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Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de Guaraní-Kaiowá in de 
Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul
(2016/2991(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over de noodzaak om de rechten van de inheemse 
volkeren in Brazilië te beschermen, in het bijzonder zijn resolutie over de schending van 
de grondwettelijke rechten van de inheemse volkeren in Brazilië van 15 februari 19961,

– gezien zijn resolutie van 12 oktober 1995 over de situatie van de inheemse volkeren in 
Brazilië2,

– gezien de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van inheemse volkeren 
(UNDRIP) die op 13 september 2007 door de Algemene Vergadering is aangenomen,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948,

– gezien de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van september 2015,

– gezien de Leidende Beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en 
het Global Compact van de VN,

– gezien het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake inheemse en in 
stamverband levende volken (verdrag nr. 169), zoals goedgekeurd op 27 juni 1989 en 
door Brazilië ondertekend,

– gezien de verklaring van 9 augustus 2016 van vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid Federica Mogherini naar 
aanleiding van de Internationale dag van de inheemse volkeren in de wereld,

– gezien de Verklaring over mensenrechtenverdedigers van de VN van 1998, de 
richtsnoeren van de Europese Unie inzake mensenrechtenverdedigers en het Europees 
Instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR),

– gezien het verslag van de speciale VN-rapporteur voor de rechten van inheemse 
volkeren Victoria Tauli Corpuz over haar werkbezoek aan Brazilië van 7 t/m 17 maart 
2016 (A/HRC/33/42/Add.1),

– gezien het verslag 2016 van de Braziliaanse Indigenous Missionary Council (CIMI),

– gezien de verklaringen van de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten tijdens de mensenrechtendialoog EU-Brazilië,

1 PB C 65 van 4.3.1996, blz. 164.
2 PB C 287 van 30.10.1995, blz. 202.
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– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de huidige Braziliaanse grondwet van 1988, waarover met inheemse 
volkeren onderhandeld is, het recht van deze volkeren op handhaving van hun culturele 
tradities erkent en hun oorspronkelijke recht op hun voorvaderlijke gebieden bevestigt; 
overwegende dat het de plicht van de staat is om dit recht te reguleren en te 
beschermen;

B. overwegende dat volgens de speciale VN-rapporteur voor de rechten van inheemse 
volkeren in de afgelopen acht jaar melding is gedaan van een ernstig gebrek aan 
vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de VN-aanbevelingen en bij het oplossen van 
langlopende essentiële vraagstukken met betrekking tot inheemse volkeren in Brazilië, 
zoals de officiële erkenning van hun gebieden, en een verontrustende verslechtering van 
de bescherming van de rechten van inheemse volkeren;

C. overwegende dat uit officiële gegevens van het Bijzondere Secretariaat voor inheemse 
gezondheid (SESAI) en het inheemse-gezondheidsdistrict Mato Grosso do Sul (DSEI-
MS) over moorden op inheemse Guaraní-Kaiowá blijkt dat er de afgelopen 14 jaar ten 
minste 400 inheemse bewoners en 14 inheemse leiders, waaronder Simiao Vilharva en 
Clodiodi de Souza, zijn vermoord tijdens hun pogingen om in vreedzaam protest hun 
voorvaderlijke gebieden terug te eisen;

D. overwegende dat volgens de in 2008-2009 uitgevoerde nationale enquête inzake 
gezondheid en voeding van inheemse volkeren het cijfer voor chronische ondervoeding 
onder inheemse kinderen 26 % bedraagt tegenover een gemiddelde van 5,9 % onder 
niet-inheemse kinderen; overwegende dat volgens recent onderzoek van FIAN Brazil en 
de Braziliaanse Indigenous Missionary Council (CIMI) 42 % van de personen uit 
Guaraní- en Kaiowá-gemeenschappen aan chronische ondervoeding lijden;

E. overwegende dat de ontoereikende voorzieningen voor adequate gezondheidszorg, 
onderwijs, sociale diensten alsmede het feit dat inheemse gebieden niet duidelijk zijn 
afgebakend, gevolgen hebben voor het zelfmoordcijfer onder jongeren en kindersterfte; 
overwegende dat er in de afgelopen 15 jaar tenminste 750 voornamelijk jonge mensen 
zelfmoord hebben gepleegd en meer dan 600 kinderen onder de vijf jaar zijn overleden, 
waarvan de meeste aan ziekten die voorkomen kunnen worden dan wel gemakkelijk 
behandeld;

F. overwegende dat 98,33 % van de inheemse gebieden in Brazilië in het 
Amazonegebieden is gelegen, waar de inheemse volkeren bijdragen tot het behoud van 
de biodiversiteit van de regio en daarmee een rol spelen bij het voorkomen van 
klimaatverandering;  overwegende dat volgens de studie "Toward a Global Baseline of 
Carbon Storage in Collective Lands: An Updated Analysis of Indigenous Peoples' and 
Local Communities' Contributions to Climate Change Mitigation" van het Rights and 
Resources Initiative, het Woods Hole Research Center en het World Resources Institute, 
gepubliceerd op 1 november 2016, de uitbreiding van inheemse landrechten een 
belangrijke rol kan vervullen bij de bescherming van bossen, biodiversiteit en 
ecosystemen;
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G. overwegende dat het federaal Openbaar Ministerie en de Nationale Stichting voor steun 
aan inheemse volkeren (FUNAI) in 2007 regels inzake aanpassing van de aanpak 
(TAC) hebben ondertekend die tot doel hadden tot 2009 36 gebieden van de Guaraní-
Kaiowá-gemeenschap in Mato Grosso do Sul aan te wijzen en af te bakenen;

H. overwegende dat er momenteel een aantal initiatieven voor de hervorming, interpretatie 
en toepassing van de Braziliaanse federale grondwet zijn en overwegende dat de 
eventuele wijzigingen de door de grondwet erkende inheemse rechten in het gedrang 
zouden kunnen brengen;

1. erkent het langlopende partnerschap tussen de EU en Brazilië, dat gebaseerd is op 
onderling vertrouwen en respect voor democratische beginselen en waarden; prijst de 
Braziliaanse regering om de vooruitgang op gebieden als de constructieve rol van 
FUNAI, een reeks beslissingen van het federale hooggerechtshof om uitzettingen te 
voorkomen, verschillende inspanningen om gedifferentieerde diensten op het gebied 
van gezondheid en onderwijs in te voeren, de aanzienlijke resultaten die bereikt zijn wat 
betreft het afbakenen van land in het Amazonegebied, de organisatie van de eerste 
nationale conferentie over inheems beleid en de oprichting van de Nationale Raad voor 
inheems beleid;

2. veroordeelt met kracht het geweld dat tegen de inheemse gemeenschappen in Brazilië 
wordt gebruikt; betreurt de armoede en de mensenrechtensituatie van de Guaraní-
Kaiowá-bevolking in Mato Grosso do Sul;

3. roept de Braziliaanse autoriteiten op onmiddellijk maatregelen te nemen om de 
veiligheid van de inheemse bevolking te beschermen en te waarborgen dat er 
onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de moorden en aanvallen op inheemse 
bewoners die pogen hun mensenrechten en territoriale rechten te verdedigen, zodat de 
daders voor de rechter kunnen worden gebracht;

4. herinnert de Braziliaanse autoriteiten aan hun verantwoordelijkheid wat betreft het 
handhaven en volledig toepassen van de bepalingen van de Braziliaanse grondwet 
inzake de bescherming van individuele rechten en de rechten van minderheden en 
weerloze etnische groepen met betrekking tot de Guaraní-Kaiowá-bevolking;

5. herinnert de Braziliaanse autoriteiten aan hun verplichting om de internationale 
mensenrechtennormen met betrekking tot inheemse volkeren na te leven, zoals met 
name wordt voorgeschreven in de Braziliaanse federale grondwet en in Wet nr. 
6.001/73 over "het statuut voor de indianen";

6. erkent de rol van het Braziliaanse federale hooggerechtshof bij de voortdurende 
bescherming van de oorspronkelijke en grondwettelijke rechten van inheemse volkeren, 
en verzoekt de Nationale Raad mechanismen en maatregelen te ontwikkelen die beter 
tegemoetkomen aan de behoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen;

7. verzoekt de Braziliaanse autoriteiten de aanbevelingen die de speciale VN-rapporteur 
voor de rechten van inheemse volkeren naar aanleiding van haar werkbezoek aan 
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Brazilië in maart 2016 heeft opgesteld, volledig ten uitvoer te leggen;

8. verzoekt de Braziliaanse autoriteiten een werkplan te ontwikkelen waarmee voorrang 
wordt gegeven aan de voltooiing van het afbakenen van alle door de Guaraní-Kaiowá 
geclaimde gebieden en de technische en operationele voorwaarden hiervoor tot stand te 
brengen, gezien het feit dat veel moorden toe te schrijven zijn aan represailles in de 
context van de herbezetting van voorvaderlijke gebieden;

9. beveelt de Braziliaanse autoriteiten aan voldoende begrotingsmiddelen voor de 
werkzaamheden van FUNAI te verstrekken en de stichting te voorzien van de nodige 
middelen om de kerndiensten te leveren waarop de inheemse volkeren aangewezen zijn; 

10. spreekt zijn verontrusting uit over de voorgestelde grondwetswijziging 215/2000 (PEC 
215), waar de Braziliaanse inheemse volkeren zich ten zeerste tegen verzetten, daar dit, 
als het wordt aangenomen, een bedreiging van de inheemse landrechten vormt;

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 
de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, de president en de regering van 
Brazilië, de voorzitter van het Braziliaanse Nationale Congres, de covoorzitters van de 
Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en het Permanent Forum van de 
Verenigde Naties voor vraagstukken betreffende inheemse volkeren.


