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ONZE BOSSEN VAN DE TOEKOMST 
AMAZONIA VERDE 

© HAROLDO CASTRO

ONZE UITDAGING
Het Amazoneregenwoud – een van de grootste koolstofputten van de wereld met de rijkste biodiversiteit op aarde – verkeert in een crisis. Door 
de mens veroorzaakte branden, landbouw- en houtkapactiviteiten brengen het Amazonegebied op een kritiek kantelpunt wat onomkeerbare 
gevolgen zal hebben voor de mens, in het wild levende planten en dieren, en de aarde. Om dit te voorkomen, kunnen we het ons niet veroorloven 
om nog enig overgebleven bos te verliezen.

Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen bezitten wettelijk minstens een kwart van het Amazonegebied. Ondersteuning van hun beheer 
van deze gronden is van cruciaal belang om het Amazoneregenwoud te beschermen tegen de bedreigingen van niet-duurzame ontwikkeling 
en klimaatverandering.

PROJECTOVERZICHT
Our Future Forests-Amazonia Verde werkt aan het behoud van wel 12 procent van het Amazonegebied – ongeveer 73 miljoen hectare (180 miljoen 
acres) – tegen 2025. Het project, dat wordt gesteund door de Franse regering, is een van de instandhoudingsprioriteiten van de Alliance for the 
Protection of Tropical Forests, een initiatief voor de bescherming, het herstel en het duurzame beheer van tropische bossen. 

Het project ondersteunt de instandhoudingsinitiatieven van 26 groepen Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen – door hen de instrumenten, 
training en financiering te verschaffen die zij nodig hebben om hun gronden te beheren en het algemene behoud van het Amazonegebied te 
bewerkstelligen. De projectactiviteiten zullen in totaal meer dan 68.000 mannen, vrouwen en kinderen ten goede komen.

Het project biedt ook een mogelijkheid tot het overbruggen van de genderkloof door het leiderschap van vrouwen te ondersteunen en de rol 
van vrouwen als de spil in lokale, nationale en regionale besluitvormingsprocessen inzake natuurbehoud te benadrukken. Bijzondere aandacht 
zal worden besteed aan de toepassing van Vrije, Voorafgaande en Geïnformeerde Toestemming (Free, Prior, and Informed Consent, afgekort 
FPIC) en andere op rechten gebaseerde benaderingen voor gendergelijkheid.
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IMPLEMENTATIE

COMPONENT 1  Bescherming en verbetering van het beheer 
van de gronden van Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen: 
Samenwerken met Inheemse organisaties en lokale autoriteiten om de 
hoeveelheid beschermde gronden te vergroten en het verbeterde beheer 
van bestaande Inheemse gronden en bufferzones te ondersteunen 
met behulp van een combinatie van traditionele kennis en nieuwe 
technologie. Ook bieden wij ondersteuning aan de ontwikkeling van 
grondbeheerplannen waar die nog niet bestaan, en aan richtlijnen inzake 
het beheer van natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed.

COMPONENT 2 Verbetering van leiderschapstraining en 
mogelijkheden voor professionele ontwikkeling: Het verschaffen 
van instrumenten om technische capaciteiten op te bouwen en het 
betrekken van besluitvormers door middel van programma’s gericht 
op het verbeteren van onderhandelings-, financiële, administratieve en 
communicatievaardigheden. Het project ondersteunt nieuwe leiders, 
middels het verschaffen van strategische training aan vrouwen en jongere.

• Het instellen van een alternatief platform voor afstandsonderwijs 
en kennisoverdracht voor IVLG’s:  om te reageren op de ‘lockdown’ 
waarmee de gemeenschappen te maken kregen tijdens de 
uitbraak van COVID-19. Dit platform biedt de mogelijkheid voor 
trainingsactiviteiten en kennisoverdracht. Het zal gebruiken maken 
van de bestaande 3G, Internet- en radiofaciliteiten waarover de 
meeste doelgemeenschappen reeds beschikken. Het project zal 
bestaande mechanismen identificeren en deze uitbouwen voor 
het opzetten van een sterk informatienetwerk tussen het project 
en de Inheemse volkeren, alsmede tussen de Inheemse volkeren 
onderling.

• Het opzetten van een fellowship-programma voor vrouwelijke 
Inheemse leiders: (meer dan 24 fellows worden geselecteerd 
in 7 landen in het Amazonegebied): voortbouwend op CI’s 
Indigenous Leaders Conservation fellowship, willen wij een cohort 
van fellows vormen, bestaande uit vrouwelijke Inheemse Leiders 
van het Amazonegebied en hen mogelijkheden bieden voor op 
hen toegespitste begeleiding en training, en hen blootstellen aan 
leiderschapsmogelijkheden. Fellows zullen worden aangeworven 
door middel van een open aanvraagprocedure en worden 
aangesteld voor een periode van 12 maanden. Het fellowship-
programma zal gericht zijn op vrouwen als Inheemse leiders voor 
milieuoplossingen in het Amazonegebied. Voor meer informatie zie 
het Women’s Fellowship Program.

COMPONENT 3  Identificatie van duurzame waardeketens 
en financiële mechanismen: Vergroten van de mogelijkheden om 
toegang te krijgen tot financiering voor levensonderhoudstrategieën 
en bedrijfsideeën ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling en 
goederen die niet bijdragen aan ontbossing in het Amazonegebied. Het 
project werkt aan het vergemakkelijken van de toegang tot financiering 
voor klimaat en natuurbehoud en het ontwikkelen van innovatieve 
mogelijkheden.

COMPONENT 4 Verbetering van de behartiging van de belangen 
m.b.t. het Amazonegebied: Het delen van de eerder opgedane 
ervaringen binnen het hele Amazonebekken om bij te dragen tot 
het inzicht van Inheemse en lokale leiders in klimaatverandering, 
voortdurende mitigatie- en aanpassingsinspanningen, en 
onderhandelingen en overeenkomsten inzake natuurbehoud die 
gaande zijn.  Ook de inspanningen en resultaten onder de aandacht 
brengen van een breder publiek door deel te nemen aan internationale 
evenementen inzake natuurbehoud.

Our Future Forests-Amazonia Verde zal zich concentreren op vier kerngebieden:

© IDESAM

© FLAVIO FORNER
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WAAR GAAN WIJ WERKEN? 

VOORGESTELDE WERKGEBIEDEN 

Our Future Forests, Amazonia Verde Grenzen van het Amazonegebied 
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BRASIL
De staten Acre, Pará, Mato Grosso  
• Alto Xingu 
• Kayapó  
• Ashaninka 
• Yawanawa 
• Zo’e

COLOMBIA
De regio’s Amazonas, Cauca en Vaupes  
• Yaigojé Apaporis
• Camaritagua
• Comefayú
• Curare-los Ingleses
• Puerto Córdoba
• Municipio de Piamonte

BOLIVIA 
De regio’s La Paz en Pando  
• Uchupiamonas 
• Tacana I 
• Tacana II 
• Yaminahua – Machineri 
• Quechua  
• Aymara

SURINAME
De regio Zuid-Suriname, Sipaliwini 
• Trio  
• Wayana

GUYANA 
De regio Rupununi 
• Macushi 

• Wapishana

ECUADOR
De regio’s Pastaza en Morona Santiago 
• Achuar 
• Kichwa

PERU
3 tot 5 Gemeenschapsreservaten 
• Yánesha 
• Amarakaeri 
• Machiguenga 
• Ashaninka 
• Purus

FASE I 
59,118 
mensen

FASE II 
68,658 
mensen

26 
IVLG 
gebieden  

21
IVLG 
partnerorganisaties 
in 7 landen   

1 
regionale 
organisatie van 
de IVLG’s (COICA)
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OVERZICHT VAN DE GEBIEDEN
GEBIEDEN BEGUNSTIGDEN

LAND FASE I FASE II IVLG’s IVLG-ORGANISATIES

BOLIVIA 
De regio’s La Paz en Pando 

Direct (ha):
1,122,691 
 
Indirect (ha):
6,395,237

Direct (ha):
2,297,820 

Indirect (ha):
5,220,108

Fase I: 8,014 mensen
- Uchupiamonas
- Tacana I
- Tacana II
- Yaminahua, Machineri
- Quechua
- Aymara 

Fase II: geen bijkomende

• Centrale organisatie voor de inheemse volkeren van La Paz (CEPILAP – een 
overkoepelende inheemse organisatie)

• Inheemse raad van het Tacana-volk (CIPTA)
• Territoriale organisatie van de inheemsen van het Uchupiamonas-volk
• Tacana II Inheemse gemeenschap van de Madre de Dios-rivier (CITRMD)
• Inheemse centrale van de Amazone-volkeren van Pando (CIPOAB)

BRAZILIË
De staten Acre, Pará, Mato Grosso

Direct (ha):
14,474,205

Indirect (ha):
27,343,565

Direct (ha):
14,474,205

Indirect (ha):
27,343,565

Fase I: 16,295 mensen
- Alto Xingu
- Kayapó
- Ashaninka
- Yawanawa
- Zo’e 

Fase II: geen bijkomende

• Coördinatie van inheemse organisaties van het Braziliaanse Amazonegebied 
(COIAB)

• Associatie Yawalapiti (Amapã)
• Associatie Floresta Protegida (AFP), Instituut Kabu IK), Instituut Raoni (IR)
• Associatie Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA)
• Sociaal-culturele associatie Yawanawá (ASCY)

COLOMBIA  
De regio’s Amazonas, Cauca 
en Vaupes 

Direct (ha):
1,400,000

Indirect (ha):
4,000,000

Direct (ha):
1,400,000

Indirect (ha):
4,000,000

Fase I: 3,000 mensen
- Yaigojé Apaporis
- Camaritagua
- Comefayú
- Curare-los Ingleses
- Puerto Córdoba
- Municipio de Piamonte

Fase II: geen bijkomende 

• Associatie van inheemse kapiteins van de Yaigojé Apaporis (ACIYA)
• Associatie van inheemse kapiteins van de Yaigojé Apaporis (ACIYA)
• Associatie van inheemse gezagsdragers van La Pedrera Amazonas (AIPEA)

ECUADOR 
De regio’s Pastaza en Morona 
Santiago

Direct (ha):
377,880

Indirect (ha):
309,174

Direct (ha):
687,054

Indirect (ha):
0

Fase I: 4,895 mensen
- Achuar
- Kichwa 

Fase II: +4,005 mensen
- Achuar
- Kichwa 

• Confederatie van inheemse nationaliteiten van Ecuador

GUYANA  
Regio Rupununi

Direct (ha):
2,018,234

Indirect (ha):
4,042,148

Direct (ha):
2,018,234

Indirect (ha):
4,042,148

Fase I: 15,000 mensen
- Macushi
- Wapishana 

Fase II: geen bijkomende 

• North Rupununi District Development Board (districtsontwikkelingsraad)
• Kanuku Mountain Community Representative Group (groep vertegenwoordigers 

van de berggemeenschap)
• South Rupununi District Development Board (districtsontwikkelingsraad)
• National Touchau’s Council (nationale raad)

PERU
5 Gemeenschapsreservaten 

Direct (ha):
657,060

Indirect (ha):
1,509,470

Direct (ha):
2,445,550

Indirect (ha):
2,312,749

Fase I: 8,914 mensen
Gemeenschapsreservaten:
- Yánesha
- Amarakaeri
- Machiguenga

Fase II: +6,535 mensen
Gemeenschapsreservaten:
- Ashaninka
- Purus

• Nationale associatie van beheerders van het uitvoeringscontract (ANECAP)

SURINAME
De regio Zuid-Suriname, Sipaliwini

Direct (ha):
695,000

Indirect (ha):
6,505,000

Direct (ha):
1,235,000

Indirect (ha):
5,965,000

Fase I: 3,000 mensen
- Trio
- Wayana

Fase II: geen bijkomende 

• Faciliterend orgaan voor Zuid-Suriname door Inheemsen uitgeroepen TWTIS-
corridor (TRIJANA)

• Stichting Tukha, gemeenschapsgebaseerde organisatie in de Trio-gemeenschap 
van Alalapadu

TOTAAL

Direct (ha):
20,745,070

Indirect (ha):
49,404,029

Direct (ha):
24,557,863

Indirect (ha):
48,607,343

- 26 IVLG-gebieden
- 21 IVLG-partnerorganisaties in 7 landen
 1 regionale organisatie van de IVLG’s (COICA-Coördinator van inheemse organisaties van het stroomgebied van 
de Amazonerivier)
 
Fase I: 59,118 mensen
Fase II: 68,658 mensen 
 

Our Future Forests - Amazonia Verde wordt gefinancierd door de Franse regering en Conservation International (CI).
 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Luz Adriana Zuñiga, Communicatiemanager azuniga@conservation.org of kijken 

op https://www.conservation.org/projects/our-future-forests-amazonia-verde


