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Behoud van traditie

BRA | Inheemse raad van Roraima (CIR)
In plattelandsgemeenschappen verzwakt de overdracht en het behoud van voorouderlijke
tradities en kennis bij elke verandering van generatie, omdat jongeren steeds meer
worden ondergedompeld in de westerse stedelijke realiteit.
Daarom concentreerde het CIR zich in 2020, en als onderdeel van het institutionele
versterkingsproces op het consolideren van een jeugd- en duurzaamheidscommissie,
die een diagnose uitvoerde en verschillende projecten ontwierp, om het behoud en de
actualisering van zijn inheemse cultuur
Algemene Vergadering van UMIAB. (Fotograaf: IEB)
te bevorderen.

CIR-leider tijdens de workshop over capaciteitszelfevaluatie.
(Fotograaf: Mónica Romo)

Virtuele mobilisatie
van inheemse vrouwen

Virtuele samenwerking bij de pandemie
BRA | Organisatie van inheemse volkeren van
Opper-Madeira (OPIAM)

BRA | Unie van inheemse
vrouwen van het Braziliaanse
Amazonegebied (UMIAB)

In de context van de pandemie waren
inheemse gemeenschappen een van de
meest kwetsbare bevolkingsgroepen omdat
ze ver van medische centra verwijderd zijn en
vanwege hun lage connectiviteit.

Van de 9 staten in het Braziliaanse Amazonegebied waren er voor het eerst meer dan 70
inheemse vrouwen in netwerken verbonden om de eerste grote virtuele bijeenkomst van UMIAB te houden, waar de coördinatiecommissie van de organisatie werd geselecteerd.

Binnen SCIOA o n t v i n g
OPIAM
technologische communicatieapparatuur
waarmee het gevallen van coördinatie met
andere grassroots-organisaties en lokale
overheidsinstanties kon uiten en promoten,
om noodmaatregelen te ondersteunen en te
onderhouden.

Ondanks de mobiliteitsbeperkingen werkten ze er hard aan om hun communicatie-infrastructuur te versterken, waardoor ze in staat waren om samen een
constant werktempo aan te houden tussen deze negen staten, elk ver van
elkaar verwijderd.

Missie en visie voor actie
COL | Grote Inheemse Raad
van Tarapacá (CIMTAR)
Een van de manieren waarop inheemse
organisaties het bestuur van hun territoria beïnvloeden, is door middel
van levensplannen, die documenten
zijn van territoriale en culturele
planning die hun missie, visie en
actie weerspiegelen.

Nonuya reservaat-leden vertellen over hun nieuwe bestuursvorm. (Fotograaf: SCIOA)

Rekening houdend met de afstandsmaten, heeft CIMTAR dit jaar de het
eerste ontwerp van het levensplan
voor het Indianenreservaat “Cotuhé-Putumayo” voorbereid, dat de
stemmen van 10 gemeenschappen
samenbrengt en hen in staat zal stellen zichzelf institutioneel te versterken als organisatie voor publieke en
private derden.

Cohesie voor beter bestuur
COL | Nonuya Villa Azul Indianenreservaat
De inheemse gemeenschappen die in het reservaat van
Nonuya Villazul wonen, zijn dit jaar samengekomen om een
gedeelde regeringsstructuur te consolideren die hen samenbrengt en een betere representativiteit biedt voor
openbare en particuliere instellingen.
Als onderdeel van het versterken van hun reserve, ontwikkelen ze ook activiteiten om voorouderlijke kennis over
traditionele geneeskunde te behouden en te promoten.

Marcelino Sánchez, wettelijk vertegenwoordiger,
presenteert het levensplan-document. (Fotograaf: SCIOA)

Digitale versterking voor territoriale verdediging
PER | Federatie van inheemse grensgemeenschappen van Putumayo
(FECONAFROPU)
Door verbonden te blijven, kunnen organisaties zoals FECONAFROPU, indien
van toepassing, illegale activiteiten op hun grondgebied melden.
Zo gaven ze in het kader van de acties in 2020 prioriteit aan de installatie van
satelliet-gebaseerd internet op hun hoofdkantoor, dat hen niet alleen extra
voordelen biedt voor gemeenschappen (bijv. informatie opvragen, contact met
steden) blijf op de hoogte van
juridische kwesties en versterk zichzelf en hun stem om
hun territoria te verdedigen.

Teresita Antazú en andere vrouwen stellen de ambachten tentoon
die tijdens de ambachtsworkshop zijn gemaakt. (Fotograaf: UNAY)

Economische empowerment
van inheemse vrouwen

Leden FECONAFROPU testen hun
nieuwe satelliet-internet.
(Fotograaf: IBC)

PER | Unie van Asháninkas en Yaneshas
Nationaliteiten (UNAY)
Inheemse organisaties die door mannen
worden geleid, zijn gemeengoed. De vrouwen
van UNAY hebben zich echter georganiseerd
om een vereniging van vakvrouwen te
consolideren, met de bedoeling bij te dragen
aan de economische autonomie van zowel de
organisatie als de vrouwen.

Aprendizagem mútua a distância
SUR | Galibi inheemse gemeenschap
Als onderdeel van het capaciteitsontwikkelingsproces evalueren inheemse
organisaties in het SCIOA-project zelf hun sterke en zwakke punten om een
institutioneel versterkingsplan (IVP) te ontwikkelen.

Als onderdeel van het versterkingsproces
heeft de organisatie ook gewerkt aan de
installatie van satelliet-gebaseerd internet
in vier gemeenschappen, waardoor de acties
die ze samen uitvoeren, worden voortgezet.

Hoewel de Galibi-gemeenschap net was begonnen met het opstellen van hun plan
toen de afstandsmaatregelen werden uitgevaardigd, slaagden ze erin om
vooruitgang te boeken met hun IVP en deze af te ronden op een afgelegen en
welbespraakte manier. Het bereiken van deze mijlpaal maakt het nu mogelijk om
een kleine bijdrage van SCIOA te ontvangen om enkele van de prioriteitspunten uit
te voeren.

Verbonden zonder verbinding
SUR | Kaliña en Lokono Inheemsen Beneden Marowijne (KLIM)
In tegenstelling tot de andere Surinaamse organisaties startte KLIM met het
zelfevaluatieproces, dat meestal wordt ontwikkeld via workshops op locatie,
toen de pandemieën uitbraken.
Vanwege de afstandsmaatregelen werd het beoordelingsinstrument dat in
het project werd gebruikt
(ITOCA)
aangepast,
waarbij virtuele en
on-site
methoden
werden gecombineerd,
om het eerste ontwerp
van het institutionele
versterkingsplan van
KLIM te consolideren.
Leden van KLIM voltooien de zelfevaluatie
van hun capaciteiten. (Fotograaf: VIDS)

Gezamenlijk werken op afstand
SUR | Organisatie van Samenwerkende
Inheemse Dorpen in Para (OSIP)
Net als Galibi kreeg OSIP te maken met
afstandsmaatregelen tijdens het opstellen van
hun IVP.
Door virtuele alternatieven te gebruiken,
werkten ze op afstand om een definitief
document te consolideren dat hen vandaag een
kleine bijdrage van SCIOA laat ontvangen om
items van hun IVP in praktijk te brengen, zoals
de concrete definitie van een organisatorische
missie en visie, de ontwikkeling van een
systeem om de financiële administratie te
versterken, toegang tot betere technologieën
om verbonden te blijven, en andere.

Articulatie tussen virtueel en “oog in oog”
GUY | Moruca districtsraad (MDC)

Planning en prioritering
GUY | Opper-Mazuri districtsraad (UMDC)

Op basis van de resultaten van hun capaciteitszelfevaluatie
UMDC heeft zijn IVP ook op afstand voltooid, waarbij prioriteit
wordt gegeven aan zaken als versterking van de connectiviteit, het
(met behulp van de ITOCA-werktuig), voltooide MDC haar
ontwerp van financiële processen en
capaciteitsversterkingsplan (CVP)
beleid, de wettelijke registratie van de
in de context van de afstandsmaatLeden van de MDC, APA en SCIOA komen samen om de CVP te socialiseren. (Fotograaf: SCIOA)
Raad, en meer.
regelen. Het werd geïntroduceerd tijdens een virtuele en “oog in oog” bijIn het kader van de pandemieën zijn de
eenkomst (in overeenstemming met
leden van de Raad er ook in geslaagd om
alle bioveiligheidsprotocollen) aan
een virtuele bijeenkomst te houden om
het bestuur en de organisatieleiders.
te bespreken hoe Covid-19 hun bestuur
heeft beïnvloed en de acties die moeten
Binnen het CVP krijgen aspecten als
worden ondernomen om het project te
versterking van de juridische verdediontwerpen, waardoor ze hun kleine
ging, training in projectontwerp, de
bijdrage kunnen ontvangen.
juridische handtekening van de Raad,
het vormgeven van een financieel
beleid en meer de nodige prioriteit.

COL

We bedanken partners in alle vijf landen waar
SCIOA actief is.
Door uw steun kunnen de inheemse organisaties
waarmee we samenwerken steeds institutioneel
sterker worden, en dus meer invloed uitoefenen
op het verdedigen van hun rechten en territoria.

GUY

Stichting voor duurzaam behoud
en ontwikkeling (FCDS)

Associação dos
Povos Ameríndios
(APA)

SUR

Vereniging van
Inheemse
Dorpshoofden in
Suriname (VIDS)

BRA

Internationaal Onderwijsinstituut
van Brazilië (IEB)
PER

Algemeen goed instituut (IBC)

“Deze nieuwsbrief is mogelijk dankzij de steun van het Amerikaanse volk, verzorgd door Verenigde Staten Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID), onder de voorwaarden van overeenkomst nr.
AID-OAA-A-16-00044. De inhoud van dit materiaal is een verantwoordelijkheid van Pact en weerspiegelt niet noodzakelijk de meningen of het beleid van USAID of de regering van de Verenigde Staten.”

