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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at stigningen i opkøb af større landområder, hovedsagelig på foranledning af 

agroindustrien og skovbrugs-, biobrændstof- og turismesektoren, ofte fører til 

krænkelser af menneskerettighederne, herunder gennem flytning af oprindelige folk, og 

til fratagelse af kontrollen over deres naturlige ressourcer som f.eks. brugsrettigheder til 

vand;  

2. minder om artikel 21 i TEU, artikel 208 i TEUF og dens overordnede mål om at 

udrydde fattigdom, 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og den omstændighed, 

at EU er bundet af en rettighedsbaseret tilgang til udvikling; glæder sig over, at EU har 

bidraget til den internationale styrkelse og anerkendelse af oprindelige folks rettigheder 

som fastlagt i FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP); mener 

imidlertid, at støtten til oprindelige folks rettigheder bør integreres bedre i EU's 

udviklingsarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af målene for bæredygtig 

udvikling; minder om, at der i den europæiske konsensus om udvikling lægges særlig 

vægt på fremme af rettighederne for de mest sårbare grupper, herunder oprindelige folk; 

3. understreger den store betydning, som målene for bæredygtig udvikling har for så vidt 

angår oprindelige folk, navnlig mål 2 (stop sult), mål 4.5 (adgang til uddannelse) og mål 

5 (ligestilling mellem kønnene); gentager, at oprindelige folk rundt om i verden er 

særligt udsat for krænkelser af menneskerettighederne, forbrydelser, racisme, vold, 

udnyttelse af naturressourcer, sundhedsproblemer og høje niveauer af fattigdom, og at 

de udgør 15 % af dem, der lever i fattigdom, selv om de kun repræsenterer 5 % af 

verdens befolkning; understreger, at ledere for oprindelige folk og 

menneskerettighedsforkæmpere, som protesterer mod uretfærdighed, skal sikres fuld 

beskyttelse; 

4. minder om, at 2030-dagsordenen omhandler disse udviklingsspørgsmål vedrørende 

oprindelige folk, og understreger, at det er nødvendigt med en yderligere indsats for at 

kunne gennemføre den; understreger behovet for at styrke Indigenous Peoples Major 

Group for Sustainable Development (IPMG) som den globale mekanisme for 

samordning og fælles indsats til fremme af oprindelige folks rettigheder og 

udviklingsprioriteter; opfordrer Kommissionen til i højere grad at samarbejde med 

IMPG og medtage IMPG i sin multistakeholderplatform om gennemførelsen af målene 

for bæredygtig udvikling; 

5. påskønner, at Det Europæiske Råd har gjort beskyttelse af oprindelige folks rettigheder 

til en prioritet som fastsat i Rådets konklusioner af maj 2017; 

6. minder om EU's tilsagn om at anvende en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, hvilket 

omfatter respekt for oprindelige folks rettigheder som fastlagt i UNDRIP, og henleder 

især opmærksomheden på principperne om ansvarlighed, deltagelse og 

ikkeforskelsbehandling; opfordrer på det kraftigste EU til at fortsætte sit arbejde med at 

operationalisere denne rettighedsbaserede tilgang i alle udviklingsforanstaltninger og til 

at oprette en taskforce med medlemsstaterne til dette formål; opfordrer til, at den 
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respektive gennemførelsesplan ajourføres med klare tidsplaner og indikatorer til måling 

af fremskridtene; 

7. minder om TEUF's artikel 208 og princippet om udviklingsvenlig politikkohærens; 

bemærker med bekymring, at EU's energi-, landbrugs-, handels- og 

investeringspolitikker har vist sig at føre til land grabbing i tredjelande, og at opkøb af 

større landområder har en negativ indvirkning på oprindelige folks adgang til jord; 

beklager, at man i forbindelse med den igangværende revision af direktivet om 

vedvarende energi hidtil har undladt at indføre sociale og bæredygtighedsrelaterede 

kriterier, som tager hensyn til risikoen for land grabbing; minder om, at direktivet bør 

være i overensstemmelse med internationale standarder om jordbesiddelsesrettigheder; 

8. er foruroliget over påstandene om, at nogle samarbejdsprogrammer, der finansieres af 

den officielle udviklingsbistand (ODA), navnlig projekter, der skal afbøde 

klimaforandringerne, og blending-projekter, har haft en negativ indvirkning på 

oprindelige folks rettigheder; opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig 

undersøgelse af disse påstande og sikre, at den rettighedsbaserede tilgang er blevet 

anvendt og overholdt nøje i alle ODA-finansierede projekter, navnlig med hensyn til de 

oprindelige folks rettigheder; beklager, at lokale skovsamfund ikke er blevet sikret deres 

jordbesiddelsesrettigheder i forbindelse med REDD+-programmet; påpeger, at FLEGT-

initiativet til bekæmpelse af ulovlig skovhugst kan bidrage til at styrke REDD+-

programmet med hensyn til skovforvaltning og retshåndhævelse; glæder sig over, at 

Parisaftalen støtter beskyttelsen af oprindelige folk; opfordrer indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte, at menneskerettighedsforpligtelser, 

navnlig oprindelige folks rettigheder, medtages i alle indenlandske og internationale 

instrumenter vedrørende modvirkning og tilpasning, og slår til lyd for etablering af 

effektive klage- og prøvelsesmekanismer; 

9. opfordrer EU's delegationer til at styrke dialogen med oprindelige folk med henblik på 

at opspore og forebygge menneskerettighedskrænkelser; anmoder især Kommissionen 

og medlemsstaterne om at indføre en effektiv administrativ klagemekanisme for ofre for 

menneskerettighedskrænkelser og andre skadelige virkninger fremkaldt af ODA-

finansierede aktiviteter med henblik på at indlede undersøgelses- og 

forsoningsprocesser; understreger, at denne mekanisme bør have standardiserede 

procedurer, være af administrativ karakter og således være et supplement til retslige 

mekanismer; 

10. fremhæver, at FLEGT-handlingsplanen, og især de frivillige partnerskabsaftaler, kunne 

spille en mere betydningsfuld rolle for myndiggørelsen af oprindelige folk og lokale 

skovsamfund i visse tropiske skovrige lande, og opfordrer indtrængende EU og 

partnerne i de frivillige partnerskabsaftaler til at gøre det muligt for disse samfund at 

spille en større rolle i de nationale politiske processer; opfordrer EU til at yde mere 

finansiel og teknisk hjælp til partnerlande med henblik på at beskytte, bevare og 

genoprette skovøkosystemer, herunder ved at forbedre forvaltningen, med det formål at 

klarlægge og styrke jordbesiddelser, overholde menneskerettighederne, herunder 

oprindelige folks rettigheder, og støtte beskyttede områder, der sikrer 

fællesskabsrettigheder; 

11. understreger behovet for at vedtage særlige foranstaltninger med henblik på at løse 
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problemet med konflikttømmer, dæmme op for strømmen af træ fra afskovning og flytte 

investeringerne væk fra aktiviteter, der skader skovene og fører til flytning af lokale og 

oprindelige samfund; opfordrer EU til at vedtage yderligere foranstaltninger med 

henblik på at støtte, at skovenes økosystemer og deres lokalsamfund beskyttes og 

genoprettes, og eliminere skovrydning fra EU's forsyningskæde som en del af en ny 

EU-handlingsplan vedrørende skovrydning, skovforringelse og respekt for 

lokalsamfundenes besiddelsesrettigheder; 

12. opfordrer udviklingspartnerne til at foretage grundige vurderinger, inden der foretages 

ændringer vedrørende anvendelsen af landområder, der er blevet erklæret "tomme", 

"ubenyttede" eller "uudnyttede", eftersom dette kan true oprindelige folks livsgrundlag 

og deres adgang til jord, skove eller naturressourcer; minder om, at oprindelige folk 

ikke bør tvangsfordrives fra deres landområder eller territorier, og at de berørte personer 

bør modtage en retfærdig, rimelig og ligelig kompensation, såfremt flytningen anses for 

nødvendig; henleder navnlig opmærksomheden på det særlige tilfælde med nomadiske 

pastoralister (hyrdefolk); 

13. minder om, at 80 % af verdens skove udgør oprindelige folks traditionelle landområder 

og territorier; understreger den afgørende rolle, som oprindelige folk spiller i 

forbindelse med bæredygtig forvaltning af naturressourcer og bevarelse af 

biodiversiteten; minder om, at der i FN's rammekonvention om klimaændringer 

(UNFCCC) opfordres til, at deltagerstaterne respekterer de oprindelige folks viden og 

rettigheder som garantier for gennemførelsen af REDD+-programmet; opfordrer 

indtrængende partnerlandene til at træffe foranstaltninger, så oprindelige folk effektivt 

inddrages i tilpasningen til og modvirkning af klimaforandringer; 

14. opfordrer partnerlandene til at sikre, at oprindelige folk har universel adgang til deres 

nationale folkeregistre som det første skridt i retning af at anerkende deres individuelle 

og kollektive rettigheder; opfordrer EU til at støtte partnerlandene i forbindelse med 

oprettelsen af civile registreringskontorer og den korrekte forvaltning af dem; 

15. beklager, at oprindelige folk og pastoralister i mange lande, der er ramt af land 

grabbing, har begrænset adgang til effektiv domstolsprøvelse og retsmidler på grund af 

svag regeringsførelse, og fordi deres jordrettigheder ofte ikke er formelt anerkendt i 

henhold til lokale eller nationale retlige rammer; bemærker for eksempel, at 

græsningsrettigheder og fælles græsningsarealer er traditionelle brugsrettigheder baseret 

på fælles lovgivning og ikke på sikrede ejerskabsrettigheder; opfordrer indtrængende 

partnerlandene til at anerkende og beskytte pastoralisters og oprindelige folks 

rettigheder, navnlig det traditionelle ejerskab af og kontrol over deres jord og 

naturressourcer som fastsat i FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP) 

og ILO-konvention nr. 169, dvs. ved at muliggøre kollektiv registrering af 

arealanvendelse og indføre politikker, der har til formål at sikre en mere retfærdig 

adgang til jord; opfordrer EU og medlemsstaterne til aktivt at støtte partnerlandene heri 

og i anvendelsen af princippet om frit, forudgående og informeret samtykke (FPIC) til 

opkøb af større landområder som fastsat i de frivillige retningslinjer for ansvarlig 

styring af jordbesiddelse, fiskeri og skove i overensstemmelse med den internationale 

menneskerettighedslovgivning; opfordrer desuden EU til at hjælpe partnerlandene med 

at forbedre deres lovgivning om jordbesiddelse ved at anerkende kvinders universelle 

ret til adgang til jord med fuldt ejerskab;  
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16. understreger ligeledes nødvendigheden af at respektere og fremme oprindelige folks 

nedarvede rettigheder samt partnerlandenes ansvar for fuldstændigt og effektivt at 

beskytte dem; beklager oprindelige folks manglende muligheder for at deltage i 

beslutningsprocessen; understreger nødvendigheden af at anerkende oprindelige folks 

politiske og sociale rettigheder, herunder retten til at stemme og stille op til valg; 

opfordrer partnerlandene til at forpligte sig til at gøre en ende på forskelsbehandling, der 

har negative konsekvenser for oprindelige folk, og opfordrer EU til aktivt at støtte dem i 

denne proces; 

17. opfordrer det internationale samfund til at anerkende og konsolidere oprindelige folks 

særlige former for styring og repræsentation med henblik på at etablere en konstruktiv 

dialog med lokale, nationale og regionale myndigheder og den private sektor; 

18. bemærker, at mellem 200 og 500 millioner mennesker verden over beskæftiger sig med 

pastoralisme, og at pastoralisme er af afgørende betydning i forbindelse med strategier 

til sikring af et livsgrundlag i Østafrikas tørre områder og bjergområder; understreger 

behovet for at fremme bæredygtig pastoralisme med henblik på at opfylde målene for 

bæredygtig udvikling; opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte den afrikanske 

regeringsførelsesarkitektur (AGA), og navnlig Den Afrikanske 

Menneskerettighedsdomstol, med henblik på at gennemføre Den Afrikanske Unions 

politikramme for pastoralisme i Afrika og mere generelt at anerkende, at pastoralisters 

og oprindelige folks rettigheder vedrørende fælles ejerskab af jord, som de har overtaget 

fra deres forfædre, deres ret til frit at råde over deres naturressourcer og deres ret til 

kultur og religion; 

19. fremhæver de forskellige former for forskelsbehandling, som udøves mod kvinder fra 

oprindelige folk, der er særlig ramt af manglende adgang til uddannelse, beskæftigelse, 

sundhedstjenester og sociale tjenester og derfor har større risiko for at blive ofre for 

menneskehandel og vold; opfordrer EU og partnerlandene til at fremme myndiggørelsen 

af kvinder fra oprindelige folk, især ved at styrke deres ret til lige adgang til produktive 

ressourcer, herunder deres ret til ejerskab, og rå- og hjælpestoffer til landbruget;  

20. påpeger, at kvinder og unge mennesker i oprindelige samfund har ret til seksuel og 

reproduktiv sundhed; opfordrer til, at der gives støtte til civilsamfundsorganisationer, 

der arbejder med disse spørgsmål; 

21. bemærker med bekymring, at oprindelige folk er særligt udsatte for 

menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med minedrift samt olie- og gasudvinding; 

opfordrer udviklingslandene til at gennemføre obligatoriske konsekvensanalyser 

vedrørende menneskerettighederne forud for alle nye aktiviteter i disse sektorer og til at 

offentliggøre resultaterne heraf; understreger behovet for at sikre, at den lovgivning, der 

gælder for tildeling af koncessioner, indeholder bestemmelser om frit, forudgående og 

informeret samtykke; anbefaler at udvide standarderne for initiativet vedrørende 

transparens i udvindingsindustrien (Extractive Industry Transparency Initiative) til at 

omfatte beskyttelse af menneskerettighederne i lokale og oprindelige samfund; 

22. opfordrer EU's partnere i den private og den offentlige sektor til at fremlægge 

fyldestgørende og tilgængelige oplysninger om krænkelser af menneskerettighederne, 

som ofte er blevet forbundet med og dokumenteret i forbindelse med 

udvindingsindustrien eller visse udviklingsprojekter (såsom stigende tilfælde af seksuel 
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vold mod kvinder og børn fra oprindelige folk, herunder kvinder og børn med handicap, 

henrettelser uden rettergang, jordforringelse og forurening af vandkilder og 

jordområder) samt oplysninger om flytninger og karakteren af alternative 

genbosætninger; 

23. understreger, at bilaterale investeringsaftaler kan have en negativ indvirkning på 

oprindelige folks rettigheder og begrænse deres deltagelse i beslutningsprocessen; 

minder om regeringers ret til at regulere i offentlighedens interesse; minder ligeledes 

om, at internationale investeringsaftaler skal overholde den internationale 

menneskerettighedslovgivning, herunder bestemmelserne om oprindelige folk, og 

opfordrer til mere gennemsigtighed i denne henseende, især gennem oprettelse af 

passende høringsprocedurer og -mekanismer i samarbejde med oprindelige folk; 

opfordrer institutioner for udviklingsfinansiering, der finansierer investeringer, til at 

styrke deres forholdsregler vedrørende menneskerettigheder, således at det sikres, at 

udnyttelse af jord og ressourcer i udviklingslandene ikke fører til krænkelser eller 

overtrædelser af menneskerettighederne, især med hensyn til oprindelige folk; 

24. opfordrer indtrængende EU til at sikre, at alle dets investerings- og handelsaftaler 

indeholder bestemmelser om obligatoriske og uafhængige forudgående og efterfølgende 

konsekvensanalyser vedrørende menneskerettighederne, due diligence-krav og effektive 

ansvarliggørelsesmekanismer; understreger behovet for at udvikle databaser til 

systematisk registrering og offentliggørelse af jordhandler i tredjelande, der involverer 

EU-aktører, med henblik på at sikre mere gennemsigtighed og i sidste ende større 

ansvarlighed; 

25. opfordrer Kommissionen til at gøre de frivillige retningslinjer for ansvarlig forvaltning 

af jordbesiddelse, fiskeri og skove til bindende i den eksterne investeringsplan; 

insisterer på, at de bliver bindende for alle EU's eksterne tiltag finansieret af ODA; 

26. minder om, at den europæiske menneskerettighedskonvention fastlægger både 

indenlandske og ekstraterritoriale forpligtelser for stater med hensyn til at give ofre for 

menneskerettighedskrænkelser adgang til retsmidler; opfordrer EU til at træffe 

foranstaltninger med det formål at holde europæiske virksomheder og finansielle 

enheder ansvarlige for overtrædelser af menneskerettighederne i tredjelande og at 

tilvejebringe effektive retsmidler samt klage- og sanktionsmekanismer, herunder i 

tilfælde af at virksomhederne er indblandet i land grabbing;  

27. beklager de alvorlige mangler med hensyn til både oprindelige folks rettigheder og 

deres jordrettigheder i FN's ramme "Protect, Respect, Remedy" og i de vejledende 

principper om erhvervslivet og menneskerettigheder; opfordrer EU til konstruktivt at 

involvere sig i FN's Menneskerettighedsråds arbejde vedrørende et retligt bindende 

instrument til regulering af multinationale selskabers og andre erhvervsforetagenders 

aktiviteter inden for rammerne af den internationale menneskerettighedslovgivning; 

opfordrer sådanne selskaber, mens denne proces er i gang, til at anerkende de frivillige 

retningslinjer for ansvarlig styring af jordbesiddelse, fiskeri og skove i adfærdskodekser 

for forretningsskik eller andre frivillige rammer; opfordrer desuden Kommissionen, hvis 

planer blev hilst velkommen af Rådet i dets konklusioner fra juni 2016, til som et første 

skridt at iværksætte EU-handlingsplanen vedrørende ansvarlig forretningsskik; 

28. bifalder i høj grad det arbejde, der er påbegyndt som forberedelse til en bindende FN-
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traktat om erhvervslivet og menneskerettighederne, og som menes at forbedre 

virksomhedernes sociale ansvar og forhindre straffrihed; beklager enhver form for 

obstruerende adfærd i forbindelse med denne proces og opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at engagere sig konstruktivt i disse forhandlinger; 

29.  understreger, at EU's forbrugsmønstre påvirker oprindelige folk, f.eks. gennem 

udnyttelse af naturressourcerne; insisterer på, at EU skal sikre sammenhæng og 

konsekvens i alle sine politikker og handle ansvarligt i udviklingslandene; opfordrer 

endvidere til, at EU systematisk evaluerer virkningerne af sine udviklings-, landbrugs-, 

handels- og energipolitikker på livsgrundlaget for de mest udsatte personer; 

30. fremhæver forbindelsen mellem oprindelige folks ret til fødevarer og jordrettigheder; 

påpeger, at fremme af nye teknologier såsom bedre såsæd, kunstgødning og pesticider, 

indførelse af dyrkning af salgsafgrøder og store plantagesystemer ifølge FN's rapport 

om status for verdens oprindelige folk har forvoldt miljøforringelser og ødelagt 

økosystemer, hvilket påvirker mange oprindelige samfund i en sådan grad, at de tvinges 

til at flytte andetsteds hen; finder det kritisabelt, at ikkebæredygtig import fra 

tredjelande af f.eks. soja og palmeolie, der normalt kommer fra monokulturer, ofte 

resulterer i skovrydning og dermed ødelægger levesteder og fordriver de oprindelige 

folk, der bor der; opfordrer i denne forbindelse til indførelse af bæredygtighedskriterier 

for import af planteproteiner; 

31. påpeger, at FN's Generalforsamling har udnævnt 2019 til internationalt år for 

oprindelige sprog; understreger, at kultur er en faktor for udvikling; 

32. henleder opmærksomheden på den rolle, som diasporaer spiller for kontakten med og 

formidlingen af viden til oprindelige folk; 

33. påpeger, at vi i EU stadig har meget at lære om bæredygtig udnyttelse (f.eks. af skove) 

fra oprindelige folk, som ydermere næsten ikke bidrager til klimaændringerne på grund 

af deres livsform, men som er særligt berørt af dem, f.eks. på grund af tørke eller 

ørkendannelse, hvad der især har konsekvenser for kvinder; 

34. understreger, at EU og medlemsstaterne er nødt til at påtage sig en seriøs forpligtelse til 

at medtage børn med handicap fra oprindelige folk i alle politikker, aktioner og 

programmer, der vedrører internationalt samarbejde og forbindelser udadtil; 

35. opfordrer indtrængende EU til at sørge for, at frit, forudgående og informeret samtykke 

fra personer med handicap, der lever i oprindelige samfund, tages i betragtning i alle 

EU's udviklingsprojekter vedrørende oprindelige folk ved at sikre, at information og 

dokumentation om alle projekter, der støttes eller finansieres af EU på oprindelige folks 

landområder, er tilgængelige for oprindelige folk med handicap;  
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