van de publieke opinie, om het belang van de rechten van inheemse en tribale volken en de 
noodzaak van wijzigingen in beleid en prioritieten te benadrukken, zijn voorbeelden van effectieve 
programmeringsstrategieën. Ook hier is het een noodzaak om de doelgroepen zelf daadwerkelijk 
te ondersteunen om meer inspraak te verkrijgen.

Ontwerpen en uitvoeren van een project/programma

B.2.  De programmering zal geïnformeerd zijn door de bevindingen en aanbevelingen van 
internationale mensenrechtenlichamen of -mechanismen (basisregel nr. 1 en 2).

NB:  Deze aanwijzing in de HRBA is bedoeld om programma- en projectuitvoerders bewust te 
maken/houden van dergelijke bevindingen en aanbevelingen, die regulier worden gedaan door de 
organen van mensenrechtenlichamen, bijvoorbeeld:

• de universele periodieke review (UPR) van de mensenrechtensituatie van een land, 
binnen de VN Mensenrechtenraad (inclusief de aanbevelingen van de lidlanden van de 
Mensenrechtenraad)

• het VN Comité van de Conventie tegen Rassendiscriminatie (CERD)
• het Verdrag inzake Vrouwenrechten (CEDAW)
• het Verdrag inzake Kinderrechten (CRC)
• de Inter-Amerikaanse Commissie inzake Mensenrechten (IACHR)
• VN of OAS organen gespecialiseerd in de rechten van inheemse en tribale volken zoals:
 ◦ het VN Permanent Forum inzake Inheemse Aangelegenheden (UN-PFII)
 ◦ de VN Speciale Rapporteur inzake de Rechten van Inheemse Volken (UN SRIP)
 ◦ de OAS Speciale Rapporteur inzake de Rechten van Inheemse Volken (OAS SRIP)
 ◦ het VN Expert Mechanisme inzake de Rechten van Inheemse Volken (EMRIP).

Deze organen volgen de mensenrechtensituatie in alle landen volgens vastgestelde, universele 
criteria, en geven specifieke, toepasselijke en bijdetijdse commentaren op misstanden of 
tekortkomingen. Deze commentaren en aanbevelingen (die formeel slechts aan de overheden 
worden aangeboden hoewel ze ook publiek toegankelijk zijn) blijven echter vaak onopgemerkt, 
wederom vanwege de marginalisatie en geringe beleidsaandacht gepaard gaande met een geringe 
capaciteit van de inheemse en tribale volken om hun issues op tafel te krijgen.

In de HRBA zullen de aanbevelingen van deze organen dus ook meegenomen moeten worden in de 
programmering.

B.3.  Bij het vaststellen van de doelstellingen van een programma of project alsook het vaststellen 
van strategieën en/of de activiteiten om die doelstellingen te realiseren, zal de focus gericht 
zijn op het versterken van de capaciteit van rechthebbenden om voor hun rechten op te 
komen en/of van plichtdragers om hun verplichtingen na te komen (basisregel nr. 3).

NB: Bij de rechthebbenden gaat het vooral om de capaciteit om effectief op te komen voor hun 
rechten. “Opkomen voor hun rechten” wekt misschien de associatie op van “actievoeren”, maar het 
houdt veel meer in dan dat. Het gaat om de hele keten van “capaciteit”, onder andere:
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- het besef dat ze inderdaad rechten hebben (in veel gevallen kent men hun rechten niet en 
komt er dus ook niet voor op);

- de interne organisatie om op georganiseerde wijze te kunnen opkomen voor hun rechten;
- capaciteit om goed geïnformeerde en weloverwogen besluiten te nemen, waarbij in het geval 

van inheemse en tribale volken de collectieve besluitvormingsprocessen een essentieel 
onderdeel zijn;

- toegang tot de nodige informatie, bijvoorbeeld welke wegen (inclusief juridische) bewandeld 
moeten worden om rechten af te dwingen;

- menselijke (inclusief technische, bijvoorbeeld juridische) en financiële capaciteit om de 
wegen inderdaad te kunnen bewandelen;

- partnerschappen om daadwerkelijk een hoorbare stem te hebben en invloed te kunnen 
uitoefenen (in het bijzonder bij inheemse en tribale volken die over het algemeen 
gemarginaliseerd zijn of wier stem vanwege vooroordelen niet serieus wordt genomen).

Programmatisch gezien zijn elk van deze punten ter versterking van de capaciteit, en liefst in 
combinatie met elkaar, heel dankbare aangrijpingspunten voor een HRBA.

Capaciteitsversterking in dit kader gaat dus veel verder dan een simpele training voor enkele 
personen. Het is een langetermijnproces dat ook als zodanig benaderd dient te worden in de 
programmering.

Bij de plichtdragers gelden de bovengenoemde aspecten van capaciteit evenzeer. In diverse gevallen 
is er geen onwil om rechten te respecteren en beschermen, maar onvoldoende kennis of inzicht in 
de rechten die mensen (in dit geval inheemse en tribale volken) hebben, gebrekkige processen 
die geen HRBA volgen, onvoldoende middelen of vaardigheden, ontbrekende wet- en regelgeving 
zowel ter bescherming van rechten als voor het kunnen afdwingen van die rechtsbescherming.

Het behoeft geen betoog dat de analyse en wijze van versterking van de capaciteit, in nauw overleg 
met de betrokken rechthebbenden en plichtdragers dient te geschieden.

Nogmaals ter herinnering en als concreet voorbeeld: In een HRBA dienen de programmerings-
doeleinden de verwezenlijking en bescherming van mensenrechten te zijn; bij een capaciteits-
versterkingsprogramma zal het uiteindelijke doel dus bijvoorbeeld de erkenning van Free Prior 
Informed Consent (FPIC) door inheemse en tribale volken moeten zijn.

B.4.  Alle programma’s en projecten zullen op een zodanige wijze worden opgesteld én uitgevoerd, 
dat er doelbewust een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een of 
meerdere rechten van de betrokken inheemse en/of tribale volken (basisregel nr. 1).

NB:  Uit al het voorgaande is natuurlijk duidelijk dat de focus van een HRBA-programmeringsproces 
sterk gericht is op het verwezenlijken, bevorderen en beschermen van mensenrechten, in dit geval 
rechten van inheemse en tribale volken. Dit dient echter ook uitdrukkelijk verwoord te zijn in de 
doelstellingen van een programma of project, indien men inderdaad een HRBA wil hanteren. Enkele 
voorbeelden hiervan:

- Effectieve participatie van inheemse en tribale volken is in de HRBA niet slechts een activiteit 
maar wordt in de HRBA een doel op zichzelf, bijvoorbeeld “Met dit project zal worden bereikt 
dat er structuren zijn ingesteld (of wetgeving/beleidslijnen zijn vastgelegd) die de effectieve 
participatie van inheemse en tribale volken garanderen”. Dat is wat anders dan “slechts” 
participatie van inheemse en tribale volken in beleidsworkshops waar inheemse en tribale 
vertegenwoordigers uitgenodigd worden als een van de vele stakeholders, zonder enige 
besluitvormingsmacht.
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- Erkenning van grondenrechten (collectief recht op traditionele grondgebieden) wordt een doel 
op zich en niet slechts zoals nu vaak het geval is in conservatieve natuurbehoud programma’s 
als hulpmiddel (of zelfs helemaal ontweken): “Met dit project zal worden bereikt dat inheemse 
en tribale volken effectief hun grondenrechten kunnen afdwingen om hen zodoende in staat 
te stellen hun traditionele grondgebieden te beschermen en beheren volgens hun eigen 
duurzame tradities”.

Monitoring en evaluatie van een project/programma

B.5.  Monitoring en evaluatie van zowel processen als uitkomsten, zullen mensenrechtenstandaarden 
en -principes hanteren (basisregel nr. 2).

NB:  De eerdergenoemde mensenrechtenstandaarden en -principes dienen de leidraad te zijn bij 
alle stappen in een proces van ontwikkelen en uitvoeren van een programma of project, dus ook 
bij de monitoring en evaluatie. Praktisch betekent dit, dat in onder andere het logisch raamwerk 
(logframe) alsook in de monitoring criteria en indicatoren worden opgenomen die specifiek gericht 
zijn op het voldoen aan deze standaarden en principes, bijvoorbeeld “Is er, 1 jaar na aanvang van 
het project, een significante verbetering van effectieve participatie van inheemse en tribale volken 
in de besluitvorming?”; “Is er sprake van FPIC bij elk der stappen in het uitvoeringsproces?”; “Welke 
capaciteiten van de rechthebbenden en plichtdragers zijn concreet en significant versterkt?”, 
steeds met bijbehorende bronnen van verificatie voor het bereiken (of niet) van de doelen. Het is een 
noodzaak daarvoor samen met de rechthebbenden indicatoren te identificeren die daadwerkelijk 
aantonen wat is bereikt vanuit het perspectief van de inheemse en tribale volken. Indicatoren zijn 
cultuur-, en identiteitsgevoelig. Dit vereist natuurlijk ook een gedegen uitgangssituatie of baseline, 
om te kunnen meten of, en hoe groot, de verandering is geweest.

Deze illustratief bedoelde voorbeelden maken duidelijk dat de manier van doelstellingen formuleren 
en activiteiten plannen en uitvoeren om die doelstellingen te bereiken, substantieel zullen 
veranderen als er daadwerkelijk een HRBA wordt toegepast.

C. Een engagementproces

Naast voorgaande aanwijzingen voor programmeringsprocessen (van beleid, programma’s en 
projecten) dient ook het proces van engagement zelf, ofwel de daadwerkelijke relatie en interactie 
met inheemse en tribale volken (verder “engagement” te noemen) aan minimale standaarden van 
respect en erkenning van rechten te voldoen. Richtlijnen hiertoe zijn in een eerder project reeds 
vastgelegd door VIDS en VSG na een uitgebreid consultatieproces, en kortheidshalve wordt hier 
slechts een samenvatting van het document gegeven. Voor de gedetailleerde inhoud, inclusief 
praktische aanwijzingen, wordt verwezen naar het document “Community Engagement Strategie 
voor de Overheid”.19

De engagementstrategie bestaat uit vijf delen:

1. Het conceptueel raamwerk voor een community engagement strategie gebaseerd op de 
principes van mensenrechten, FPIC en rights-based approach;

2. De basisprincipes die toegepast dienen te worden in zo’n engagement proces;
3. Een omschrijving van een gepast engagement proces;
4. Overwegingen voor het garanderen van duurzaamheid;
5. Specifieke aandacht, in een apart hoofdstuk, voor free, prior and informed consent (FPIC).

19 http://www.surinameredd.org/media/1155/wise-reddplus-community-engagement-strategie_march-2016.pdf
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Het conceptueel raamwerk geeft het perspectief aan van waaruit naar de onderhavige onderwerpen 
wordt gekeken, namelijk dat inheemse en tribale volken inderdaad volken zijn (en niet “slechts” een 
bevolkingsgroep van een bepaalde etnische afkomst), met de internationaal erkende rechten die 
daarbij horen, te weten collectieve rechten, als inheemse en tribale volken.

Een belangrijk aspect van het conceptueel raamwerk is de (lange termijn) ontwikkelingsvisie 
van inheemse en tribale volken, die weleens aanzienlijk zou kunnen verschillen van die van de 
overheid, bijvoorbeeld mijnbouw versus milieubehoud; verstedelijking versus traditionele leefwijze; 
individualisme versus collectiviteit; verlies versus behoud van de eigen (collectieve) identiteit. 

Het conceptueel raamwerk gaat ervan uit dat de gemeenschap zelf de leidende rol blijft vervullen 
in haar eigen ontwikkeling, en dat ontwikkeling niet wordt “gebracht” maar wordt gemaakt, van 
onderaf, op basis van eigen kunnen.

In een effectieve engagement strategie met inheemse en tribale volken wordt aanbevolen de 
volgende tien basisprincipes voortdurend toe te passen:

1. Respect, zoals dwars door dit document vaak zal worden benadrukt;
2. “Ownership” en “leadership”: de gemeenschap zelf neemt de verantwoordelijkheid over het 

voorgestelde project of programma en heeft een leidende positie bij de uitvoering;
3. Capaciteitsversterking, empowerment en geen afhankelijkheid: de gemeenschap is niet 

slechts “ontvanger” of “doelgroep” maar wordt zoveel mogelijk versterkt om het zelf te 
kunnen doen, inclusief de formele bevoegdheden indien nodig, zelf te kunnen leiden en zelf 
de resultaten te verduurzamen, zonder afhankelijk te worden van externe bijstand;

4. Rights-based: Het ontwerpen en uitvoeren van een project of programma vindt plaats met 
respectering van mensenrechten, dus ook de collectieve rechten van inheemse en tribale 
volken;

5. Volledige informatieverstrekking, optimale en voortdurende communicatie en transparantie, 
als basisvoorwaarden voor succes;

6. Effectieve participatie: Daadwerkelijke participatie van de gemeenschap(svertegenwoordigers) 
in alle fasen en op alle niveaus, zodanig dat die participatie een werkelijk verschil kan 
uitmaken en niet slechts op papier bestaat;

7. Vertrouwen: Het opbouwen of versterken van wederzijds vertrouwen, onder andere door het 
maken en nakomen van goede afspraken en het voor ogen houden van de gezamenlijke 
doelen;

8. Cultuurgevoeligheid: Respect voor elkaars cultuur en levenswijze, inclusief respect voor het 
traditioneel gezag, de zelf aangewezen vertegenwoordigers en de wijze van besluitvorming;

9. Gendergevoeligheid: Respect voor de onderscheidenlijke rollen en verantwoordelijkheden 
van vrouwen en mannen, met gelijkwaardigheid, steeds op een cultuurgevoelige wijze;

10. Andere overwegingen, onder andere rekening houden met de diverse rechten, belangen en 
interesses van verschillende geledingen binnen een inheemse of tribale samenleving (o.a. 
qua leeftijd – ouderen/jongeren).

Het model engagementproces dat hier beschreven wordt bestaat uit een vijftal deelprocessen die 
gevolgd dienen te worden, met toepassing van een tiental basisprincipes die daarna ook in detail 
besproken worden.

Bovenaan de essentiële componenten van elke engagement strategie staat respect: een effectief 
engagement traject begint, wordt uitgevoerd, en eindigt met respect voor elkaar en zal nimmer een 
opgelegd, éénrichtingsproces zijn. Het voorgestelde proces (dat naar omstandigheden kan worden 
aangepast) bestaat uit de volgende stappen (details worden in het verdere document gegeven):



16

1. Vooraf maken van een afspraak met traditioneel gezag
2. Vooraf uitwisseling van alle relevante informatie
3. Ruimte (tijd en middelen) bieden voor besluitvorming op cultureel passende wijze
4. Inplannen van gezamenlijke monitoring, evaluatie, verificatie en validatie
5. Afspreken van mechanisme voor behandeling van klachten of geschillen.

Binnen een goede engagement strategie zal het aspect van duurzaamheid zwaar wegen.
Zelfs al heeft een project of programma een tijdelijk karakter, dient het aspect van verduurzamen 
van de interventie reeds bij het ontwerpen ervan te worden meegenomen en te worden 
ingecalculeerd (inclusief in de begroting, bijvoorbeeld door middel van capaciteitsversterking voor 
de gemeenschap).

Waar nodig, dienen projecten ook een “exit-strategie” te hebben: hoe wordt het project of 
programma op zodanige wijze beëindigd zodat de gemeenschap op eigen kracht de resultaten kan 
bestendigen, wat zal er met eventuele tijdelijke projectstructuren of middelen gebeuren, hoe zal het 
na-traject eruitzien en zal het contact blijven bestaan (of niet), zodat de gemeenschap nooit in een 
afhankelijke(re) positie achtergelaten wordt.

In voornoemde Engagement Strategie wordt tenslotte specifieke aandacht besteed aan free, prior 
and informed consent (FPIC), een recht van inheemse en tribale volken om hun weloverwogen 
instemming of toestemming te geven of juist niet te geven, op basis van volledige en voorafgaande 
informatie, voor een voorgestelde interventie/project dat op hen van invloed kan zijn20.

Als slotopmerking wordt gezegd dat de hier voorgestelde engagementstrategie op holistische 
manier, en met “common sense” dient te worden toegepast. Aan de hand van de lering die getrokken 
wordt uit de toepassing van deze strategie, kan het wellicht bijgesteld moeten worden; dit is een 
“levend document”.

D. Dos and don’ts

Inleiding en gebruik

De “dos & don’ts” (die onder andere tijdens een training workshop van VIDS in oktober 2017 over 
de mensenrechtenbenadering naar voren zijn gebracht door de participanten zelf) geven een 
indruk van praktische situaties die overwogen moeten worden bij de toepassing van principes van 
mensenrechten, free, prior and informed consent en een rights-based approach. De geschetste 
situatie bij deze dos and don’ts is dat een organisatie (of overheid) met een bestaand (project)
idee naar een gemeenschap toegaat (of dat samen met de gemeenschap gedeelde prioriteiten zijn 
geformuleerd). Er dient rekening mee gehouden te worden dat dit algemene opmerkingen zijn die 
niet ingaan op bestaande procedurele of culturele verschillen tussen inheemse en tribale volken of 
zelfs binnen een inheems of tribaal volk. De wijze van besluitvorming en geven van free, prior and 
informed consent kan per volk of zelfs per dorp verschillen.

20 In de Engagementstrategie is een uitgebreide lijst van referentiematerialen over FPIC opgenomen

ûü
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Deze dos and don’ts zijn geen vervanging van de eerder gegeven richtlijnen; het zijn slechts 
opmerkingen over vaak voorkomende situaties.

Dos & Don’ts met betrekking tot het engagementproces

û Generaliseer niet. Inheemse en tribale culturen verschillen en ook elk dorp is verschillend, ga 
niet met een vaste “blueprint” te werk

ü Maak ruim vooraf een afspraak. Stuur ook een brief naar het dorp waarin wordt uitgelegd 
waar het om gaat

û Ga niet op de een of andere dag wanneer dat jou schikt, naar een dorp zonder een afspraak 
te maken

ü
Besteed het eerste bezoek (in geval van een nieuw project) liefst alleen aan informatie-
uitwisseling. Geef niet alleen mondelinge informatie maar leg het ook vast en laat geschreven 
informatie achter

û Werk niet overhaast. Probeer geen deadlines te halen ten koste van de gemeenschap

û Houd geen meetings tijdens “ground times” van vliegmaatschappijen

ü Houd rekening met de tijd van het jaar bijv. in de periode van het jaar waarin dorpsbewoners 
bezig zijn met het openkappen van kostgronden

û
Verwacht niet dat er besluiten genomen worden tijdens het eerste bezoek waarbij er 
informatie wordt gegeven. Geef de gemeenschap de tijd en ruimte om onderling zaken te 
bespreken. Er kan wel een tijdslimiet of streefdatum aangegeven worden

ü Bespreek het project volledig, zelfs als er maar één specifieke activiteit plaats zal vinden in 
de desbetreffende gemeenschap

ü Betrek de gemeenschap vóór het project wordt geschreven

ü Probeer dialoog en besluitvorming in alle stadia van planning en uitvoering te incorporeren

ü Zorg voor een gelijkwaardige participatie

ü Houd er rekening mee dat “rights-holders” (rechthebbenden) niet zomaar “stakeholders” 
(belanghebbenden) zijn

ü Betrek verschillende stakeholders, inclusief overheidsinstanties (bestuursopzichters, RR, 
DR)

û
Probeer geen projectmatige aanpak te hanteren, welke niet is afgestemd op de prioriteiten en 
langetermijndoelstellingen van een gemeenschap. De gemeenschap kon haar tijd besteden 
aan hun langetermijndoelstellingen in plaats van het “project”

û Besteed niet alles uit aan consultants

Dos & Don’ts met betrekking tot de ontwikkelingsvisie van inheemse en tribale volken

ü

Houd er rekening mee dat de ontwikkelingsvisie van inheemse en tribale volken over het 
algemeen nauwer verweven zijn met natuur, bovennatuur en cultuur en meer collectief zijn 
van karakter. Ga daarom dieper in op zaken zoals natuur, milieu en cultuur bij het ontwerpen 
van (lange termijn) ontwikkelingsstrategieën in plaats van geïsoleerde, thematische 
activiteiten

ü
Geef de gemeenschap de gelegenheid om duurzame ontwikkeling zelf te “maken”, op eigen 
kracht en met eigen kunnen zodat er geen onafhankelijkheid ontstaat. Wees de ondersteuner 
en niet de “brenger” van ontwikkeling

ü Baseer de samenwerking op raakvlakken van prioriteiten
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Dos & Don’ts met betrekking tot het basisprincipe “respect”

û Benader de gemeenschap niet met een “ik-weet-het-beter” attitude

ü Wees respectvol

û Benader de gemeenschap niet met vaststaande ideeën en projecten waar zij geen input 
meer in kunnen geven

ü
Hanteer een respectvolle benadering die duidelijk laat zien dat er een basis is van 
gelijkwaardigheid en partnerschap op grond van gelijke kansen en inbreng. Bied waar nodig 
externe deskundigen aan voor de gemeenschap

Dos & Don’ts met betrekking tot het basisprincipe “ownership”

ü Geef de gemeenschap verantwoordelijkheid over het project

ü
Maak vooraf afspraken over ownership en intellectuele eigendommen die geproduceerd 
zullen worden tijdens het project, bijv. als er kaarten geproduceerd worden van het gebied, 
traditionele kennis, medicinale planten en producten daarvan

ü Indien het niet mogelijk is om het projectidee volledig uit de gemeenschap te laten komen, 
geef hen dan de mogelijkheid om het idee verder uit te werken

ü Betrek de gemeenschap niet alleen bij het opzetten van het project, maar ook bij de 
implementatie

Dos & Don’ts met betrekking tot het basisprincipe “leadership”

ü Geef de gemeenschap de mogelijkheid om zelf besluiten te nemen en bewust richting te 
geven aan vormgeving en uitvoering van het proces

ü Gebruik bestaande structuren en mechanismen omdat die reeds erkend en functioneel zijn

ü Bevorder en ondersteun lokale besluitvormingsprocessen door de gemeenschap in 
overeenstemming met hun gewoonten en tradities, zelfs als het meer tijd vereist

ü Betrek het traditioneel gezag erbij zodat er geen soloacties worden ondernomen door 
individuen. Alle organisaties moeten vallen onder het traditioneel gezag

ü Hou rekening met “workload” van dorpsbesturen. Er kunnen meerdere sessies nodig zijn

ü
Overweeg bij elke stap in het (project)proces of de verantwoordelijkheid voor dat proces 
voldoende bij de gemeenschap (of haar leiders) ligt en niet bij de donor of uitvoerende 
instantie of een aangetrokken consultant

ü
Maak duidelijke afspraken over wie de verantwoordelijkheid heeft over de te nemen volgende 
stappen (waarbij ook duidelijk door alle partijen hetzelfde begrepen moet worden zodat er 
geen misverstanden ontstaan)

Dos & Don’ts met betrekking tot de basisprincipes “capaciteitsversterking en 
empowerment”

ü Versterk/ontwikkel de lokale capaciteit op een duurzame manier (dus niet slechts een 
training), zodat er geen afhankelijkheid ontstaat

ü Geef bevoegdheid, maar ook kennis en middelen aan de gemeenschap ter versterking en om 
zelf besluiten te kunnen nemen
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ü Beschouw “betrokkenheid” van gemeenschapsleden als een empowermentstrategie en wel 
door hen de leidende rol te geven, eventueel met coaching

ü Houd er rekening mee dat “empowerment” ook inhoudt dat de gemeenschap inderdaad 
“power” krijgt om haar eigen besluiten te nemen

Dos & Don’ts uitgaande van een “rechtenbenadering”

ü Plan de interventie zodanig dat het resultaat gericht is op de vervulling van een mensenrecht, 
bijv. recht op onderwijs, etc.

û Vermijd de indruk dat de interventie of het project “een gunst” aan de gemeenschap is

ü
Gebruik de interventie/het project om de gemeenschap (meer) informatie te geven over haar 
rechten, bijv. recht op overheidsvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg, maar 
ook hun recht om effectief te participeren in besluit– en beleidsvorming

ü Houd rekening met de rechten maar ook de belangen van rechthebbenden

Dos & Don’ts met betrekking tot de basisprincipes “Informatie, communicatie en 
transparantie”

ü Geef volledige informatie, ook m.b.t financiën

û Geef geen onvolledige, beperkte of oppervlakkige informatie

ü Gebruik begrijpelijke, bij de lokale taal en cultuur passende communicatiemethoden

ü Zorg voor continuïteit van communicatie. Het moet niet zo zijn dat men na 1 – 2 keer 
informatie gekregen te hebben, niets meer hoort

ü Geef praktische voorbeelden om technische begrippen uit te leggen

ü Zoek proactief naar informatie en feedback van de gemeenschap als dat niet spontaan komt

ü
Identificeer – in overleg met de gemeenschap - een informant of contactpersoon binnen de 
gemeenschap die voor informatie-uitwisseling zorgt. Zorg ervoor dat er een budget hiervoor 
is ingebouwd

ü Zorg ervoor dat de informant goed geïnformeerd is

ü Zorg ervoor dat de gemeenschap (als geheel en niet slechts enkele personen) goed 
geïnformeerd is en de consequenties beseft, zodat zij hun consent kunnen geven (of niet)

ü Houd rekening met verwachtingen die gewekt worden bij het geven van informatie. Zorg 
ervoor dat hetgeen wat wordt gezegd inderdaad realiseerbaar is

ü Ga na afloop van het project terug naar het dorp voor presentatie van de resultaten en het 
maken van eventuele vervolgafspraken

Dos & Don’ts gericht op effectieve participatie

ü Incorporeer ruimte (en budget) voor effectieve participatie op elk niveau (uitvoerend, 
management, controlerend) en in elke fase van de interventie (planning, uitvoering, evaluatie)

û Reken niet slechts “aanwezigheid” tot participatie

ü Zorg ervoor dat er goede “responsiveness” is vanuit de gemeenschap. Streef naar brede 
participatie van de gemeenschap
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ü Zorg voor gelijkwaardige participatie, ook wat betreft gelijkwaardige deskundigheid aan 
beide kanten

ü Zorg (ook budgettair) voor voorzieningen voor effectieve informatie-uitwisseling, 
transparantie en communicatie

Dos & Don’ts met betrekking tot het basisprincipe “vertrouwen”

ü Versterk wederzijds vertrouwen; zeg wat je doet en doe wat je zegt

ü Wees consistent in het geven van open, eerlijke en volledige informatie, gevraagd en vooral 
ongevraagd

ü Blijf zoveel mogelijk in contact (telefonisch, schriftelijk of persoonlijk)

ü Kom beloftes na en indien dit niet mogelijk is, geef een inhoudelijke verklaring

Dos & Don’ts voor een cultuurgevoelige benadering

ü Probeer de gemeenschap (beter) te leren kennen alvorens een project of interventie te 
ontwerpen

û Wees niet bevooroordeeld en vermijd niet-overwogen of ongenuanceerd gebruik van 
“westerse” standaarden voor dorpsmechanismen of bestuursstructuren

ü Leg de focus op collectieve inspanningen en voordelen, niet op individuele

Dos & Don’ts voor een gendergevoelige benadering

ü Voer een situatie- en/of probleemanalyse uit, waarin de situatie, perspectieven en voorstellen 
van zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes, effectief worden meegenomen

ü
Zorg ervoor dat zowel mannen als vrouwen voldoende informatie en gelegenheid hebben 
om een voorgestelde interventie of project te bespreken en beoordelen, en om hun ideeën, 
bezwaren of voorstellen over het ontwerp van het project te kunnen geven

ü
Besteed bewust aandacht aan de gepastheid van de interventies en activiteiten in relatie 
tot de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die vrouwen en mannen binnen de 
gemeenschap hebben

ü Bij het monitoren van resultaten, kijk specifiek naar de resultaten van en voor meisjes en 
vrouwen

ü
Besteed bewust aandacht aan activiteiten (ook budgettair) die de gelegenheid scheppen 
of versterken voor meisjes en vrouwen om optimaal te kunnen participeren en voordeel te 
halen uit alle activiteiten en resultaten

Dos & Don’ts voor een leeftijdsgevoelige benadering

ü
Probeer mensen van alle leeftijden te betrekken in het project. Ontwerp zo nodig (samen met 
de gemeenschap) speciale activiteiten of strategieën om inderdaad alle leeftijdscategorieën 
erbij betrokken te hebben

û Sla jongeren of juist ouderen niet over

û
Besteed bewust aandacht aan de gepastheid van de interventies en activiteiten in relatie tot 
de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die mensen van verschillende leeftijden in 
de gemeenschap hebben
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