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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o potrebi po zaščiti avtohtonega prebivalstva 

Brazilije, zlasti resolucije o kršitvah ustavnih pravic avtohtonih ljudstev v Braziliji z dne 

15. februarja 19961, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. oktobra 1995 o položaju avtohtonih ljudstev v 

Braziliji2, 

– ob upoštevanju Deklaracije Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev, ki jo je 

Generalna skupščina sprejela 13. septembra 2007, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948, 

– ob upoštevanju poročila OZN o ciljih trajnostnega razvoja iz septembra 2015, 

– ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter 

svetovnega pakta OZN, 

– ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela o avtohtonih in plemenskih 

ljudstvih (konvencija št. 169), sprejete 27. junija 1989, katere podpisnica je tudi 

Brazilija, 

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 9. avgusta 2016 ob 

mednarodnem dnevu avtohtonih ljudstev po svetu, 

– ob upoštevanju deklaracije OZN o zagovornikih človekovih pravic iz leta 1998, smernic 

Evropske unije o zagovornikih človekovih pravic in evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice, 

                                                 
1  UL C 65, 4.3.1996, str. 164. 
2  UL C 287, 30.10.1995, str. 202. 



 

 

– ob upoštevanju poročila posebne poročevalke OZN o pravicah avtohtonih ljudstev 

Victorie Tauli Corpuz o njeni misiji v Braziliji od 7. do 17. marca 2016 

(A/HRC/33/42/Add.1), 

– ob upoštevanju poročila misijonarskega sveta avtohtonih ljudstev (CIMI) iz leta 2016; 

– ob upoštevanju izjav posebnega predstavnika EU za človekove pravice, ki jo je podal v 

okviru dialoga o človekovih pravicah med EU in Brazilijo, 

– ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker veljavna brazilska ustava iz leta 1988, o kateri so potekala pogajanja z avtohtonimi 

ljudstvi, priznava njihovo pravico do ohranjanja svojih kulturnih tradicij in njihovo 

izvirno pravico do ozemelj njihovih prednikov; ker je država dolžna to pravico urejati in 

varovati; 

B. ker po poročanju posebne poročevalke OZN o pravicah avtohtonih ljudstev v zadnjih 

osmih letih ni bil zabeležen nikakršen napredek pri izvajanju priporočil OZN in 

razrešitvi dolgo trajajočih vprašanj, ki so za avtohtona ljudstva v Braziliji izredno 

pomembna, kot je homologacija njihovih ozemelj ter zaskrbljujoče nazadovanje na 

področju varstva njihovih pravic; 

C. ker je bilo v zadnjih 14 letih po uradnih podatkih posebnega sekretariata za zdravje 

avtohtonih ljudstev (SESAI) in avtohtonega zdravstvenega okrožja Mato Grosso do Sul 

(DSEI-MS) o umorih pripadnikov avtohtonega ljudstva Guarani-Kaiowá v zvezni 

državi Mato Grosso do Sul umorjenih vsaj 400 pripadnikov tega ljudstva in 14 njegovih 

voditeljev, vključno s Simiaojem Vilharvo in Clodiodijem de Souzo, ki sta skušala z 

mirnimi protesti ponovno zavzeti ozemlje svojih prednikov; 

D. ker je po podatkih iz nacionalne raziskave o zdravju in prehrani avtohtonih ljudstev v 

Braziliji, ki je potekala v letih 2008 in 2009, delež kronično podhranjenih otrok, 

pripadnikov avtohtonih ljudstev, 26 %, medtem ko pri drugih otrocih znaša 5,9 %; ker 

iz nedavno opravljene raziskave organizacije FIAN Brazil in misijonarskega sveta 

avtohtonih ljudstev (CIMI) izhaja, da je 42 % pripadnikov skupnosti Guarani in Kaiowá 

kronično podhranjenih; 

E. ker neustrezno zagotavljanje zdravstvenega varstva, izobraževanja in socialnih storitev 

ter nerazmejenost avtohtonih ozemelj vplivata na število samomorov med mladimi in 

umrljivost dojenčkov; ker je v zadnjih 15 letih vsaj 750 ljudi, večinoma mladih, storilo 

samomor, umrlo pa je tudi več kot 600 otrok, mlajših od 5 let, večinoma zaradi bolezni, 

ki bi jih lahko zlahka preprečili in zdravili; 

F. ker več kot 98,33 % avtohtonih ozemelj v Braziliji leži na območju Amazonke, kjer 

avtohtona ljudstva pogagajo ohraniti biotsko raznovrstnost in s tem prispevajo k 

preprečevanju podnebnih sprememb; ker po podatkih iz študije „Na poti k splošnemu 

izhodišču za shranjevanje ogljika na kolektivnih ozemljih: posodobljena analiza 

prispevka avtohtonih ljudstev in lokalnih skupnosti k blaženju podnebnih sprememb“ 

(„Toward a Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands: An Updated 

Analysis of Indigenous Peoples’ and Local Communities’ Contributions to Climate 

Change Mitigation“), ki so jo opravili Rights and Resources Initiative, Woods Hole 

Research Center in World Resources Institute in je bila objavljena 1. novembra 2016, 



 

 

lahko razširitev pravic, povezanih z avtohtonimi ozemlji, pomembno prispeva k varstvu 

gozdov, biotske raznovrstnosti in ekosistemov; 

G. ker sta zvezno ministrstvo za državno tožilstvo in nacionalna fundacija za podporo 

avtohtonih ljudstev (FUNAI) leta 2007 podpisala dogovor o ravnanju, s katerim naj bi 

do leta 2009 popisali in razmejili 36 ozemelj skupnosti Guarani-Kaiowá v zvezni državi 

Mato Grosso do Sul; 

H. ker so v teku številne pobude za reformo, razlago in izvajanje brazilske zvezne ustave in 

ker bi te morebitne spremembe lahko ogrozile pravice avtohtonih ljudstev, priznane v 

ustavi; 

1. potrjuje dolgoletno partnerstvo med EU in Brazilijo, ki temelji na medsebojnem 

zaupanju in spoštovanju demokratičnih načel in vrednot; izraža pohvalo brazilski vladi 

za doseženi napredek, pri čemer je treba omeniti konstruktivno vlogo Nacionalne 

fundacije za Indijance (FUNAI), vrsto sklepov zveznega vrhovnega sodišča za 

preprečitev izselitev, prizadevanja za uvedbo raznolikih storitev na področju zdravstva 

in izobraževanja, velik napredek pri razmejevanju ozemelj na območju Amazonke, 

organizacijo prve nacionalne konference o politiki avtohtonih ljudstev in ustanovitev 

nacionalnega sveta za politiko avtohtonih ljudstev; 

2. ostro obsoja nasilje nad avtohtonimi skupnostmi v Braziliji; obsoja revščino, v kateri 

živi ljudstvo Guarani-Kaiowá v državi Mato Grosso do Sul, in razmere na področju 

človekovih pravic; 

3. poziva brazilske oblasti, naj nemudoma ukrepajo, da bi zaščitile avtohtona ljudstva in 

zagotovile neodvisne preiskave o umorih avtohtonih prebivalcev in napadih nanje, ko 

skušajo braniti svoje človekove in ozemeljske pravice, ter storilce privedle pred sodišče; 

4. želi opomniti brazilske oblasti, da so v zvezi z ljudstvom Guarani-Kaiowá dolžne 

ohranjati in v celoti izvajati določbe brazilske ustave o varstvu pravic posameznikov in 

o pravicah manjšin in nezaščitenih etničnih skupin; 

5. želi spomniti brazilske oblasti, da jih zlasti brazilska zvezna ustava in zakon št. 6.001/73 

oziroma „indijanski statut“ obvezujeta k spoštovanju mednarodnih standardov na 

področju človekovih pravic, ki zadevajo avtohtona ljudstva; 

6. priznava vlogo brazilskega zveznega vrhovnega sodišča, ki ščiti izvirne in ustavne 

pravice avtohtonih ljudstev, in poziva nacionalni svet, naj oblikuje mehanizme in 

ukrepe za večjo zaščito potreb ranljivih skupin prebivalcev; 

7. poziva brazilske oblasti, naj v celoti izvajajo priporočila posebne poročevalke OZN o 

pravicah avtohtonih ljudstev po njeni misiji v Braziliji marca 2016; 

8. poziva brazilske oblasti, naj pripravijo delovni načrt za prednostno obravnavo dokončne 

razmejitve vseh ozemelj, ki jih zahteva ljudstvo Guarani-Kaiowá, in za to ustvarijo 

tehnično-operativne pogoje, saj je veliko pobojev storjenih zaradi povračilnih ukrepov, 

povezanih s ponovnim naseljevanjem ozemelj prednikov; 

9. priporoča, da brazilske oblasti zagotovijo dovolj proračunskih sredstev za delo fundacije 

FUNAI in jih okrepijo s sredstvi, ki so potrebna za opravljanje temeljnih storitev, od 

katerih so avtohtona ljudstva odvisna;  



 

 

10. je zaskrbljen zaradi predlagane ustavne spremembe št. 215/2000 (PEC 215), ki ji 

brazilska avtohtona ljudstva srdito nasprotujejo, saj bi, če bi bila sprejeta, ogrozila 

njihove zemljiške pravice, in sicer bi omogočila, da protiindijanski interesi, povezani s 

kmetijsko-živilsko, lesno, rudarsko in energetsko industrijo, preprečijo priznanje novih 

ozemelj avtohtonih ljudstev; je trdno prepričan, da bi morala podjetja odgovarjati za 

okoljsko škodo in kršitve človekovih pravic, ki so jih povzročile, ter da bi morale EU in 

države članice to uveljavljati kot temeljno načelo, tako da bi ga vključile kot zavezujočo 

določbo v vse trgovinske politike; 

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, vladam in parlamentom držav članic, visokemu komisarju OZN za človekove 

pravice, predsedniku in vladi Brazilije, predsedniku brazilskega nacionalnega kongresa, 

sopredsednikoma Evro-latinskoameriške parlamentarne skupščine in Stalnemu forumu 

Združenih narodov za domorodne zadeve. 

 

 

 


