
WIE ZIJN WIJ ?

De Wayana‘s wonen in een groot gebied in het noorden van de Amazone Regio, in Suriname, Frans Guyana 
en Brazilië. In Suriname leefden en leven de Wayana’s langs de rivieren de Lawa, de Litani, de Oelemari en de 
boven Tapanahoni.  Wij zijn vanuit Brazilië gekomen en hebben ons gevestigd in Apetina(Puleowime), Palumeu 
en Kawemhakan(Anapaike) Kumakupan, Lensi dede en Tutu Kampu.  Er zijn ongeveer 800 Wayana’s in Suriname 
en ongeveer 2500 Wayana’s in totaal, verspreid over de 3 landen. Waar wij het meeste waarde aan hechten 
is onze vrijheid en onafhankelijk. Wij leven in harmonie met de natuur. Om onze toekomst veilig te stellen 
gebruiken wij het land op een manier waardoor het ook voor toekomstige generaties wordt veiliggesteld. We 
jagen, vissen en planten cassave en andere gewassen op onze kostgrondjes. Onze manier van leven wordt 
bedreigd door invloeden van buitenaf. Illegale goudwinning verwoest onze natuur. Het vergiftigt onze rivieren 
en de vissen met kwik. Onze rivieren worden troebel waardoor vissen hierin niet langer kunnen leven. Door 
het vele jagen van de illegale goudzoekers is er weinig wild meer over. Wij zijn ons er dus terdege van bewust 
dat invloeden van buitenaf onze levenwijze beïnvloeden. Daarom schrijven wij dit document, zodat wij zelf 
invloed hebben om onze toekomst te bepalen, op een manier die past binnen onze cultuur en waarbij onze 
rechten worden beschermd. 

INHEEMSEN VAN SURINAMEWayana
FPIC ( Free, Prior,Informed, Consent)

Wat is FPIC? FPIC is het volgen van de regels zodat je dorp een doordachte beslissing kan nemen. Een doordachte beslissing is een beslissing 
waarbij: 
1. Je de vrijheid hebt om voor of tegen het project te zijn en je dit openlijk mag aangegeven. De beslissing die je neemt mag niet zijn opgelegd
 en doe je uit vrije wil. Dit wordt aangegeven met de letter ‘F’ (welke staat voor het Engelse woord: free).
2. Het project helemaal is uitgelegd voordat het is gestart, en niet wanneer het project reeds in uitvoering is. Je bent dus vooraf op de hoogte
  van het project, en dit wordt aangegeven met de letter ‘P’ (welke staat voor het Engelse woord: prior).  FPIC zijn regels om de rechten van
  de gemeenschap te beschermen in een project. FPIC staat voor Vrij: vrije wil en vrijheid. 
3. Het project goed is uitgelegd en alle informatie is doorgegeven aan je gemeenschap. Je hebt informatie gehad over het project zoals de  
 activiteiten die zullen plaatsvinden, de mensen die gaan meedoen, wie de beslissingen neemt, hoeveel geld er beschikbaar is, en hoe er  
 rapporten gemaakt zullen worden. Je bent dus op de hoogte van alle onderdelen van het project en dit wordt aangegeven door de letter 
  ‘I’ (welke staat voor het Engelse woord: informed). 
4. Je een uiteindelijke beslissing mag nemen om wel of niet mee te doen met het project. Dit wordt aangegeven met de letter C (welke staat
  voor het Engelse woord: consent).  

FPIC staat voor tijdig: informatie en consensus moeten vóór de start van het project besproken worden. : FPIC staat voor geïnformeerd zijn: 
complete en correcte informatie moet uitgewisseld worden. De stappen van FPIC zijn niet zomaar gemaakt. Er is gebleken dat Inheemsen 
vaak werden overgeslagen bij het nemen van beslissingen over projecten. Soms werden zij zelfs gedwongen om een project goed te 
keuren zonder dat er genoeg over was gesproken. Een van de belangrijke internationale afspraken voor het garanderen van de rechten 
van Inheemsen is de UNDRIP, welke staat voor de Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren bij de Verenigde Naties. De UNDRIP 
is een afspraak die is gemaakt in 2007 na meer dan 20 jaar onderhandelen van verschillende groepen zoals overheden, Inheemse - en 
Marron vertegenwoordigers en experts. De belangrijkste rechten van Inheemse volkeren zijn aangegeven als: • Het recht op zelfbepaling. 
Dit betekent dat Inheemsen  het recht hebben om zelf hun sociale, politieke, economische en culture ontwikkeling te bepalen. Ze hebben 
ook het recht hun eigen vertegenwoordiging aan te wijzen, en beslissingen te nemen op hun eigen culturele manier. • Het recht op land en 
op natuurlijke hulpbronnen. Inheemsen  hebben het wettelijk recht op gebruik van het land waar ze hun gebruiken en tradities uitvoeren. • 
Het recht op FPIC. Inheemsen  hebben het recht tot FPIC bij het creëren van nieuwe wetten, projecten of activiteiten die een effect op hen 
hebben, • Het recht op ontwikkeling. Inheemsen hebben het recht om hun eigen politieke, economische en sociale structuren te maken om 
hun ontwikkeling en voortbestaan te garanderen.  FPIC staat voor toestemming: de gemeenschap mag wel of geen toestemming geven voor 
de voortgang van het project. Zij mogen hun eigen prioriteiten aangeven. • Het recht op cultuur en cultureel eigendom. Inheemsen  hebben 
het recht om hun cultuur – traditionele kennis en culturele expressie- te bewaren, en deze te beoefenen en beschermen. • Het recht op 
onderwijs. Inheemsen  hebben het recht hun eigen onderwijssysteem op te zetten, welke onderwijs mag worden verzorgd volgens hun eigen 
methode en in hun eigen taal. • Het recht op gezondheidszorg. Inheemsen  hebben het recht om hun gebruiken en kennis van de traditionele 
gezondheidszorg te bewaren, te beoefenen en te beschermen, als het niet indruist tegen de nationale wetgeving van Suriname. FPIC is dus 
gemaakt om op een goede manier samen te werken. 
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Rights-based approach: een op mensenrechten gebaseerde benadering houdt in dat een organisatie (i.c. de overheid): • de resultaten van de interventie/het project formuleert als (het streven naar) de 
realisering van een of meer mensenrechten, bijv. het recht op onderwijs, gezondheid, arbeid, cultuur, eigendom, toegang tot informatie, rechtsbescherming, etc.; • mensenrechten respecteert in elke fase 
en activiteit van haar werk (bijv. respecteren van het recht op participatie, maar ook het recht op cultuur en levenswijze); • rechthebbenden (incl. Inheemse en Tribale gemeenschappen) versterkt om op 
te komen voor hun rechten, en plichtdragers (bijv. gezondheidszorgactoren) versterkt om hun plichten te kunnen vervullen.
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OVERLEG PROTOCOL: Bescherming van de rechten van de Wayana’s op het gebied 
van zelfbeschikking, participatie en besluitvorming. 



WAAROM SCHRIJVEN WIJ DIT DOCUMENT?

Wij, Wayana’s, hebben een heel andere manier van leven dan jullie. Al duizenden jaren wonen wij in het Amazone gebied. Wij 
zijn de beschermers van dit gebied en leven van wat de natuur ons geeft. Invloeden van buitenaf kunnen onze manier van leven 
bedreigen. 
Wij hebben dit protocol opgesteld omdat we in het verleden vaak hebben meegemaakt dat de overheid, NGO’s of anderen met 
projecten voor de Wayana gemeenschap komen, zonder ons te vragen of wij het willen, hoe wij het willen en wat wij precies 
nodig hebben. Of de overheid, NGOs of anderen ontplooien activiteiten binnen ons gebied die van invloed zijn op onze (gronden)
rechten. 
Activiteiten, projecten etc. die, rondom of op onze gronden worden uitgevoerd, kan ons leven, het leven van de dieren, de rivieren, 
de vissen en het bos direct beïnvloeden. Wij zijn het er allemaal over eens dat onze hoogste prioriteit, het behoud van onze 
gronden, bos en natuurlijke middelen moet zijn.
De overheid/NGO’s en derden moeten luisteren naar onze meningen en vragen wat onze prioriteiten zijn. Het gaat om samenwerken 
en partnerschappen aangaan. 
Wij gaan niet akkoord wanneer de overheid/NGO’s met kant en klare projecten bij ons komen en geld willen investeren in dingen 
die wij onnodig vinden of niet als prioriteit zien. 
We weten dat er vele projecten zijn die niet alleen voor de Inheemse volkeren bestemd zijn en dat de regering soms ook de 
Wayana’s wil betrekken binnen deze projecten. En wij zijn daar niet tegen, alleen willen wij dat er op de juiste manier met ons 
wordt afgestemd. De parasisi (buitenstaanders) hebben allerlei regels voor ons opgesteld, zoals de 
FPIC regels en de “Right Based Approach”. Hoewel het goed is dat deze wetten/regels zijn gemaakt, zijn ze niet door ons gemaakt. 
Middels dit document willen wij duidelijk maken hoe de overheid/NGO’s en andere “parasisi” met ons  dienen te overleggen en af 
te stemmen, rekening houdend met onze “Wayana” manier van overleg voeren. De FPIC regels nemen we hierbij als basis.

Wayana vrouwen delen kennis over Traditionele 
Medicijnen (Iepe Brasil)

Krutu(vergadering) voor het gemeenschapshuis(tukoespan)
(Iepe Brasil)

Deze manier van overleg, uitleg en het sluiten van overeenkomsten en het besluitvormingsproces over onderwerpen 
die de hele Wayana gemeenchap aangaan, is traag in vergelijking met de manier van de niet Wayana’s. 
Maar dit is onze manier en dient gerespecteerd te worden. Als de overheid/NGO’s onze manier van vergaderen en 
onze manier om tot een besluit te komen niet respecteert, kan er niet gezegd worden dat ze hebben overlegd met 
onze mensen.

De organen van de overheid/NGO’s moeten de wet volgen en aan hun verplichtingen voldoen: overleggen inzake 
beslissingen die van invloed zijn op de rechten van de Inheemsen, helpen om ons cultuur te versterken, onze manier 
van leven respecteren, ons helpen ons milieu te beschermen en respect hebben voor onze beslissingen, zodat we onze 
eigen toekomst kunnen bepalen. 



HOE OVERLEGGEN WAYANA’S EN HOE WORDEN BESLUITEN GENOMEN:
Er bestaat geen centraal gezag voor alle Wayana. Wij bestaan uit verschillende families, groepen en dorpen. Elke groep heeft zijn eigen 
leider, dit kan een Hoofd-Kapitein zijn of een Granman. Samen met de Kapiteins en Basja’s vertegenwoordigen zij het traditioneel gezag. 
Maar wij zijn een volk waarbij alle mensen (jong, oud, man of vrouw) meedenken en meebeslissen, indien er over belangrijke zaken wordt 
gesproken. Via krutu’s (vergaderingen) heeft een ieder invloed en mag meebepalen over de toekomst van onze dorpen en ons gebied.

Daarnaast heeft ieder dorp zijn eigen stichting: 
- Stichting Piya in Apetina voorzitter Johan Neni Tel.: 8693162  Email: info@piya.com
- Stichting Paatu in Palumeu voorzitter Espanyo Achki Tel.: 8957112  Email: info@paatu.com
- Stichting Mulokot in Kawemhakan voorzitter Jupta Itoewaki Tel.: 8691541  Email: info@mulokot.com

Deze stichtingen zijn opgericht als werkarm van het traditioneel gezag, maar zij nemen zelf geen besluiten. Alles gaat in overleg met het 
traditioneel gezag. Voordat de overheid/NGO’s in overleg treden met de Wayana gemeenschappen, dienen zij eerst contact te hebben met 
de verschillende stichtingen. Op basis van deze gesprekken zal, in overleg met het traditioneel gezag, besloten worden of en wanneer er 
overleg zal zijn met de verschillende Wayana gemeenschappen.

PROTOCOL VAN OVERLEG EN TOESTEMMING 

De onderwerpen waarover de overheid/NGO’s en anderen verplicht zijn met ons in overleg te gaan.
We weten dat we het recht hebben om op de hoogte gesteld te worden over alle beslissingen die te maken hebben met ons grondgebied. 
Wanneer de overheid/NGO’s een project hebben dat uitgevoerd gaat worden op ons grondgebied  en indien dit project invloed kan hebben 
op onze rechten, zijn zij verplicht het te overleggen met ons.
Men mag niet met maar 1 persoon in overleg gaan. Alle Wayana’s moeten in staat worden gesteld betrokken te worden bij het 
besluitvormingsproces en goede informatie krijgen over het project of de activiteit. 

Het juiste moment om in overleg te gaan.
Wij stellen onze eigen prioriteiten, nemen deel aan vergaderingen en werken samen aan de uitwerking van projecten/activiteiten van 
de overheid/NGO’s. Alvorens er beslissingen genomen worden, moet er overleg zijn, wanneer de projectplannen nog gewijzigd kunnen 
worden. De overheid/NGO’s kunnen niet met ons overleggen, nadat zij hun besluit al hebben genomen. Wij zullen dan niet meewerken 
aan de uitvoering van het project en formeel protest aantekenen.

Hoe de overheid/NGO’s en anderen met ons dienen te overleggen.
De overheid/NGO’s zijn verplicht in goede trouw met ons te overleggen, de voorstellen moeten op een zodanige manier uitgelegd worden 
aan ons dat wij het goed begrijpen. Er dient dus altijd een door ons aangewezen tolk aanwezig te zijn. Tijdens het overleggen mogen de 
overheid/NGO’s geen enkele informatie achter houden, de overheid/NGO’s mogen niet overleggen met kwade trouw. Ze moeten alle 
details, voor- en nadelen van het project uitleggen en onze vragen beantwoorden.

De overheid/NGO’s moet ook vergaderingen organiseren  voor het verkrijgen van informatie en adviezen, waarbij wij de effecten van de 
projecten en andere beslissingen van de overheid/NGO’s zelfstandig kunnen beoordelen.
Om in overleg te gaan, bij het maken van een wet, taak of project, dienen de overheid/NGO’s de vergaderingen te financieren uit hun 
budget. Dit geldt niet alleen voor de vergaderingen van de Wayana’s met de overheid/NGO’s, maar ook voor onze onderlinge vergaderingen.

Tijdens alle vergaderingen moet er verplicht een tolk aanwezig zijn die door het traditioneel gezag is aangewezen. Er  moet genoeg tijd zijn  
om alle twijfels te kunnen uiten en om het voorstel goed te kunnen begrijpen. Na de vergadering met de overheid/NGO’s willen wij tijd 
hebben voor vergaderingen met alle betrokken Wayana’s, waar wij onderling zullen discussiëren en eventueel beslissingen nemen. Dit kan, 
indien noodzakelijk, meerdere weken duren.  Gedurende deze periode mag er geen inmenging zijn van overheid/NGO’s. Wij zullen met hen 
contact opnemen nadat het besluitvormingsproces is afgerond.

Wayana school in Kawemhakan (Mulokot) Wayana kinderen in Kawemhakan (Mulokot)

Vergaderingen van de Wayana’s met de overheid/NGO’s en interne vergaderingen

Voordat fase 1 gaat plaatsvinden dient er eerst overleg te zijn geweest tussen de Stichting en de Overheid/Ngo’s. Dit gebeurt altijd 
schriftelijk via de genoemde e-mailadressen.
De stichtingen zijn door het traditioneel gezag aangewezen om de contacten tussen de Overheid/NGO’s , derden en de Wayana’s op een 
juiste manier te laten verlopen.

Fase 1
De eerste vergaderingen van de Wayana’s met de overheid/NGO’s.
Participanten: de Wayana – vertegenwoordigers van alle betrokken dorpen en vertegenwoordigers van de Wayana stichting(en). De 
overheid/NGO’s – vertegenwoordigers, belanghebbende organisaties omtrent het onderwerp van overleg.  
Mogelijke genodigden: partners en adviseurs van de Wayana’s.

Doel: het krijgen van informaties van de overheid/NGO’s omtrent het onderwerp van overleg. 

Fase 2
Interne vergadering van de Wayana’s onderling.
Participanten: de Wayana’s – vertegenwoordigers van alle dorpen en het bestuur van de Wayana stichtingen 
Mogelijke genodigden: de VIDS, partners en adviseurs van de Wayana, vertegenwoordigers van de overheid/NGO’s en/of specialisten.

Doel 1: discussieren over het onderwerp, alle twijfels uiten en het krijgen van onafhankelijke informatie.
Doel 2: beslissen over het antwoord wat aan de overheid/NGO’s gegeven zal worden.

Fase 3
Vergaderingen tussen de overheid/NGO’s en de Wayana’s om tot een overeenkomst te komen.
Participanten: de Wayana’s – vertegenwoordigers van alle dorpen en de organisatie. De overheid/NGO’s – vertegenwoordigers van de 
belanghebbende organisaties omtrent het onderwerp van overleg en de VIDS.
Mogelijke genodigden: partners en adviseurs van de Wayana’s.

Doel 1: het presenteren en bediscussiëren van onze voorwaarden om het voorstel te accepteren of te wijzigen (indien we al een definitief 
besluit hebben genomen in fase 2).
Anders is doel 1: Het presenteren  van- en bediscussiëren van ons voorstel.
Doel 2: het ondertekenen van een overeenkomst, wat een definitief besluit kan zijn, dat al gepresenteerd was in de laatste vergadering 
of een vergaderplan om door te gaan met overleggen.



De verplichte regels die gelden voor de vergaderingen tussen de Wayana’s en de overheid/NGO’s
De vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van alle Wayana dorpen en de voorzitters van de 3 Wayana stichtingen zijn verplicht 
deel te nemen aan de vergaderingen met de overheid/NGO’s, tenzij het traditioneel gezag vooraf een andere delegatie samenstelt. De 
3 stichtingen moeten ervoor zorgen dat alle vertegenwoordigers van de dorpen participeren tijdens de vergaderingen en ze moeten het 
geheel ondersteunen. 

Het kiezen van de vertegenwoordigers van de overheid/NGO’s voor het deelnemen aan de vergaderingen hangt af van het onderwerp 
van de vergadering. Het onderwerp kan van belang zijn voor de ministeries van Justitie, van Onderwijs, van RO, van Sociale zaken, van 
Gezondheidszorg of van ROGB.
De vertegenwoordiger van de overheid/NGO’s, die deelneemt aan de vergaderingen, dient de autoriteit te hebben om een besluit te 
nemen. De overheid/NGO’s mag geen vertegenwoordiger sturen die geen kennis of verantwoordelijkheid heeft over het onderwerp 
van de vergadering.

Tijdens de vergaderingen met de overheid/NGO’s zullen wij ons vertrouwen stellen in het advies van de vertegenwoordigers van de 
ministeries en van onze partners. Ze mogen allemaal deelnemen aan de vergadering maar geen van hen mag een besluit nemen 
namens ons. Het ministerie moet ervoor zorgen dat onze rechten en wetten worden nageleefd. De rol van de besturen van de Wayana 
stichtingen hierin is het adviseren van alle Wayana’s.

Vergaderingen over het informeren of het overleggen van onderwerpen dienen altijd in één van onze dorpen gehouden te worden. 
Op de uitnodiging voor de vergaderingen moet er altijd aangegeven worden of het gaat om informatie verstrekken of het nemen van 
beslissingen. 

Tijdens onze interne vergaderingen proberen we  tot  volledige overeenstemming te komen, daarom hebben wij soms meer dan één 
vergadering nodig, alvorens we tot een beslissing komen. Alleen wanneer we niet tot één unanieme overeenstemming kunnen komen, 
stemmen we. Hierbij geldt de beslissing van de meerderheid ( ¾ deel ) van de participanten. Deze beslissing zal door een ieder moeten 
worden gerespecteerd. Maar wij houden niet van stemmen, wij willen liever gezamenlijk tot een gemeenschappelijk besluit komen. De 
beslissing om nog verder te discussiëren of te stemmen  wordt uitsluitend door ons zelf genomen.

De voorzitters van onze stichtingen Piya, Paatu en Mulokot mogen niet zelfstandig met de overheid/NGO’s onderhandelen. Tenzij 
dit door het traditioneel gezag vooraf expliciet met de overheid/NGO’s is afgesproken. Hun taken bestaan uit het organiseren van 
vergaderingen en het vergaren van informatie, om kennis te hebben over het onderwerp, zodat ze het goed aan alle Wayana kunnen 
uitleggen. Door middel van het Wayana Visie plan 2020-2030 hebben zij al onze wensen/dromen over de ontwikkeling van ons gebied 
in 1 document verzameld. Hierin staan alle projecten die wij uitgevoerd willen hebben in de komende 10 jaar. De stichtingen zullen voor 
ons projectplannen schrijven, zoeken naar sponsoren en samen met ons de projectplannen uit gaan voeren. 

Bij het proces van overleg dient de eerste vergadering, tussen de Wayana’s en de overheid/NGO’s uitsluitend te gaan over het verstrekken 
van informatie over het onderwerp. Bij deze vergadering, worden er nog geen beslissingen genomen, we gaan alleen luisteren naar de 
ideeën van de overheid/NGO’s.

Bij elke vergadering met de overheid/NGO’s moeten wij genoeg tijd krijgen om zo goed met elkaar te kunnen discussiëren. Elke 
vergadering moet op z’n minst een dag duren, zodat wij genoeg tijd hebben voor het stellen van vragen, praten, vertalen, discussiëren 
en het uitleggen van het voorstel.
Gezien het feit dat wij zeker een hele dag zullen vergaderen, is het van belang dat de vertegenwoordigers van de overheid/NGO’s zich 
erop voorbereiden om tenminste 2 nachten in ons dorp te slapen. Anders is het niet mogelijk om goed met onze vertegenwoordigers 
te praten.

Alle vergaderingen moeten genotuleerd en opgenomen worden. De notulen die in het Nederlands geschreven zullen worden moeten 
ook vertaald worden naar onze taal, het Wayana  en ook nog worden ondertekend door de overheid/NGO’s en onze vertegenwoordigers. 
Tijdens het vergaderen dienen de Wayana’s 1 of meer secretarissen/tolken te hebben om te kunnen notuleren in de taal van de Wayana’s. 
De kosten hiervan zullen voor rekening zijn van de overheid/NGO’s.

Onze interne vergaderingen

Na de vergaderingen met de overheid/NGO’s hebben wij tijd nodig voor onze interne vergaderingen, die nodig zijn om te discussieren 
over het onderwerp, alvorens we een volgende vergadering hebben met de overheid/NGO’s. Bestuursleden van onze stichtingen zorgen 
voor de voorbereiding en organisatie van onze interne vergaderingen.

Ook onze interne vergaderingen dienen gefinancieerd te worden door de overheid/NGO’s. De desbetreffende vertegenwoordigers van 
de ministeries/NGO’s of andere partners kunnen ook uitgenodigd worden als wij het nodig vinden.
In enkele gevallen, nadat wij al onderling hebben vergaderd, kunnen wij tot de conclusie komen dat we meer informatie nodig hebben 
om met zekerheid een juiste beslissing te kunnen nemen. Dan maken  wij een nieuwe planning , zodat wij meer informatie over het 
onderwerp kunnen verzamelen. Een nieuwe planning is niet altijd nodig. Het hangt af van het onderwerp en het besluitvormingsproces 
van de Wayana’s onderling. Soms kunnen we beginnen met het proces voor het nemen van een besluit, samen met de overheid/
NGO’s, zonder een nieuwe planning. Alles hangt af van de zwaarte van het onderwerp en onze beslissing. Na de vergadering van de 
Wayana’s onderling, zullen wij ons besluit doorgeven aan de overheid/NGO’s. Dit kan instemming zijn met hun voorstel of juist het 
tegenovergestelde. Bij het laatste zullen we dan verder moeten onderhandelen om te komen tot een definitief besluit. 
De planning  moet samen met de overheid/NGO’s afgestemd worden om te weten hoe en binnen hoeveel tijd wij zullen overleggen. 
De vertegenwoordigers van de overheid dienen ook te participeren bij de onderhandelingen en de uitvoering van deze planning, zodat 
wij ervan overtuigd zijn dat onze rechten gerespecteerd worden tijdens het besluitvormingsproces en bij het nemen van het definitieve 
besluit. 

Na het maken van de planning, dienen de overheid/NGO’s hieraan mee te werken om verder te kunnen discussiëren en te onderhandelen 
samen met de Wayana’s, totdat we een besluit hebben genomen dat juist  is en dat aansluit op onze rechten en prioriteiten.

Jonge Wayana vrouwen, met in het midden Jupta Itoewaki, voorzitter 
stichting Mulokot (Mulokot)

Een krutu in het gemeenschapshuis (Tukoespan) (Iepe Brasil)

Granman Ipomadi Pelenapin(L) en station chef Isajasi Pelenapin(R)

Verjaardagsfeest in Taluen (Frans-Guyana (Mulokot)

Kind in de stroomversnelling bij Apetina (Milton Kam)



De verplichte regels die gelden voor de vergaderingen tussen de Wayana’s en de overheid/NGO’s
De vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van alle Wayana dorpen en de voorzitters van de 3 Wayana stichtingen zijn verplicht 
deel te nemen aan de vergaderingen met de overheid/NGO’s, tenzij het traditioneel gezag vooraf een andere delegatie samenstelt. De 
3 stichtingen moeten ervoor zorgen dat alle vertegenwoordigers van de dorpen participeren tijdens de vergaderingen en ze moeten het 
geheel ondersteunen. 

Het kiezen van de vertegenwoordigers van de overheid/NGO’s voor het deelnemen aan de vergaderingen hangt af van het onderwerp 
van de vergadering. Het onderwerp kan van belang zijn voor de ministeries van Justitie, van Onderwijs, van RO, van Sociale zaken, van 
Gezondheidszorg of van ROGB.
De vertegenwoordiger van de overheid/NGO’s, die deelneemt aan de vergaderingen, dient de autoriteit te hebben om een besluit te 
nemen. De overheid/NGO’s mag geen vertegenwoordiger sturen die geen kennis of verantwoordelijkheid heeft over het onderwerp 
van de vergadering.

Tijdens de vergaderingen met de overheid/NGO’s zullen wij ons vertrouwen stellen in het advies van de vertegenwoordigers van de 
ministeries en van onze partners. Ze mogen allemaal deelnemen aan de vergadering maar geen van hen mag een besluit nemen 
namens ons. Het ministerie moet ervoor zorgen dat onze rechten en wetten worden nageleefd. De rol van de besturen van de Wayana 
stichtingen hierin is het adviseren van alle Wayana’s.

Vergaderingen over het informeren of het overleggen van onderwerpen dienen altijd in één van onze dorpen gehouden te worden. 
Op de uitnodiging voor de vergaderingen moet er altijd aangegeven worden of het gaat om informatie verstrekken of het nemen van 
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beslissing om nog verder te discussiëren of te stemmen  wordt uitsluitend door ons zelf genomen.

De voorzitters van onze stichtingen Piya, Paatu en Mulokot mogen niet zelfstandig met de overheid/NGO’s onderhandelen. Tenzij 
dit door het traditioneel gezag vooraf expliciet met de overheid/NGO’s is afgesproken. Hun taken bestaan uit het organiseren van 
vergaderingen en het vergaren van informatie, om kennis te hebben over het onderwerp, zodat ze het goed aan alle Wayana kunnen 
uitleggen. Door middel van het Wayana Visie plan 2020-2030 hebben zij al onze wensen/dromen over de ontwikkeling van ons gebied 
in 1 document verzameld. Hierin staan alle projecten die wij uitgevoerd willen hebben in de komende 10 jaar. De stichtingen zullen voor 
ons projectplannen schrijven, zoeken naar sponsoren en samen met ons de projectplannen uit gaan voeren. 

Bij het proces van overleg dient de eerste vergadering, tussen de Wayana’s en de overheid/NGO’s uitsluitend te gaan over het verstrekken 
van informatie over het onderwerp. Bij deze vergadering, worden er nog geen beslissingen genomen, we gaan alleen luisteren naar de 
ideeën van de overheid/NGO’s.

Bij elke vergadering met de overheid/NGO’s moeten wij genoeg tijd krijgen om zo goed met elkaar te kunnen discussiëren. Elke 
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Gezien het feit dat wij zeker een hele dag zullen vergaderen, is het van belang dat de vertegenwoordigers van de overheid/NGO’s zich 
erop voorbereiden om tenminste 2 nachten in ons dorp te slapen. Anders is het niet mogelijk om goed met onze vertegenwoordigers 
te praten.

Alle vergaderingen moeten genotuleerd en opgenomen worden. De notulen die in het Nederlands geschreven zullen worden moeten 
ook vertaald worden naar onze taal, het Wayana  en ook nog worden ondertekend door de overheid/NGO’s en onze vertegenwoordigers. 
Tijdens het vergaderen dienen de Wayana’s 1 of meer secretarissen/tolken te hebben om te kunnen notuleren in de taal van de Wayana’s. 
De kosten hiervan zullen voor rekening zijn van de overheid/NGO’s.

Onze interne vergaderingen

Na de vergaderingen met de overheid/NGO’s hebben wij tijd nodig voor onze interne vergaderingen, die nodig zijn om te discussieren 
over het onderwerp, alvorens we een volgende vergadering hebben met de overheid/NGO’s. Bestuursleden van onze stichtingen zorgen 
voor de voorbereiding en organisatie van onze interne vergaderingen.

Ook onze interne vergaderingen dienen gefinancieerd te worden door de overheid/NGO’s. De desbetreffende vertegenwoordigers van 
de ministeries/NGO’s of andere partners kunnen ook uitgenodigd worden als wij het nodig vinden.
In enkele gevallen, nadat wij al onderling hebben vergaderd, kunnen wij tot de conclusie komen dat we meer informatie nodig hebben 
om met zekerheid een juiste beslissing te kunnen nemen. Dan maken  wij een nieuwe planning , zodat wij meer informatie over het 
onderwerp kunnen verzamelen. Een nieuwe planning is niet altijd nodig. Het hangt af van het onderwerp en het besluitvormingsproces 
van de Wayana’s onderling. Soms kunnen we beginnen met het proces voor het nemen van een besluit, samen met de overheid/
NGO’s, zonder een nieuwe planning. Alles hangt af van de zwaarte van het onderwerp en onze beslissing. Na de vergadering van de 
Wayana’s onderling, zullen wij ons besluit doorgeven aan de overheid/NGO’s. Dit kan instemming zijn met hun voorstel of juist het 
tegenovergestelde. Bij het laatste zullen we dan verder moeten onderhandelen om te komen tot een definitief besluit. 
De planning  moet samen met de overheid/NGO’s afgestemd worden om te weten hoe en binnen hoeveel tijd wij zullen overleggen. 
De vertegenwoordigers van de overheid dienen ook te participeren bij de onderhandelingen en de uitvoering van deze planning, zodat 
wij ervan overtuigd zijn dat onze rechten gerespecteerd worden tijdens het besluitvormingsproces en bij het nemen van het definitieve 
besluit. 

Na het maken van de planning, dienen de overheid/NGO’s hieraan mee te werken om verder te kunnen discussiëren en te onderhandelen 
samen met de Wayana’s, totdat we een besluit hebben genomen dat juist  is en dat aansluit op onze rechten en prioriteiten.
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HOE OVERLEGGEN WAYANA’S EN HOE WORDEN BESLUITEN GENOMEN:
Er bestaat geen centraal gezag voor alle Wayana. Wij bestaan uit verschillende families, groepen en dorpen. Elke groep heeft zijn eigen 
leider, dit kan een Hoofd-Kapitein zijn of een Granman. Samen met de Kapiteins en Basja’s vertegenwoordigen zij het traditioneel gezag. 
Maar wij zijn een volk waarbij alle mensen (jong, oud, man of vrouw) meedenken en meebeslissen, indien er over belangrijke zaken wordt 
gesproken. Via krutu’s (vergaderingen) heeft een ieder invloed en mag meebepalen over de toekomst van onze dorpen en ons gebied.

Daarnaast heeft ieder dorp zijn eigen stichting: 
- Stichting Piya in Apetina voorzitter Johan Neni Tel.: 8693162  Email: info@piya.com
- Stichting Paatu in Palumeu voorzitter Espanyo Achki Tel.: 8957112  Email: info@paatu.com
- Stichting Mulokot in Kawemhakan voorzitter Jupta Itoewaki Tel.: 8691541  Email: info@mulokot.com

Deze stichtingen zijn opgericht als werkarm van het traditioneel gezag, maar zij nemen zelf geen besluiten. Alles gaat in overleg met het 
traditioneel gezag. Voordat de overheid/NGO’s in overleg treden met de Wayana gemeenschappen, dienen zij eerst contact te hebben met 
de verschillende stichtingen. Op basis van deze gesprekken zal, in overleg met het traditioneel gezag, besloten worden of en wanneer er 
overleg zal zijn met de verschillende Wayana gemeenschappen.

PROTOCOL VAN OVERLEG EN TOESTEMMING 

De onderwerpen waarover de overheid/NGO’s en anderen verplicht zijn met ons in overleg te gaan.
We weten dat we het recht hebben om op de hoogte gesteld te worden over alle beslissingen die te maken hebben met ons grondgebied. 
Wanneer de overheid/NGO’s een project hebben dat uitgevoerd gaat worden op ons grondgebied  en indien dit project invloed kan hebben 
op onze rechten, zijn zij verplicht het te overleggen met ons.
Men mag niet met maar 1 persoon in overleg gaan. Alle Wayana’s moeten in staat worden gesteld betrokken te worden bij het 
besluitvormingsproces en goede informatie krijgen over het project of de activiteit. 

Het juiste moment om in overleg te gaan.
Wij stellen onze eigen prioriteiten, nemen deel aan vergaderingen en werken samen aan de uitwerking van projecten/activiteiten van 
de overheid/NGO’s. Alvorens er beslissingen genomen worden, moet er overleg zijn, wanneer de projectplannen nog gewijzigd kunnen 
worden. De overheid/NGO’s kunnen niet met ons overleggen, nadat zij hun besluit al hebben genomen. Wij zullen dan niet meewerken 
aan de uitvoering van het project en formeel protest aantekenen.

Hoe de overheid/NGO’s en anderen met ons dienen te overleggen.
De overheid/NGO’s zijn verplicht in goede trouw met ons te overleggen, de voorstellen moeten op een zodanige manier uitgelegd worden 
aan ons dat wij het goed begrijpen. Er dient dus altijd een door ons aangewezen tolk aanwezig te zijn. Tijdens het overleggen mogen de 
overheid/NGO’s geen enkele informatie achter houden, de overheid/NGO’s mogen niet overleggen met kwade trouw. Ze moeten alle 
details, voor- en nadelen van het project uitleggen en onze vragen beantwoorden.

De overheid/NGO’s moet ook vergaderingen organiseren  voor het verkrijgen van informatie en adviezen, waarbij wij de effecten van de 
projecten en andere beslissingen van de overheid/NGO’s zelfstandig kunnen beoordelen.
Om in overleg te gaan, bij het maken van een wet, taak of project, dienen de overheid/NGO’s de vergaderingen te financieren uit hun 
budget. Dit geldt niet alleen voor de vergaderingen van de Wayana’s met de overheid/NGO’s, maar ook voor onze onderlinge vergaderingen.

Tijdens alle vergaderingen moet er verplicht een tolk aanwezig zijn die door het traditioneel gezag is aangewezen. Er  moet genoeg tijd zijn  
om alle twijfels te kunnen uiten en om het voorstel goed te kunnen begrijpen. Na de vergadering met de overheid/NGO’s willen wij tijd 
hebben voor vergaderingen met alle betrokken Wayana’s, waar wij onderling zullen discussiëren en eventueel beslissingen nemen. Dit kan, 
indien noodzakelijk, meerdere weken duren.  Gedurende deze periode mag er geen inmenging zijn van overheid/NGO’s. Wij zullen met hen 
contact opnemen nadat het besluitvormingsproces is afgerond.

Wayana school in Kawemhakan (Mulokot) Wayana kinderen in Kawemhakan (Mulokot)

Vergaderingen van de Wayana’s met de overheid/NGO’s en interne vergaderingen

Voordat fase 1 gaat plaatsvinden dient er eerst overleg te zijn geweest tussen de Stichting en de Overheid/Ngo’s. Dit gebeurt altijd 
schriftelijk via de genoemde e-mailadressen.
De stichtingen zijn door het traditioneel gezag aangewezen om de contacten tussen de Overheid/NGO’s , derden en de Wayana’s op een 
juiste manier te laten verlopen.

Fase 1
De eerste vergaderingen van de Wayana’s met de overheid/NGO’s.
Participanten: de Wayana – vertegenwoordigers van alle betrokken dorpen en vertegenwoordigers van de Wayana stichting(en). De 
overheid/NGO’s – vertegenwoordigers, belanghebbende organisaties omtrent het onderwerp van overleg.  
Mogelijke genodigden: partners en adviseurs van de Wayana’s.

Doel: het krijgen van informaties van de overheid/NGO’s omtrent het onderwerp van overleg. 

Fase 2
Interne vergadering van de Wayana’s onderling.
Participanten: de Wayana’s – vertegenwoordigers van alle dorpen en het bestuur van de Wayana stichtingen 
Mogelijke genodigden: de VIDS, partners en adviseurs van de Wayana, vertegenwoordigers van de overheid/NGO’s en/of specialisten.

Doel 1: discussieren over het onderwerp, alle twijfels uiten en het krijgen van onafhankelijke informatie.
Doel 2: beslissen over het antwoord wat aan de overheid/NGO’s gegeven zal worden.

Fase 3
Vergaderingen tussen de overheid/NGO’s en de Wayana’s om tot een overeenkomst te komen.
Participanten: de Wayana’s – vertegenwoordigers van alle dorpen en de organisatie. De overheid/NGO’s – vertegenwoordigers van de 
belanghebbende organisaties omtrent het onderwerp van overleg en de VIDS.
Mogelijke genodigden: partners en adviseurs van de Wayana’s.

Doel 1: het presenteren en bediscussiëren van onze voorwaarden om het voorstel te accepteren of te wijzigen (indien we al een definitief 
besluit hebben genomen in fase 2).
Anders is doel 1: Het presenteren  van- en bediscussiëren van ons voorstel.
Doel 2: het ondertekenen van een overeenkomst, wat een definitief besluit kan zijn, dat al gepresenteerd was in de laatste vergadering 
of een vergaderplan om door te gaan met overleggen.



WAAROM SCHRIJVEN WIJ DIT DOCUMENT?

Wij, Wayana’s, hebben een heel andere manier van leven dan jullie. Al duizenden jaren wonen wij in het Amazone gebied. Wij 
zijn de beschermers van dit gebied en leven van wat de natuur ons geeft. Invloeden van buitenaf kunnen onze manier van leven 
bedreigen. 
Wij hebben dit protocol opgesteld omdat we in het verleden vaak hebben meegemaakt dat de overheid, NGO’s of anderen met 
projecten voor de Wayana gemeenschap komen, zonder ons te vragen of wij het willen, hoe wij het willen en wat wij precies 
nodig hebben. Of de overheid, NGOs of anderen ontplooien activiteiten binnen ons gebied die van invloed zijn op onze (gronden)
rechten. 
Activiteiten, projecten etc. die, rondom of op onze gronden worden uitgevoerd, kan ons leven, het leven van de dieren, de rivieren, 
de vissen en het bos direct beïnvloeden. Wij zijn het er allemaal over eens dat onze hoogste prioriteit, het behoud van onze 
gronden, bos en natuurlijke middelen moet zijn.
De overheid/NGO’s en derden moeten luisteren naar onze meningen en vragen wat onze prioriteiten zijn. Het gaat om samenwerken 
en partnerschappen aangaan. 
Wij gaan niet akkoord wanneer de overheid/NGO’s met kant en klare projecten bij ons komen en geld willen investeren in dingen 
die wij onnodig vinden of niet als prioriteit zien. 
We weten dat er vele projecten zijn die niet alleen voor de Inheemse volkeren bestemd zijn en dat de regering soms ook de 
Wayana’s wil betrekken binnen deze projecten. En wij zijn daar niet tegen, alleen willen wij dat er op de juiste manier met ons 
wordt afgestemd. De parasisi (buitenstaanders) hebben allerlei regels voor ons opgesteld, zoals de 
FPIC regels en de “Right Based Approach”. Hoewel het goed is dat deze wetten/regels zijn gemaakt, zijn ze niet door ons gemaakt. 
Middels dit document willen wij duidelijk maken hoe de overheid/NGO’s en andere “parasisi” met ons  dienen te overleggen en af 
te stemmen, rekening houdend met onze “Wayana” manier van overleg voeren. De FPIC regels nemen we hierbij als basis.

Wayana vrouwen delen kennis over Traditionele 
Medicijnen (Iepe Brasil)

Krutu(vergadering) voor het gemeenschapshuis(tukoespan)
(Iepe Brasil)

Deze manier van overleg, uitleg en het sluiten van overeenkomsten en het besluitvormingsproces over onderwerpen 
die de hele Wayana gemeenchap aangaan, is traag in vergelijking met de manier van de niet Wayana’s. 
Maar dit is onze manier en dient gerespecteerd te worden. Als de overheid/NGO’s onze manier van vergaderen en 
onze manier om tot een besluit te komen niet respecteert, kan er niet gezegd worden dat ze hebben overlegd met 
onze mensen.

De organen van de overheid/NGO’s moeten de wet volgen en aan hun verplichtingen voldoen: overleggen inzake 
beslissingen die van invloed zijn op de rechten van de Inheemsen, helpen om ons cultuur te versterken, onze manier 
van leven respecteren, ons helpen ons milieu te beschermen en respect hebben voor onze beslissingen, zodat we onze 
eigen toekomst kunnen bepalen. 



WIE ZIJN WIJ ?

De Wayana‘s wonen in een groot gebied in het noorden van de Amazone Regio, in Suriname, Frans Guyana 
en Brazilië. In Suriname leefden en leven de Wayana’s langs de rivieren de Lawa, de Litani, de Oelemari en de 
boven Tapanahoni.  Wij zijn vanuit Brazilië gekomen en hebben ons gevestigd in Apetina(Puleowime), Palumeu 
en Kawemhakan(Anapaike) Kumakupan, Lensi dede en Tutu Kampu.  Er zijn ongeveer 800 Wayana’s in Suriname 
en ongeveer 2500 Wayana’s in totaal, verspreid over de 3 landen. Waar wij het meeste waarde aan hechten 
is onze vrijheid en onafhankelijk. Wij leven in harmonie met de natuur. Om onze toekomst veilig te stellen 
gebruiken wij het land op een manier waardoor het ook voor toekomstige generaties wordt veiliggesteld. We 
jagen, vissen en planten cassave en andere gewassen op onze kostgrondjes. Onze manier van leven wordt 
bedreigd door invloeden van buitenaf. Illegale goudwinning verwoest onze natuur. Het vergiftigt onze rivieren 
en de vissen met kwik. Onze rivieren worden troebel waardoor vissen hierin niet langer kunnen leven. Door 
het vele jagen van de illegale goudzoekers is er weinig wild meer over. Wij zijn ons er dus terdege van bewust 
dat invloeden van buitenaf onze levenwijze beïnvloeden. Daarom schrijven wij dit document, zodat wij zelf 
invloed hebben om onze toekomst te bepalen, op een manier die past binnen onze cultuur en waarbij onze 
rechten worden beschermd. 

INHEEMSEN VAN SURINAMEWayana
FPIC ( Free, Prior,Informed, Consent)

Wat is FPIC? FPIC is het volgen van de regels zodat je dorp een doordachte beslissing kan nemen. Een doordachte beslissing is een beslissing 
waarbij: 
1. Je de vrijheid hebt om voor of tegen het project te zijn en je dit openlijk mag aangegeven. De beslissing die je neemt mag niet zijn opgelegd
 en doe je uit vrije wil. Dit wordt aangegeven met de letter ‘F’ (welke staat voor het Engelse woord: free).
2. Het project helemaal is uitgelegd voordat het is gestart, en niet wanneer het project reeds in uitvoering is. Je bent dus vooraf op de hoogte
  van het project, en dit wordt aangegeven met de letter ‘P’ (welke staat voor het Engelse woord: prior).  FPIC zijn regels om de rechten van
  de gemeenschap te beschermen in een project. FPIC staat voor Vrij: vrije wil en vrijheid. 
3. Het project goed is uitgelegd en alle informatie is doorgegeven aan je gemeenschap. Je hebt informatie gehad over het project zoals de  
 activiteiten die zullen plaatsvinden, de mensen die gaan meedoen, wie de beslissingen neemt, hoeveel geld er beschikbaar is, en hoe er  
 rapporten gemaakt zullen worden. Je bent dus op de hoogte van alle onderdelen van het project en dit wordt aangegeven door de letter 
  ‘I’ (welke staat voor het Engelse woord: informed). 
4. Je een uiteindelijke beslissing mag nemen om wel of niet mee te doen met het project. Dit wordt aangegeven met de letter C (welke staat
  voor het Engelse woord: consent).  

FPIC staat voor tijdig: informatie en consensus moeten vóór de start van het project besproken worden. : FPIC staat voor geïnformeerd zijn: 
complete en correcte informatie moet uitgewisseld worden. De stappen van FPIC zijn niet zomaar gemaakt. Er is gebleken dat Inheemsen 
vaak werden overgeslagen bij het nemen van beslissingen over projecten. Soms werden zij zelfs gedwongen om een project goed te 
keuren zonder dat er genoeg over was gesproken. Een van de belangrijke internationale afspraken voor het garanderen van de rechten 
van Inheemsen is de UNDRIP, welke staat voor de Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren bij de Verenigde Naties. De UNDRIP 
is een afspraak die is gemaakt in 2007 na meer dan 20 jaar onderhandelen van verschillende groepen zoals overheden, Inheemse - en 
Marron vertegenwoordigers en experts. De belangrijkste rechten van Inheemse volkeren zijn aangegeven als: • Het recht op zelfbepaling. 
Dit betekent dat Inheemsen  het recht hebben om zelf hun sociale, politieke, economische en culture ontwikkeling te bepalen. Ze hebben 
ook het recht hun eigen vertegenwoordiging aan te wijzen, en beslissingen te nemen op hun eigen culturele manier. • Het recht op land en 
op natuurlijke hulpbronnen. Inheemsen  hebben het wettelijk recht op gebruik van het land waar ze hun gebruiken en tradities uitvoeren. • 
Het recht op FPIC. Inheemsen  hebben het recht tot FPIC bij het creëren van nieuwe wetten, projecten of activiteiten die een effect op hen 
hebben, • Het recht op ontwikkeling. Inheemsen hebben het recht om hun eigen politieke, economische en sociale structuren te maken om 
hun ontwikkeling en voortbestaan te garanderen.  FPIC staat voor toestemming: de gemeenschap mag wel of geen toestemming geven voor 
de voortgang van het project. Zij mogen hun eigen prioriteiten aangeven. • Het recht op cultuur en cultureel eigendom. Inheemsen  hebben 
het recht om hun cultuur – traditionele kennis en culturele expressie- te bewaren, en deze te beoefenen en beschermen. • Het recht op 
onderwijs. Inheemsen  hebben het recht hun eigen onderwijssysteem op te zetten, welke onderwijs mag worden verzorgd volgens hun eigen 
methode en in hun eigen taal. • Het recht op gezondheidszorg. Inheemsen  hebben het recht om hun gebruiken en kennis van de traditionele 
gezondheidszorg te bewaren, te beoefenen en te beschermen, als het niet indruist tegen de nationale wetgeving van Suriname. FPIC is dus 
gemaakt om op een goede manier samen te werken. 
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Rights-based approach: een op mensenrechten gebaseerde benadering houdt in dat een organisatie (i.c. de overheid): • de resultaten van de interventie/het project formuleert als (het streven naar) de 
realisering van een of meer mensenrechten, bijv. het recht op onderwijs, gezondheid, arbeid, cultuur, eigendom, toegang tot informatie, rechtsbescherming, etc.; • mensenrechten respecteert in elke fase 
en activiteit van haar werk (bijv. respecteren van het recht op participatie, maar ook het recht op cultuur en levenswijze); • rechthebbenden (incl. Inheemse en Tribale gemeenschappen) versterkt om op 
te komen voor hun rechten, en plichtdragers (bijv. gezondheidszorgactoren) versterkt om hun plichten te kunnen vervullen.
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