VIDS
Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname

SLOTVERKLARING VAN DE VIDS MINI-CONFERENTIE 2021
08 – 10 december 2021
Powakka, Para
Van 8 tot en met 10 december zijn de dorpshoofden of hun vertegenwoordigers van de
Inheemse dorpen uit geheel Suriname bijeengekomen, om standpunten te bepalen en
besluiten te nemen over een aantal dringende zaken, de Inheemse volken van Suriname
rakende. Aanwezig waren het traditioneel gezag van de volgende 36 dorpen: Alalapadoe,
Alfonsdorp, Amotopo, Apetina, Apoera, Bernharddorp, Bigiston, Cabendadorp,
Copi/Cassewinica, Cassipora, Christiaankondre (Galibi), Coeroeni, Corneliskondre,
Erowarte, Grankreek, Hollandse Kamp, Kawemhaken, Langamankondre (Galibi), Maho,
Matta, Palumeu, Philipusdorp (Klein Powakka), Pierrekondre, Pierrekondre-Kumbasi,
Pikin Poika, Pikin Saron, Powakka, Redi Doti, Section, Sipaliwini Savanne, Tapuku, Tepu
(Pelelutepu), Wan Shi Sha (Marijkedorp), Wanapan, Washabo, Wit Santi.
Collectieve rechten van Inheemse volken
De participanten aan de VIDS-miniconferentie hebben diepgaand gediscussieerd over de
wetstekst van de ontwerpwet Collectieve Rechten van Inheemse Volken en Tribale
Volken. Er is op vrijdag 10 december ook met veel waardering kennisgenomen van de
informatie die verstrekt is geworden door de DNA Commissie van Rapporteurs onder
leiding van DNA-lid drs. Asiskumar Gajadien, en door de voorzitter van de Presidentiële
Commissie Grondenrechten, mw. mr. Patricia Meulenhof.
De miniconferentie heeft vastgesteld dat de Inheemse gemeenschap in geheel Suriname
steeds erger verhit raakt vanwege het ontbreken van rechtszekerheid en
rechtsbescherming der Inheemse volken, de voortgaande discriminatie en achterstelling,
de voortgaande gronduitgifte, destructieve activiteiten door derden, milieuvervuiling en
–vergiftiging, en de illegale grondoccupatie door individuele personen, in Inheemse
gebieden in geheel Suriname.
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Besluiten:
1. Met erkentelijkheid in te gaan op de uitnodiging van de Nationale Assemblee om,
via VIDS, input en feedback te geven op de conceptwet;
2. Met nadruk erop te wijzen dat er onmiddellijke maatregelen nodig zijn om
gronduitgifte en grondoccupatie in Inheemse gebieden stop te zetten zolang de
conceptwet niet in werking is getreden, en in dit kader, erop te staan dat de
bestaande demarcatiekaarten van de Inheemse gebieden bij wijze van
beleidsmaatregel ter directe bescherming van de Inheemse gemeenschappen aan
alle instanties die met gronduitgifte en grondbeheer te maken hebben worden
verstrekt, met de instructie deze gebieden te respecteren conform het bepaalde in
de conceptwet, en ervoor te zorgen dat de collectieve rechten der Inheemse
volken onverkort gerespecteerd worden;
3. Te vragen naar een diepgaand onderzoek en maatregelen waar nodig, met
betrekking tot goud- en andere vernietigende en vervuilende activiteiten in het
Zuiden, in het bijzonder betreffende de aanleg van een weg naar Palumeu en
goudwinning nabij Amotopo;
4. Onmiddellijke maatregelen te treffen voor de veiligheid en bescherming van de
Wayana-gemeenschappen in relatie tot goudwinning, criminaliteit en
milieuvervuiling;
5. Te vragen naar afspraken met de regering en met de Nationale Assemblee, om de
uitvoering en voortgang van bovengenoemde afspraken en voorstellen te kunnen
monitoren en evalueren;
6. Erop te staan dat de conceptwet Collectieve Rechten voldoet en blijft voldoen, ook
na de verwachte onverwijlde en volledige aanname van deze conceptwet door de
Nationale Assemblee, aan de fundamentele collectieve rechten van Inheemse
Volken van Suriname zoals vastgelegd in de VN Verklaring inzake de Rechten van
Inheemse Volken;
7. De volledige ondersteuning te geven aan VIDS om te blijven voortgaan op het pad
van dialoog en constructief overleg, in gelijkwaardig partnerschap met de regering
en de Nationale Assemblee van de Republiek Suriname.
Klimaatverandering, klimaatfinanciering en carbonovereenkomsten
De participanten aan de VIDS miniconferentie hebben diepgaand gediscussieerd over de
huidige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en de maatregelen die
daartegen worden ondernomen. Wij als Inheemse volken worden op allerlei manieren
het hardst getroffen door klimaatverandering, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid
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van seizoenen, overstromingen, erosie, droogte, bosbranden en nog veel meer.
Tegelijkertijd zijn de grondgebieden der Inheemse volken wereldwijd het best
beschermd gebleven dankzij onze duurzame leefwijze in harmonie met, en respect voor,
de natuur. Echter zien wij dat onze gebieden de inzet zijn geworden van regeringen,
financiële instellingen, en (internationale) ontwikkelings- en milieuorganisaties bij
financiering voor maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit zónder onze
effectieve participatie en onze goedkeuring en FPIC.
De miniconferentie heeft verder met waardering kennis genomen van de informatie
verstrekt door de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), drs. Sylvano Tjong
Ahin, over het milieubeleid, het beleid van Suriname wat betreft klimaatverandering en
klimaatfinanciering, afvalmanagement en ruimtelijke ordening.
De miniconferentie heeft verder met steeds groter wordende verontrusting en
verontwaardiging kennis genomen van rapportages van diverse dorpen en regio’s over
de handelingen en soms ronduit arrogant gedrag van bepaalde (internationale)
milieuorganisaties wat betreft de respectering van de rechten van Inheemse volken, de
respectering en betrokkenheid van ons traditioneel gezagsorgaan VIDS, en het zoeken
naar, en besteding van, fondsen op naam van de Inheemse volken van Suriname, zonder
de nodige transparantie en rechtvaardige deling in de voordelen daaruit voortvloeiend.
Besluiten:
1. Met erkentelijkheid in te gaan op de uitnodiging van de minister van ROM om
actief en effectief te participeren in voornoemd beleid. Met name verwacht VIDS
dat:
a. Er gelijkwaardige participatie is in de genoemde donorcoördinatie over
milieufinanciering;
b. Er gelijkwaardige participatie is in het besluitvormend orgaan (en niet
slechts in het adviserende orgaan) betreffende de gemelde
raamovereenkomst met TotalOil, alsook bij het verder ontwerpen van het
daaruit vloeiend project;
c. Er concrete en gelijkwaardige deling is in de (financiële) voordelen die
voortvloeien uit deze en alle andere overeenkomsten die op het gebied van
milieu en klimaatverandering worden gesloten, na desbetreffende FPIC
processen. Het zijn ónze bossen die wij in stand hebben gehouden en waar
wij van moeten leven, en onze gemeenschappen moeten hier het eerste en
meeste profijt van hebben, onder voorwaarden die met ons
overeengekomen zijn.
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2. Opnieuw te herhalen dat internationale en nationale milieuorganisaties, inclusief
de organisaties Amazon Conservation Team (ACT), Conservation International (CI)
en Green Growth zich te allen tijde en in alle fasen van hun programma’s en
projecten moeten houden aan een op rechten gebaseerde benadering zoals
vastgelegd in de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken, en verder
geconcretiseerd in de VIDS Richtlijnen voor samenwerken met Inheemse en
Tribale volken vanuit een op mensenrechten gebaseerde benadering, een
oprechte FPIC-benadering dienen te volgen waarbij VIDS rechtstreeks betrokken
is, en volledige transparantie geven over hun handelen.
Lopende projecten
De miniconferentie heeft met waardering kennis genomen van de vele projecten die nu
door VIDS worden uitgevoerd, inclusief op het gebied van het versterken van het
Traditioneel Gezag, het ondersteunen van processen over bestuurswisseling en
dorpsreglementen, versterken van de interne en externe communicatie van VIDS en van
de dorpen, opstellen van FPIC-protocollen, klimaatverandering en voedselveiligheid,
opzetten van een GIS-database, en participatie in klimaat- en energiebeleid.
De participanten van de miniconferentie geven de volle ondersteuning aan deze
initiatieven en zullen deze informatie verder geven aan hun gemeenschappen en daar de
nodige invulling aan helpen geven.
Voorbereiding Achtste VIDS Conferentie
De miniconferentie heeft de nodige voorbereidingen besproken voor de volgende
(achtste) VIDS Conferentie. Hierbij zijn besproken:
● De procedure voor aanwijzing van het nieuwe VIDS-bestuur
● Voorlopige voorzieningen gelet op het overlijden van wijlen voorzitter Theo
Jubitana
● Plaats en tijdstip van de Achtste VIDS Conferentie, te weten Apoera, rond
augustus 2022.
Waardering voor het welslagen van de miniconferentie
De miniconferentie spreekt haar grote waardering uit aan de constructieve bijdrage en
aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de regering van de Republiek Suriname bij
deze miniconferentie, inclusief Vice-President Ronnie Brunswijk, minister Gracia
Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, minister Sylvano Tjong Ahin van
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Ruimtelijke Ordening en Milieu, en verder ook aan alle personen en instanties die de
miniconferentie op welke wijze dan ook hebben ondersteund en mogelijk hebben
gemaakt, inclusief de donoren van VIDS, het Directoraat Duurzame Ontwikkeling
Inheemsen (DDOI) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling onder leiding van drs.
Loreen Jubitana, het Ontspanningsoord OWOS en haar werknemers, de cateringservice
van Powakka, en alle anderen die betrokken zijn bij het welslagen van deze
miniconferentie.
De miniconferentie spreekt tenslotte grote waardering uit naar alle participanten van de
miniconferentie die uit het gehele land hiernaartoe zijn gekomen, alsook naar het
dorpsbestuur en het volk van Powakka als gastdorp, in het bijzonder de ouderen van
Powakka die de conferentie geestelijk hebben versterkt.
Powakka, 10 december 2021
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