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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sine tidligere beslutninger om behovet for at beskytte de oprindelige 

folks rettigheder i Brasilien, navnlig sin beslutning om krænkelse af de oprindelige folks 

forfatningsmæssige rettigheder i Brasilien af 15. februar 19961, 

– der henviser til sin beslutning af 12. oktober 1995 om den oprindelige befolknings 

situation i Brasilien2, 

– der henviser til FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder, der blev vedtaget af 

Generalforsamlingen den 13. september 2007, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948, 

– der henviser til FN's mål for en bæredygtig udvikling, vedtaget i september 2015, 

– der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne 

og FN's Global Compact, 

– der henviser til ILO's konvention om oprindelige folk og stammefolk (konvention nr. 

169), som blev vedtaget den 27. juni 1989 og undertegnet af Brasilien, 

– der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, i 

anledning af den internationale dag for verdens oprindelige folk 9. august 2016, 

– der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998, Den 

Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og det 

europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR), 

                                                 
1  EFT C 65 af 4.3.1996, s. 164. 
2  EFT C 287 af 30.10.1995, s. 202. 



 

 

– der henviser til rapporten fra FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder, 

Victoria Tauli Corpuz, om hendes rejse til Brasilien fra den 7. til den 17. marts 2016 

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

– der henviser til rapporten af 2016 fra missionsrådet for oprindelige folk (CIMI), 

– der henviser til erklæringerne fra EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder 

under menneskerettighedsdialogen mellem EU og Brasilien, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, 

A. der henviser til, at den nuværende brasilianske forfatning fra 1988, der er blevet 

forhandlet med oprindelige folk, anerkender disse folks ret til at bevare deres kulturelle 

traditioner og anerkender deres oprindelige ret til deres forfædres territorier; der 

henviser til, at det er statens pligt til at regulere og beskytte denne rettighed; 

B. der henviser til, at der ifølge FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder i 

løbet af de sidste otte år er blevet rapporteret om en foruroligende mangel på fremskridt 

i gennemførelsen af FN's henstillinger og løsningen af mangeårige problemer af 

afgørende betydning for oprindelige folk i Brasilien, såsom godkendelse af deres 

territorier samt en bekymrende tilbagegang i beskyttelsen af oprindelige folks 

rettigheder; 

C. der henviser til, at i løbet af de sidste 14 år, ifølge officielle data fra det særlige 

sekretariat for oprindelige folks sundhed (SESAI) og sundhedsdistriktet for oprindelige 

folk i Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) om drab på det oprindelige folk Guarani-Kaiowá 

i delstaten Mato Grosso do Sul mindst er dræbt 400 personer og 14 ledere for 

oprindelige folk, herunder Simiao Vilharva og Clodiodi de Souza i deres forsøg på at få 

genoprettet deres forfædres landområder ved hjælp af fredelige protester; 

D. der henviser til, at ifølge den nationale undersøgelse af oprindelige folks sundhed og 

ernæring i Brasilien, der blev gennemført i 2008-2009, var omfanget af kronisk 

fejlernæring blandt børn af oprindelige folk 26 % sammenlignet med et gennemsnit på 

5,9 % blandt øvrige børn; der henviser til, at ifølge nyere forskning, der er foretaget af 

Brasilien og missionsrådet for oprindelige folk (CIMI), lider 42 % af befolkningen i 

Guarani og Kaiowá-samfundet af kronisk underernæring; 

E. der henviser til, at utilstrækkelig formidling af passende sundhedspleje, uddannelse og 

sociale tjenesteydelser og manglende afgrænsning af oprindelige folks landområder har 

haft en indvirkning på selvmord blandt unge og børnedødelighed; der henviser til, at i 

løbet af de sidste 15 år mindst har 750 personer, hovedsageligt unge mennesker, begået 

selvmord og mere end 600 børn under 5 år er døde, de fleste som følge af let 

behandlelige sygdomme, som kan forebygges; 

F. der henviser til, at 98,33 % af oprindelige folks landområder i Brasilien er beliggende i 

Amazonområdet, hvor de oprindelige befolkninger bidrager til at bevare biodiversiteten 

i området og dermed spiller en rolle i forebyggelsen af klimaændringer; der henviser til, 

at ifølge undersøgelsen "hen imod en global referencemodel for lagring af kulstof i 

kollektive landområder: en opdateret analyse af de oprindelige folks og 

lokalsamfundenes bidrag til modvirkning af klimaændringer" foretaget af initiativet til 

rettigheder og ressourcer, Woods Hole Research Center og World Resources Institute, 



 

 

offentliggjort den 1. november 2016, kan en udvidelse af de oprindelige folks 

rettigheder til landområder spille en vigtig rolle for beskyttelse af skovene, biodiversitet 

og økosystemer; 

G. der henviser til, at det føderale offentlige ministerium og det nationale institut til støtte 

for oprindelige folk (FUNAI) i 2007 undertegnede betingelserne for en tilpasning af 

adfærd (TAC) med henblik på at identificere og afgrænse 36 af Guarani-Kaiowá-

samfundets landområder i Mato Grosso do Sul inden 2009; 

H. der henviser til, at en række initiativer til reform, fortolkning og anvendelse af den 

brasilianske føderale forfatning er i gang, og at disse mulige ændringer vil kunne true de 

oprindelige folks rettigheder, som er anerkendt i forfatningen; 

1. anerkender det langvarige partnerskab mellem EU og Brasilien, der er bygget på 

gensidig tillid og respekt for de demokratiske principper og værdier; roser den 

brasilianske regering for fremskridt i spørgsmål såsom FUNAI's konstruktive rolle, en 

række afgørelser fra den føderale højesteret for at forhindre tvangsforflyttelser, flere 

bestræbelser på at indføre differentierede tjenester inden for sundhed og uddannelse, de 

betydelige fremskridt i forhold til jordafgrænsning i Amazonområdet, tilrettelæggelsen 

af den første nationale konference om politik for det oprindelige folk og oprettelsen af 

et nationalt råd for politik for det oprindelige folk; 

2. fordømmer stærkt den vold, der er begået mod oprindelige folk i Brasilien; beklager den 

fattigdom og menneskerettighedssituation, som Guarani-Kaiowá-befolkningen i Mato 

Grosso do Sul lever i; 

3. opfordrer de brasilianske myndigheder til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at 

beskytte oprindelige folks sikkerhed og sikre, at der foretages uafhængige undersøgelser 

af mord og overfald på oprindelige folk i deres forsøg på at forsvare deres menneskelige 

og territoriale rettigheder, for at gerningsmændene kan bringes for en domstol; 

4. minder de brasilianske myndigheder om deres ansvar med hensyn til fuldt ud at 

opretholde og anvende bestemmelserne i den brasilianske forfatning om beskyttelse af 

individets rettigheder og minoritetsrettigheder og forsvarsløse etniske grupper for så 

vidt angår Guarani-Kaiowá-befolkningen; 

5. minder de brasilianske myndigheder om deres forpligtelse til at overholde internationale 

menneskerettighedsstandarder med hensyn til oprindelige folk, som er krævet i bl.a. den 

brasilianske forbundsforfatning og lov nr. 6.001/73 om indianere; 

6. påskønner den brasilianske forbundsdomstols rolle i den fortsatte beskyttelse af 

oprindelige folks oprindelige og forfatningsmæssige rettigheder, og opfordrer det 

nationale råd til at udvikle mekanismer og tiltag, som bedre beskytter sårbare 

befolkningsgruppers behov; 

7. opfordrer de brasilianske myndigheder til fuldt ud at gennemføre henstillingerne fra 

FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder efter hendes rejse til Brasilien i 

marts 2016; 

8. opfordrer de brasilianske myndigheder til at udarbejde en arbejdsplan for at prioritere 

fuldendelsen af afgrænsningen af alle områder, som Guarani-Kaiowá-befolkningen 

påberåber sig, og skabe den tekniske mulighed herfor, da mange drab skyldes 



 

 

repressalier i forbindelse med genindflytning på jord, der har tilhørt forfædrene; 

9. anbefaler, at de brasilianske myndigheder afsætter et tilstrækkeligt budget til FUNAI's 

arbejde og styrker den med de midler, der er nødvendige for at yde de grundlæggende 

tjenesteydelser, som oprindelige folk er afhængige af;  

10. er bekymret over den foreslåede forfatningsmæssige ændring 215/2000 (PEC 215), som 

brasilianske oprindelige folk er stærke modstandere af, idet den, hvis den godkendes, vil 

true oprindelige folks rettigheder til landområder ved at gøre det muligt for antiindianer-

interesser, der er knyttet til landbrugsindustrielle virksomheder og træ-, mine- og 

energiindustrierne, at blokere anerkendelsen af nye landområder for oprindelige folk; er 

stærkt af den mening, at virksomhederne bør holdes ansvarlige for eventuelle 

miljøskader og krænkelser af menneskerettighederne, som de er ansvarlige for, og at EU 

og medlemsstaterne bør fastholde dette som et grundlæggende princip ved at gøre det til 

en bindende bestemmelse i alle handelspolitikker; 

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Brasiliens præsident og regering, 

formanden for den brasilianske Nationalkongres, medformændene for Den Euro-

Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og FN's Permanent Forum for 

Oprindelige Folk. 


