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W Międzynarodowym Dniu Ludności Tubylczej na Świecie wyrażamy uznanie
dla ludności tubylczej na całym świecie za jej odporność i zaradność.
W tym roku przyłączamy się do apelu ONZ o nową umowę społeczną, w
ramach której nikt nie będzie pozostawiony sam sobie.
Walka z pandemią Covid-19 wpłynęła na ludność tubylczą na całym
świecie. Odbiła się na ich prawach, a zwłaszcza na równym dostępie do
opieki zdrowotnej, edukacji, ziemi i zasobów naturalnych. Jeszcze
bardziej
pogłębiła
istniejącą
ekonomiczną
marginalizację
i
dyskryminację ludności tubylczej. Na obszarach lasów tropikalnych przy
zmianach
przepisów,
polityk
i
zabezpieczeń
społecznych
i
środowiskowych często przeważały interesy gospodarcze.
Jesteśmy świadkami niepokojących zmian: rosnącego wykluczenia ludności
tubylczej
z
procesu
decyzyjnego;
coraz
szerszej
działalności
przemysłowej; rosnącego masowego wykupu gruntów rolnych i nielegalnego
pozyskiwania drewna; a także coraz częstszej penalizacji i przemocy
względem obrońców praw człowieka wywodzących się z ludności tubylczej.
Obrońcy praw człowieka wywodzący się z ludności tubylczej to niemal
jedna trzecia spośród ponad 330 obrońców praw człowieka zabitych na
całym świecie w 2020 r. Było wśród nich wiele kobiet.
Kultura, język, duchowość, polityka, gospodarka i przetrwanie ludności
tubylczej są powiązane z terenami, na których żyje. Musimy respektować
jej związek z przyrodą i z gruntami znajdującymi się w jej zwyczajowym
posiadaniu. W skali globalnej ludność ta przyczynia się do ochrony ok.
80% różnorodności biologicznej. Pandemia jasno pokazała, że nadszedł
czas na nową umowę społeczną. Częścią planów odbudowy po Covid-19 musi
być poszanowanie zasady dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody,
odpowiedniej kulturowo ochrony socjalnej oraz zrównoważonej ochrony
siedlisk przyrodniczych.
W tym celu UE nadal finansuje szereg projektów w ramach Europejskiego
Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka. W 2020 r.
zwiększyła również swój wkład w projekt „Indigenous Navigator” –
otwarty, społecznościowy system gromadzenia danych oraz narzędzie
mapowania prowadzone przez ludność tubylczą. Aktualne informacje
oferowane przez ten system w nieoceniony sposób pomagają szacować
wpływ pandemii Covid-19 na ludność tubylczą i rozważać środki
przeciwko niesprawiedliwości, z którą ludność ta się mierzy.

1 / 2
Phoca PDF

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie:
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
wtorek, 10 sierpnia 2021 07:54

Powtarzamy dziś, że jesteśmy zdecydowani działać na rzecz stworzenia i
przekształcenia
nowej
umowy
społecznej
poprzez
powszechną,
sprawiedliwą odbudowę popandemiczną, która zapewni poszanowanie,
ochronę i przestrzeganie praw ludności tubylczej zgodnie z deklaracją
ONZ o prawach tej ludności.
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