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Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο 
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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 3, του εσωτερικού Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0194/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παραβίαση των δικαιωμάτων των 

αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(UDHR), καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για 

τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP), η οποία εγκρίθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση στις 13 Δεκεμβρίου 2007, 

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για 

τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, όπως εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1989, 

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, του 1998, 

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 22ας 

Σεπτεμβρίου 2014, με το οποίο εγκρίνεται το τελικό έγγραφο της Παγκόσμιας 

Διάσκεψης για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, του 20141, 

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

του ΟΗΕ, στις 8 Αυγούστου 20172, 

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για την 

κατάρτιση Διακήρυξης για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που 

εργάζονται σε αγροτικές περιοχές, που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Οκτωβρίου 20153, 

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκε από τη 

                                                 
1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement. 
2 http://undocs.org/fr/A/HRC/36/46/Add.2. 
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement. 
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Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, 

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα, που εγκρίθηκε στις 

22 Μαΐου 1992, 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός πληθυσμός των αυτοχθόνων εκτιμάται ότι 

υπερβαίνει τα 370 εκατομμύρια άτομα, τα οποία ζουν σε περισσότερες από 70 χώρες 

παγκοσμίως και αντιπροσωπεύουν περίπου το 5 % του συνολικού παγκόσμιου 

πληθυσμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 000 διαφορετικοί 

αυτόχθονες πληθυσμοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γεωγραφική διασπορά τους, 

οι πληθυσμοί αυτοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες απειλές και προκλήσεις· 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδοσιακά εδάφη των αυτοχθόνων καλύπτουν περίπου το 

22 % της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη και εκτιμάται ότι φιλοξενούν το 80 % της 

βιοποικιλότητάς του· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τροπικά δάση, όπου κατοικούν 

αυτόχθονες πληθυσμοί και τοπικές κοινότητες, συμβάλλουν στην αποθήκευση 

άνθρακα, τουλάχιστον κατά το ένα τέταρτο από το σύνολο των τροπικών δασών· 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ζήτησης και του ανταγωνισμού για φυσικούς 

πόρους προκαλεί μια «παγκόσμια μάχη για γη» που σε πολλές χώρες θέτει τα εδάφη 

που παραδοσιακά κατοικούνται και χρησιμοποιούνται από αυτόχθονες πληθυσμούς και 

τοπικές κοινότητες υπό ανυπόφορη πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση 

αυτών των φυσικών πόρων από τους τομείς της αγροτικής βιομηχανίας, της ενέργειας, 

της ξυλείας και της εξόρυξης μεταλλευμάτων, μεταξύ άλλων εξορυκτικών 

βιομηχανιών, από την παράνομη υλοτομία, τα μεγάλα έργα υποδομών και ανάπτυξης, 

καθώς και από τις κυβερνήσεις και τον τοπικό πληθυσμό, αποτελεί μια από τις κύριες 

αιτίες των υφισταμένων συγκρούσεων για την κατοχή γης και την κύρια αιτία για τη 

μόλυνση των υδάτων και του εδάφους· 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί μια ανησυχητική αύξηση 

των δολοφονιών, των επιθέσεων και άλλων μορφών βίας κατά των υπερασπιστών και 

των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινωνιών, των 

περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας· 

1. καλεί την Ένωση να αποφεύγει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών 

μελών όπως και σε τρίτες χώρες υπό το πρόσχημα της προστασίας των αυτοχθόνων 

πληθυσμών· 

2.  επισημαίνει ότι η αρπαγή γης συνιστά μείζονα απειλή για τους αυτόχθονες πληθυσμούς 

και τους λαούς γενικότερα· τονίζει ότι οι λαοί δεν θα πρέπει να στερούνται τη 

δυνατότητα να υπερασπίζονται τη γη τους με τα κατάλληλα νομικά μέσα· 

3.  ισχυρίζεται ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη που επιβάλλεται αποκλειστικά στις 

ευρωπαϊκές εταιρείες είναι αποτέλεσμα των διεθνών ανταγωνιστών τους, ιδίως των 

ΗΠΑ και της ΛΔΚ· 
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4.  υπενθυμίζει ότι οι λαοί της Ευρώπης είναι, επίσης, αυτόχθονες πληθυσμοί· η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει τις συνέπειες της πολιτικής της σχετικά με το 

δικαίωμα της ιστορικής συνέχειας των ευρωπαϊκών λαών· 

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ. 

Or. fr 

 

 


