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Bevarandet av vår planet är en
del av Amazonas ursprungsfolks
gamla livsvisdom.
Vi, Amazonasbäckenets Ursprungsfolk, COICA, har sedan
urminnes tider levt med vår världssyn, mångfalden av språk, historia, kulturer, andlighet, territorier
och ekonomier. Vi har antagit de
olika former av organisation och
identitet inom ramen för de lagar
och regler, som ålagts oss av olika
intressen i de länder, vilka varit
omedvetna om de rättigheter som
tillkommer Amazonasterritoriets
första invånare.
I avsikt att finna samstämmighet mellan 390 etniska grupper
som representerar en befolkning på
2 779 478 invånare i ett 10 268 471
kvm stort område i Amazonas, var
vi samlade på World Social Forum
i Belém do Para i Brasilien från 27
januari till 1 februari 2009. Under
dessa dagar hade vi intensiva möten och en fördjupad debatt och
analys av livsvillkoren för de ursprungsfolk som lever i Amazonas
och andra naturområden och gav
därmed vårt stöd och vårt bidrag

till utvecklingen av WSF.
I linje med syften och principer
i FN:s Deklaration om Ursprungsfolkens Rättigheter, UNDRIP, och
i enlighet med uppfattningen i de
länder som antagit den och fullföljt
de förpliktelser de åtagit sig uttalar
vi följande:
Vi åberopar rätten för ursprungsfolk att anse sig annorlunda
med rätt att bli respekterade som
sådana. Vi bidrar till mångfalden
och rikedomen i de civilisationer
och kulturer som mänskligheten
består av.
Vi fördömer alla doktriner, all
politik och alla system som grundar sig på eller åberopar vissa folkslags eller nationers överlägsenhet
på grund av nationellt ursprung
eller skillnader i fråga om ras, etnicitet eller kultur, såsom varande
rasistiska, vetenskapligt felaktiga,
olagliga, moraliskt förkastliga och
socialt orättvisa.
Ursprungsfolk har rätt att fritt
bestämma sin politiska status och
måste själva få utveckla sin kultur,
sina sociala system och sina ekonomier.
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Därför säger vi:
¤ Vi kräver ett omedelbart bekräftande av rätten i våra anspråk
på våra förfäders landområden,
som i alla tider använts av de lagliga invånarna. Vi kritiserar skarpt
och fördömer försöken att skrämma oss medelst våld och mord på
de av våra ledare som försvarat ursprungsfolks land och rättigheter.
¤ Vi fördömer framflyttandet
av odlingsgränsen och storskaliga
jordbruk, som medför brott mot
våra rättigheter genom diskriminering, förlust av vår mark, skogsskövling, brända skogar och betesmark,
förgiftning av jord och flodvatten
av genmanipulerande kemikalier,
spridning av monokulturer, biologisk stöld, skogsavverkning för
svarta marknaden, industriavfall
och sopor, vilket allvarligt hotar
vår produktion av livsnödvändig
föda, orsakar förstörda ekosystem och leder till utplånandet av
vår kulturella identitet. Dessutom
ökar det starkt sårbarheten hos
våra ursprungsfolksbröder, som le-

ver i självvald isolering, somliga
hittills helt okontaktade och några i viss mån kontaktade. I deras
namn kräver vi att staten garanterar dem rätten till sina områden.
¤ Vi påtalar inför världen att
jätteprojekt som IIRSA (Integration of Regional Infrastructure
in South America) och CAP and
TRADE (klimatpolitik, utsläppsrätter och energipolitik), drivna
av stater och regeringar, är ansvariga för folkmord på ursprungsfolk och skövling av amazonasskogar. Vi kräver att dessa projekt
avslutas!
¤ Vi underkänner den politiska beslutsprocessen och de
politiska nivåer, som hindrar
och manipulerar deltagandet av
de ursprungsfolk som berörs av
klimatförändringarna. Vi kräver
en bred information till allmänheten och en kritisk debatt med
ursprungsfolk om mekanismerna
och pågående förhandlingar om
utvinning och försäljning av kol
från ursprungsfolks territorier.
¤ Enligt REDD (Reducing
Emmissions from Deforestation
and Degradation) skulle i all
samverkan i fråga om finansiella
åtgärder för att skydda skogarna i
våra territorier, ursprungsfolkens
rättigheter ovillkorligen erkännas
i enlighet med FN-deklarationen
UNDRIP. Våra rättigheter är
icke-förhandlingsbara. Just nu
befinner vi oss i en process, där
vi samlar information och debatterar internt med alla medlemsorganisationer om möjliga negativa
effekter och risker för våra territorier. Vidare är våra ursprungsfolks erfarenheter och tolkningar
av klimatförändringarna, enligt
vår världssyn, den att de samverkar med en mängd sociala och
miljömässiga faktorer, som måste
betraktas i sin helhet och inte kan
anpassas efter marknaden.
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duktionen av palmolja, sockerrör
och soja för biobränslen i Amazonasbäckenet, vilket är i högsta grad
destruktivt för vårt ekosystem. Vi
förkastar den produktionsmodell,
som understöds av industriländernas konsumism och utvecklingsländernas eliter i stater, som är beroende av råvaruproduktion.
¤ Vi uppmanar konservativa organisationer och alla andra NGO:s
att ändra sina attityder och vi kräver att stöd ges genom våra egna
ursprungsfolksorganisationer, som
är legaliserade och har institutionaliserad representation.
Slutligen vill vi förmedla till
hela världen att ursprungsfolken i
Amazonas, ledda av våra andliga
ledare och inspirerade av vår historia, dess processer och erfarenheter, bevarar och stödjer samhäl-

len, som respekterar mångfald och
folkens kollektiva rättigheter. Vi
har förnyat våra ansträngningar
att främja, skydda och kräva våra
rättigheter och därmed bidra till
mänsklighetens överlevnad.
Med denna deklaration vill vi
visa vår respekt för de organisationer som är medlemmar i COICA
och speciellt COIAB (Amazonas
Indigenous Federation), som varit
värdorganisation, och andra ursprungsfolksorganisationer från
andra regioner, som närvarat vid
World Social Forum i Belém i Brasilien år 2009.

Undertecknad av medlemmarna
i COICA närvarande
1 februari 2009
Översättning från engelska:
Birgitta Pihl
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