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‘Als wij voor de rivier zorgen, zorgt de rivier voor ons,’
zeggen de Guaraní uit Bolivia. Een harmonieuze
omgang met de natuur is voor hen vanzelfsprekend.
Maar natuurbeschermingsorganisaties hebben de
waarde van de inbreng van lokale gemeenschappen
lang onvoldoende ingezien. Flora en fauna:
die waren voor hen van belang. In het Shared
Resources, Joint Solutions (SRJS) -programma1
zijn de bakens verzet. Hebben natuur en mens
elkaar echt gevonden? Tijdens de webinars op het
eindevenement van het SRJS-programma luisterde
en keek ik mee. Stof genoeg om na te denken over
dit eigentijdse en boeiende onderwerp.
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Het Shared Resources Joint Solutions-programma is opgezet om lokale organisaties

in 16 landen te versterken en te ondersteunen, met als doel de watervoorziening,
klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen. Van 2016-2020 hebben
IUCN NL, WWF-NL en het Ministerie van Buitenlandse Zaken daar vanuit een
partnerschap aan gewerkt.
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BROOS
Een terugkerende vraag in de maatschappij is voor wie we de natuur
beschermen. Puur om soorten te behouden? Waarbij bewoners
speelballen van het (nood)lot kunnen worden? Of ook om de
mensen te beschermen, in het besef dat ze voor hun voedsel, water,
levenswijze en spirituele wereldbeeld afhankelijk zijn van de natuur?
De discussie hoe inclusief of exclusief natuurbescherming zou
moeten zijn begon ooit met de begrippen inspraak, participatie,
en een community based en integrale benadering. Maar of die
participatie werkte in natuurreservaten? Behalve de beheerders
kwamen er in natuurgebieden doorgaans zo min mogelijk mensen
voor. Langzaamaan begon het begrip inclusief binnen te druppelen.
Die inclusieve benadering vind je niet alleen in natuurbescherming.
In de samenleving lijkt het bijna een jacht op inclusiviteit. In
overheidsbeleid. In wetenschap. In onderwijs. In mode. In kunst. In
gemeenten, waar burgerpolitici mee-budgetteren voor hun stad. En
in de groene (maar overwegend witte) beweging Extinction Rebellion
die probeert groepen uit de Derde Wereld, die als eerste te maken
hebben met de gevolgen van klimaatverandering, erbij te betrekken
om tot een inclusieve klimaatbeweging te komen.
Oogmerk van al deze initiatieven is om werelden samen te brengen,
die eerder voornamelijk gescheiden bleven. Die scheiding is een
spiegel waarin de tijd zich reflecteert: wij/zij denken. Voor, tegen.
Zwart, wit. Winners en losers. No white savours. Black Lives Matter.
Het basisvertrouwen dat nodig is om samen te leven brokkelt af.
Dat tij moet gekeerd. Zo’n tegengeluid vinden we in een inclusieve
benadering: als we niet willen versplinteren, moeten we elkaar vinden.
Inclusiviteit pakt wisselvallig uit. Soms wordt de loftrompet
gestoken. Over samenwerking. Over transparantie. Andere keren
is het broos: als het beleid verandert of als de nieuwigheid eraf
is en de aandacht verslapt. Of als autoriteiten inclusiviteit als
afleidingsmanoeuvre gebruiken om hun zaken als vanouds voor
hun eigen belangen te behartigen.

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN
De ironie is dat ‘inclusief’ ook kan omslaan. Het is goed bedoeld,
maar het houdt ‘de anderen’ in het keurslijf van hun groepsidentiteit.
Inclusief duidt erop dat het bijzonder is dat je mee mag doen,
dat je stem erkend wordt. Het benadrukt de verschillen. Het ICCA
Consortium (een wereldwijde beweging van inheemse bevolking
en lokale gemeenschappen) wijst op het risico dat je de term
inclusive conservation als top-down of zelfs paternalistisch
kunt interpreteren. Zij halen voorbeelden van ‘integrale
ontwikkelingsprojecten of community based projecten’ aan, die
allesbehalve integraal waren of de lokale bewoners respecteerden.
Het consortium pleit voor een omdraaiing: de inheemse bevolking
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bepaalt of het wenselijk of noodzakelijk is om anderen, zoals
overheden en natuurbeschermingsorganisaties, te betrekken bij
natuurbehoud. Want buitenstaanders hebben geen spirituele,
culturele relatie met de natuur, zijn er voor hun levensonderhoud niet
van afhankelijk, ze hebben alleen ‘doelen’.
Deze omkering doet me denken aan de grap over de vader die voor
het eerst met zijn zoontje over seks wil praten, waarop het kind
reageert met: “Zeg maar wat je wilt weten.”
De lokale bevolking ziet klassieke natuurbescherming doorgaans als
een onneembaar fort. Als iets wat overheden en machthebbers hen
opleggen. Wat hun bestaan en hun lokaal verankerde kennis negeert.
Wat hen kortwiekt. Generaties lang, zo stellen ze, zijn zij de hoeders
van de natuur. Hun leven met de flora en fauna is hun identiteit, die
hun autonomie weerspiegelt. Je hebt hen nodig om de stem van de
natuur te horen.
De mens wordt pas een bedreiging voor de natuur als die eenzijdige
belangen najaagt, die tégen het milieu werken. Grootschalige
houtkap, mijnbouw, olie- en gaswinning, monoculturen,
infrastructuur en verstedelijking richten een ravage aan in het
sociaalecologische landschap. Hierdoor verdwijnen de spirituele en
praktische betekenis van het bos in het niets – net als een deel van
de historie van de bewoners. De lokale bevolking leeft met een heel
andere opvatting over geschiedenis dan mensen van buiten,
iets wat lang genegeerd is.
© Justin Jin /
WWF France
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Nu het begrip inclusiviteit binnen gedrongen is, gaan er ook geluiden
op dat je beter het woord ‘diversiteit’ zou kunnen gebruiken dan
‘inclusiviteit’. Want diversiteit doet recht aan het gegeven dat
iedereen anders is, dat ieders stem gehoord en gerespecteerd moet
worden. Diversiteit omvat het totaalpakket van de verscheidenheid
aan levens en interacties daartussen. Inclusief biodiversiteit.

ELKAAR VINDEN OP EEN HOBBELIG PARCOURS
Zodra je je met inclusiviteit bezig gaat houden, is het een heikele
kwestie, zo merk ik. Wie worden betrokken? Wil iedereen wel?
Waarom eventueel niet? Bij wat zijn ze betrokken? Hoe gaan al die
partijen samenwerken?

‘LOKAAL NIVEAU’ IS HET SLEUTELWOORD BIJ INCLUSIEF
NATUURBEHEER. VERSCHILLENDE KANTEN MOETEN
WORDEN GEHOORD.
In die grote zee, die ‘lokale mensen’ wordt genoemd, is het ook
aftasten. Wie is de lokale bevolking? Ngo’s, bewoners, banken,
bedrijven, overheden?
Over inclusiviteit van bewoners zegt de Canadese politiek filosoof
Charles Taylor vrij vertaald: ‘Van, voor en door de mensen … de
mensen zijn iedereen, zonder uitsluiting van de van oudsher
uitgesloten groepen als vrouwen. Dat is een heel aanlokkelijk idee,
maar de uitvoering is nog niet zo makkelijk.’
Hoogleraar filosofie en Ghanees Kwame Anthony Appiah stelt dat
inclusiviteit te maken heeft met een model van machtsrelaties, die
zeggen wat de moeite waard is om te beschermen en te koesteren
en wie dat zouden moeten doen.
Het oogmerk dat natuurbescherming over natuur én mensen gaat
en dat er een balans moet komen tussen economische, sociale
en milieubelangen blijkt een flinke uitdaging. Het is een hobbelig
parcours, waar vooral mensen uit het Westen kunnen leren van
mensen uit het Zuiden. Het lijkt een definitief afscheid van het
denken in voornamelijk ‘rode lijst-soorten’ en iconische dieren als
de panda, de tijger en de walvis.
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SOCIAAL PROCES
Eén van de inspiratiebronnen voor het SRJS-programma is het
verhaal van Joaquín Enrique Carrizosa, coördinator van het WWFColombia-programma in de Amazone. Al decennia doen zij recht aan
traditionele omgangsvormen met de natuur. ‘Bij het panda-logo van
WWF,’ zegt hij, ‘denken bewoners dat het om dieren draait.

DAT LOGO ZET HEN OP HET VERKEERDE BEEN, WANT
HET GAAT ONS ALLEREERST OM HET SOCIALE PROCES.
VOORDAT JE AAN NATUURBESCHERMING WERKT, MOET
JE DAT SOCIALE PROCES OP GANG BRENGEN.
Zorg dat afro’s, boeren, jongeren en vrouwen zich veilig voelen.
Bekijk samen hoe iedereen er beter van kan worden.’ Het draait om
vertrouwen en respect voor hun spirituele visies en hun mental
maps met de voor hen belangrijke plaatsen.
Mijn eigen ervaring in het Nationale Park Galera in Colombia is dat de
kleine boeren van meet af aan betrokken waren bij het natuurbeheer
van de páramos – een bijzonder landschapstype. Als alternatief voor
het kappen van brandhout hebben ze een paar jaar gratis gasflessen
gekregen. Bovendien kregen bewoners – mannen, vrouwen en
jongeren - een cursus als gids. Het gidsen blijkt een welkome
bijverdienste. Weer anderen verdienen bij als ranger: zij monitoren de
fauna en controleren op stropers.
Deze voorbeelden betekenen niet dat het overal in Colombia zo gaat.
Weer andere páramos zijn vogelvrij voor mijnbouw en landbouw.
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GEZAMENLIJKE BELANGEN
Het vinden van gemeenschappelijke belangen is cruciaal. Uit het
omvangrijke SRJS-programma haal ik een handvol voorbeelden aan
waarin die zijn gevonden.
Wie Luangwa in Zambia zegt, weet meteen: olifanten, nijlpaarden,
neushoorns, en vogels. En: de mensen die op de oevers wonen.
Ze halen water uit de Luangwa; irrigeren hun akkers ermee en
leven van de vis. De mensen en de rivier horen als kop en schotel
bij elkaar. De aanleg van een dam in deze rivier om energie op te
wekken zou de dorpen op de oevers wegvagen. Ook de dieren
zouden geen kant op kunnen.
Tijd voor actie. WWF-Zambia bracht het Ministerie van Toerisme,
lodge-eigenaren, de lokale radiostations, organisaties en de
chiefs samen. Chief Luembe maakte een kaart waarop de voor de
gemeenschap betekenisvolle plekken stonden. Daarmee kregen de
bewoners, die over de rivier spraken alsof het een menselijk wezen
betrof, een stem. Met deze persoonlijke verhalen voedde Agness
Sililo Musutu, coördinator van het zoetwaterprogramma van WWFZambia, de campagne Keep the Luangwa flowing. De Zambiaanse
overheid zwichtte: het plan om de dam te bouwen werd afgeblazen.
Katie Luoma, zoetwateradviseur bij WWF-NL2: ‘Vanwege haar goede
relatie met de overheid kon WWF-Zambia deze campagne starten.’
Want juist bij een prettige verstandhouding is er meer ruimte om de
overheid te beïnvloeden om plannen aan te passen.

2

In deze longread komt een aantal betrokkenen aan het woord die in het

SRJS-programma werkten.
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Agness: ‘Onderschat nooit veldwerk en de macht van data.’ Ik zou
daaraan toe willen voegen:

ONDERSCHAT NOOIT DE KRACHT VAN STORYTELLING.
VERHALEN GEVEN CIJFERS EN FEITEN EEN
MENSELIJK GEZICHT.
Via verhalen leren mensen zich in anderen te verplaatsen. Verhalen
laten nieuwe werelden zien, andere binnenwerelden, onbekende
levens. Verhalen slechten barrières. Sociologen en filosofen stellen
dat verhalen bovendien een politieke potentie hebben. De kracht van
storytelling past in de Afrikaanse Ubuntu-filosofie die ervan uitgaat
dat elk mens iemand is via andere mensen: we vormen een weefsel.
Een ander voorbeeld is Atjeh op Sumatra (Indonesië) dat illustratief is
geworden voor lokale actie. Van wederzijds begrip. Hier is het areaal
uitgestrekte mangroves, die het achterliggende land beschermen
tegen overstromingen, het laatste decennium schrikbarend
gekrompen door de aanleg van oliepalmplantages en illegale kap
voor het maken van houtskool.
‘Als je het over duurzaam natuurbeheer hebt, zijn vrouwen de
sleutel,’ zegt Husna, maatschappelijk werkster uit Noord-Atjeh.
Na een moeizame weg om de vrouwen in deze sterk islamitische
cultuur te betrekken bij natuurbeheer, hebben ze geleerd om
andere producten uit het mangrovebos te halen en die te verwerken
tot siroop. Ook gingen ze van plaatselijke kruiden eetbare en
cosmetische producten maken. Deze artikelen verkopen ze aan
winkels en op de markt, waardoor ze minder afhankelijk zijn van
illegale houtkap. Als tegenprestatie helpt de hele gemeenschap
bij het herplanten van mangrove-stekken. Vrouwen mogen hier
misschien niet met spierballen de wereld tegemoet treden, maar
hun stem wordt nu gehoord.

© Iskandar Haka – Sungai
Lueng village, Langsa
Timur, Langsa.
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Een ander natuurgebied op Sumatra is rijk aan onder meer olifanten,
neushoorns, vogels en tijgers. Aanvaringen tussen olifanten en
mensen zijn aan de orde van de dag. Hier begon een ouderwets
natuurbeschermingsproject: de olifanten moesten via een veilige
corridor kunnen migreren.
De sociale component wist zich er moeizaam tussen de wringen.
Door de foto’s die de bewoners maakten, zag je hun zorgen: hun
door olifanten platgetrapte hutten en akkers.

MUSLIM, INDERTIJD STROPER, ZIT NU IN HET FLORA
EN FAUNA DEFENDERS TEAM EN HEEFT 20 DORPEN
ONDER ZIJN HOEDE.
De oplossing: ze verleiden olifanten met lekkere planten die ze
op velden hebben geplant om de beesten van hun akkers weg te
houden. Om hun akkers planten ze juist gewassen die de olifanten
verguizen, zoals citroengras en chili. Kruiden die de boeren
bovendien kunnen verkopen. ‘We kennen de olifanten-werende
planten,’ zegt Muslim, ‘door de inheemse kennis van de ouderen.’
Nadat een journalist en een beroemde musicus over hun acties
berichten op sociale media hadden gezet, kwam er extra geld
binnen, waarmee de bewoners de lievelingsgewassen van de
olifanten hebben geplant. Ook bouwden ze een uitkijktoren: nu ze
de olifanten naar Luilekkerland hebben weten te lokken, kunnen ze
tegelijkertijd toeristen een blik op de dieren min of meer garanderen.

LUISTEREND LEREN OVER LOKALE KENNIS
Muslim stipt het belang van inheemse kennis aan. Een kruisbestuiving tussen de kennis van wetenschappers en die van de
lokale bevolking zou ideaal zijn. Daarover zegt filosoof en etnobioloog David Ludwig dat je mensen buiten de academische setting
serieus moet nemen als experts. ‘Je moet erkennen dat die de
plaatselijke context beter begrijpen.’ In Brazilië brengt hij biologische
kennis en spirituele ideeën van de lokale bevolking in kaart en
probeert die te integreren in de westerse wetenschap.
Eerst een kijkje achter de schermen van lokaal gedachtegoed.
Neem de Guaraní uit Bolivia: het bos is hun huis. Alles draait om de
relaties tussen binnen en buiten. Zoals ‘vrije omgang met natuurlijke
bronnen, onafhankelijk van de overheid’; ‘geen honger en dorst, dus
land’; ‘samen een vuist naar buiten maken.’
Hun denkwijze is tekenend voor de kloof tussen hun met de natuur
vergroeide leven en de leefwijze in het Westen. Zo valt in Nederland
‘wildplukken’ officieel onder de stroperijwet, is veelal verboden, en
zijn de meningen over wildplukkers verdeeld.
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Ruth Alipaz Cuqui, coördinator van de verdediging van de
grondrechten van de lokale bevolking in Bolivia, verwoordt het lokale
gedachtegoed aldus: ‘Armoede is voor ons als we geen vrije toegang
tot water en het bos hebben, waar we ons voedsel en bouwmateriaal
vandaan halen. De grote bedrijven houden geen rekening met onze
leefwijze. Alles draait bij hen om winst. Ze nemen, nemen en nemen,
zonder te beseffen dat de aarde als een moederlijf is. Hoeveel meer
wil je nog uit een moeder persen?’ Met slinkse tactieken lokken
bedrijven hen van hun grond. “U wilt toch wel een schooltje? U heeft
geen gezondheidspost, beseft u dat? Wij kunnen daarvoor zorgen.”
Ruth: ‘Vervolgens pikken ze onze territoria in. Weigeren we de
“cadeaus”, dan beweren ze dat we geen ontwikkeling willen.

‘ONZE RIJKDOM IS ONZICHTBAAR EN ONBEGRIJPELIJK
VOOR BUITENSTAANDERS. MAAR WIE NAAR ONS ZOU
LUISTEREN, KAN VAN ONZE WAARDEN LEREN.’
Luisteren. Bij het eindevenement van het SRJS-programma merkte
Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL, op dat het cruciaal is om
te luisteren naar de lokale gemeenschap. ‘We praten wel over
“luisteren”, maar wat betekent dat? Luisteren is voor mij echt de
diepte in gaan en proberen te begrijpen wat de ander zegt.’
In Bolivia zijn de rechten van Madre Tierra – Pachamama – officieel
in de wet verankerd, maar desondanks wordt jaarlijks 300.000
hectare bos gekapt voor veeteelt en grootschalige landbouw, nog los
van wat er in vlammen opgaat door de vele bosbranden.

‘HEEL VEEL GELD, TIJD EN ENERGIE,’ STELT RUTH,
‘WORDT DOOR BEDRIJVEN - GESTEUND DOOR
OVERHEDEN - GESTOKEN IN HET VERNIETIGEN VAN DE
AARDE. EN NIET IN HET BESCHERMEN ERVAN.’
Het vraagstuk ‘winst’ versus ‘spirituele ideeën over een duurzame
levenswijze’ voert mij naar de vraag wat ‘kwaliteit’ is. Wie bepaalt wat
kwaliteit is? Of is het ook een uitdrukking van machtsverhoudingen?

BOUWEN AAN VERTROUWEN
In Paraguay hebben ze de oer-inheemse kant samen met de
dollarkant aan een ronde tafel gezet. Dat leidde tot hoofdpijn, maar
ook tot veranderingen.
De wetlands en bossen van Pantanal – Chaco worden razendsnel
ontbost voor grootschalige veeteelt, vaak zonder een kwart van het
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bos te sparen, zoals de wet voorschrijft. Gevolg: verlies aan natuur en
aan leefgebied van de lokale bevolking. Daar komen overstromingen
en droogte bovenop.
In dit grote en grensoverschrijdende gebied heeft het SRJSprogramma de lokale bevolking, veehouders, ngo’s, en autoriteiten
in Bahía Negra samengebracht aan een ronde tafel om tot een
landschapsplan te komen.
Patricia Roche van WWF-Paraguay: ‘De veeboeren zeiden niet:
het kan ons niet schelen. Ze stonden erop dat hun stem gehoord
werd.’ De kracht van de ronde tafel blijkt uit het volgende voorbeeld.
Er werd een technisch voorstel gemaakt voor een verdeling van
beschermd en onbeschermd bos. De ene keer was de verhouding
30% – 70%; de andere keer 40% – 60%; en weer een ander keer half
om half. Daarop zei de lokale bevolking: doe maar overal fifty-fifty,
wij kennen de praktijk en kunnen voor het onderhoud van die 50%
instaan. Daarmee stemden de overheid en veehouders in. Patricia:
‘Verrassend. Want wij hadden gedacht dat er wel een partij dwars zou
gaan liggen. Ook al klonk dat eerste voorstel goed en zou een deel op
papier wel te regelen zijn geweest, het zou nooit zijn uitgevoerd. Een
plan voor landgebruik is niet gewoon maar een technisch voorstel,
het gaat ook over sociale en politieke belangen.’ Aarzelend, maar
merkbaar begonnen de partijen naar elkaar te luisteren.
Ironisch genoeg zorgen de immense branden voor meer
verbondenheid tussen de verschillende partijen. Tijdens de
noodsituatie leidde een Amerikaans hulpteam bewoners op om
het vuur te controleren. De veehouders, wiens landerijen door
het vuur bedreigd werden, kregen daardoor meer vertrouwen in
de landschapsplanning. Inmiddels houden bewonersgroepen
het brandgevaar in de gaten om mensen op tijd te kunnen
waarschuwen. Van veehouder tot inheemse tot ambtenaar zijn
hierbij betrokken.
Mijn moeder zei vroeger al: ‘Als je in de problemen komt, moet je
geen “help” roepen, maar “brand” – dan komen ze wel, want iedereen
is bang voor zijn spullen.’
Inmiddels nemen andere districten het rondetafel-model over
voor hun landschapsplanning. Na uitgebreid kennismaken met de
inheemse bevolking vertelde een man uit Bahía Negra dat het gelukt
was om het voorouderlijke recht van een stuk grond zichtbaar te
maken. Dat hielp. Patricia: ‘Voor de mensen in andere districten
was dat een positief signaal om ook aan de slag te gaan met
landschapsplanning.’
Vooral niet pushen, is haar boodschap. Moniek Wulms,
zoetwateradviseur van WWF-NL en betrokken bij het regionale team,
beaamt dat. Dan zouden de veehouders afgehaakt zijn. Aanvankelijk
zagen die geen belang in de ronde tafel. Maar een onderzoek naar
grondwater diende verschillende belangen, onder meer die van hen.
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Langzaam begonnen ze gemeenschappelijkheden te vinden. Ook de
gemeente stond eerst niet te trappelen. Patricia: ‘Maar aan het eind
van de rit veranderden er dingen, toen ze de mogelijkheden zagen die
een landschapsplan konden geven. Ze spraken vervolgens de wens uit
om zelf het landschapsplan aan de gemeenschap te presenteren.’
In het proces vond Patricia het gebruik van data handig. ‘Het gaat
om objectieve, betrouwbare en precieze informatie, waardoor
beslissingen makkelijker worden genomen.’ Maar de grootste les was
hoe belangrijk goede communicatie is.

WAT JE ZIET EN HOORT, IS NIET ALTIJD WAT HET IS.
Iedereen moet de kans krijgen zich op zijn eigen manier uit te drukken
en gehoord te worden. Haar collega uit het regionale team zegt: ‘De
boodschap is eenvoudig: ga naar de mensen toe. Leg contact – ook
met de vrouwen.’
Relaties opbouwen, daar draait het om. Psychotherapeut Esther
Perel zegt over relaties dat iedereen zijn eigen versie van zijn verhaal
heeft. Dat je nooit een brug kunt bouwen als de één de ander naar de
andere kant probeert te trekken, maar wel als je bereid bent naar de
gevoelswereld aan de andere kant van de brug te gaan.
Patricia vult lachend aan: ‘Mensen moeten altijd vanaf het begin
worden meegenomen, dat voorkomt problemen in de toekomst.’
Bottom-up, kleine medemenselijkheid, daar gaat het om. La petite
bonté, zei de filosoof Levinas, dat is wat de wereld kan redden. Die
kleine medemenselijkheid is van alle tijden. Leg de verbinding met
de ander. Maak jezelf kwetsbaar. Of je nu een individu bent of een
grote organisatie.
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OBJECTIEVE DATA?
Patricia Roche uit Paraguay bracht al het belang van data te berde.
Data, zo is de heersende mening binnen het SRJS-programma, is
belangrijk bij verandering. Met drones, apps en GIS heb je recente
informatie, waarmee je ontwikkelingen in de gaten houdt en kunt
lobbyen. Zo kunnen gemeenschappen voor hun rechten opkomen,
hun grond en hun traditionele gebruik ervan claimen.
Maar er is wel een aantal dilemma’s: vrouwen zijn bij het gebruik
van data en technologie sterk ondervertegenwoordigd; er
moeten grotere gebieden in kaart worden gebracht om meer
zeggingskracht te krijgen; autoriteiten accepteren niet altijd de
data die in een lobby worden gebruikt; en overheden moeten
opener en flexibeler worden. Geen elektriciteit en een zwak netwerk
kunnen hindernissen zijn. Pluspunt is dat het gebruik van data
eenvoudig te leren is.
Jongeren bleken makkelijk te porren om met drones over het
landschap te vliegen en daarmee zowel illegaal grondgebruik als
culturele tradities en lokale kennis van de natuur vast te leggen. Zo
werden in Myanmar jongeren getraind in het gebruik van drones en
GIS; in Benin brachten bewoners overstromingen en de vogelstand
in beeld; en in Indonesië legden bewoners met drones het
landgebruik van oprukkende palmolieplantages vast. In de Guyanas
monitorden de Wapichan met apps de waterkwaliteit van de met
kwik vervuilde rivieren en kreken.
Je kunt je afvragen of dataverzamelingen en analyses wel zo neutraal,
objectief en exact zijn als ze eruitzien. Wie doet mee? Wie kan die data
zien? Voor wie worden de gegevens benut? Gaan die data binnen
andere projecten eigen levens leiden? Zijn de data ook zichtbaar voor
de mijnbouwbedrijven? De oliepalmplantages? Wat wordt er mee
gedaan? Worden ze opgeslagen en later voor iets anders ingezet?
V.S. Naipaul schreef ooit dat ‘De westerse cultuur uitmunt in haar
drang naar nauwgezetheid, in haar neiging tot onderzoek en kritiek, in
haar obsessie met de kleine waarheid.’ Joost van Montfort van WWFInternational vindt dat data een aanvulling zijn op verhalen. ‘Verhalen
zouden voorop moeten staan. Een spreadsheet heeft nog nooit
inspirerend gewerkt, een verhaal wel.’
Een ander bezwaar lijkt mij dat data suggereren dat je alles heel
precies kunt zien. Maar een instrument of app meet een bepaald
iets, niet alles. Het is een weergave - er zijn meerdere weergaven.
Bovendien is de stap van data verzamelen naar analyse niet perfect.
Jongens over het veld laten vliegen met drones is het probleem niet.
Maar de verwerking van de gegevens gebeurt niet altijd ter plekke,
vaak elders of door bedrijven in Europa. Soms zorgt een slechte
internetverbinding voor vertraging in de verwerking van de data.
Desalniettemin is een onmiskenbaar pluspunt dat de dataverzameling
door lokale bewoners tegenwicht biedt aan de gangbare datastroom
en dat bewoners zich meer eigenaar van een onderzoek gaan voelen.
Mens en natuurbescherming: een balansoefening
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MENTAL MAPS
Nu we het over data hebben: hoe zit het met landkaarten, die
consensus veronderstellen? Hernán Payaguaje, die een organisatie
van verschillende inheemse Amazonegroepen vertegenwoordigt,
presenteerde hun kaart op een SRJS-bijeenkomst over citizen
science. Die zag er behoorlijk anders uit dan de zogenaamde
neutrale, formele kaart. Hernán: ‘Territorium is alles voor ons: we
leven er, vinden er voedsel en medicijnen, en gebruiken de rivieren.
We hebben een relatie met de natuur, met de boomgeesten, met
het water. Onze kaart laat onze geschiedenis zien. Het benadrukt
onze autonomie.’
Volgens hem zijn de gangbare landkaarten een strategie om
te kunnen domineren, om machtsrelaties te veranderen. Om
landgebruik te veranderen. ‘Maar ons land is niet te koop.

DE KENNIS DIE AL HEEL LANG IN ONS GEHEUGEN
BESTOND, STAAT NU OP PAPIER, ZODAT ONZE
RECHTEN GERESPECTEERD KUNNEN WORDEN.
MET DEZE KAART KUNNEN WE OP ONZE BEURT
MACHTSRELATIES VERANDEREN.’
Tot aan het gerechtshof toe. Hij staat er pal voor om de toekomst vorm
te geven door naar het verleden te verwijzen en daaruit te putten.
Al decennia volg ik vele soorten inheemse kennis. De natuur als
spiegel van de ziel is een door en door inheems wereldbeeld. Het zou
waardevol zijn als de westerse blik en de inheemse visie elkaar zouden
aanvullen. Ik denk aan minga – een systeem van onderlinge solidariteit
onder inheemse bevolking – en aan het enigszins vergelijkbare
Afrikaanse concept van ubuntu - een verwijzing naar groepssolidariteit
en medemenselijkheid en de noodzaak om te delen. Begrippen waarin
het afwegen van verschillende belangen centraal staat. Programma’s
als SRJS bieden juist een kans om dit soort principes ‘aan het werk te
zien.’ Het kan een fantastische balansoefening zijn.
Of worden deze begrippen geromantiseerd? Inheemse kennis
ontwikkelt zich, past zich aan. Het kan teloorgaan door onder
meer missiewerk. Het kan ook zorgvuldig worden doorgegeven
aan de volgende generatie. De Ghanese filosoof Kwame Anthony
Appiah, denker over identiteit en kosmopolitisme, wijst op het
gevaar van ‘essentialisme’, de gedachte dat identiteit berust op
een onveranderlijke kern. Culturen ontwikkelen zich voortdurend in
wisselwerking met andere culturen. Appiah vindt dat je ‘identiteit licht
moet dragen’ en ‘dat het de kunst is je niet vast te bijten in
je identiteit om onnodige polarisatie tussen bevolkingsgroepen
te vermijden.’
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Het licht dragen van identiteit kwam mooi voor het voetlicht
tijdens het eindevenement van het SRJS-programma. Daar bracht
jazzzangeres Denise Jannah met haar lied een ode aan Moeder Aarde.
Soms kwamen Spaans, Frans, Nederlands en Engels in één zin voor,
het orgelde van nuestro mundo, ma tierra, notre monde, onze wereld.
Een voorbeeld van de kruisbestuiving die we nodig hebben.

VREDE EN OORLOG
In diverse gebieden bedreigen illegale mijnbouw en illegale houtkap
de natuur én de bevolking. Degenen die voor mensenrechten
strijden of voor een eerlijke compensatie zijn een bedreiging voor
degenen die zich willen verrijken. Een obstakel om uit de weg te
ruimen. Als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog, zegt een
bekend Latijns spreekwoord.
Zo vallen in Colombia de meeste doden onder milieu- en
mensenrechtenactivisten, die de milieugevolgen van de cocateelt
en illegale mijnbouw aankaarten en boeren aansporen om op andere
gewassen over te stappen.
Ik herinner me mijn gesprek met Inga-inheemse Hernando Chindoy
uit Colombia. Decennia geleden is hij begonnen om zijn Ingabroeders
bewust te maken van de impact die de coca- en papaverteelt op hun
cultuur had. ‘Niet alleen onze rechten worden geschonden,’ betoogde
hij, ‘maar ook die van Moeder Aarde, van medicinale planten en van
heilige bomen en van rivieren waarin het chemische afval van de
coca-productie wordt gedumpt.’ Bovendien werd de aarde vergiftigd
met pesticiden waarmee de overheid de plantages besproeide. ‘Onze
Inga-spiritualiteit is een zaak van leven en dood,’ zei hij. ‘Want die is de
ziel van de aarde.’
Aanvankelijk zagen de boeren vooral de voordelen van de cocateelt:
drank, een motor en een stenen huis. Tegelijkertijd bewerkte Hernando
op politiek niveau de overheid. Toen het gebied tot beschermd
natuurgebied en reservaat van de Inga werd verklaard, stonden zowel
de overheid als de boeren erachter om over te stappen op de teelt
van koffie. Zijn werk illustreert de strijd met de buitenwereld én de
binnenwereld.
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Een milieuactivist als Hernando weet dat zijn veiligheid broos is. Maar
hoe zit dat met de lokale defenders?
Joost van Montfort van WWF-International: ‘De veiligheid van een
environmental defender is een gedeeld belang en verantwoordelijkheid.
Daar moet je ook duidelijk over zijn. We kunnen defenders helpen om
vaardigheden te verwerven, maar uiteindelijk gaan wij aan het eind van
de dag naar huis. Zij staan echt en altijd voor de uitdaging.’
Liliana Jáuregui, Environmental Justice Expert bij IUCN NL, zegt dat
bewoners vaak in afgelegen moeilijk te beschermen gebieden leven.
Inzet van bedrijven is om deze waardevolle terreinen te veroveren
ten koste van de landrechten van de bewoners. Aan internationale
regelgeving ligt het niet, zegt ze: volgens de Free Prior Informed
Consent regel moet de lokale bevolking eerst toestemming geven
voor een ingreep in hun territorium.

DIE REGEL WORDT MET VOETEN GETREDEN. ‘DE
LOKALE BEVOLKING WORDT ALS EEN OBSTAKEL
GEZIEN VOOR MALAFIDE PRAKTIJKEN. DAAROM
FRAMEN BEDRIJVEN HEN ALS MENSEN DIE TEGEN
ONTWIKKELING ZIJN EN BESCHULDIGEN HEN VAN
IETS WAT ZE NIET HEBBEN GEDAAN.
Doel is om de bewoners uit te putten of failliet te laten gaan.’
Zij geeft trainingen in gebiedsbescherming. ‘Veel mensen kijken niet
naar de vijand, omdat ze daar niets van verwachten. Wij oefenen
hen om die juist wel in de gaten te houden, zodat die geen blinde
vlek blijft.’ Een interessante gedachte: je moet daar waar je het niet
verwacht bondgenoten zien te vinden.
Probleem is, dat ook binnen een gemeenschap conflicten kunnen
zijn. Machthebbers van buitenaf weten daarop feilloos in te spelen. Ze
manipuleren de bevolking en betalen zogenaamde leiders. Gevolg: de
eigen mensen keren zich tegen de defenders.
Grizelda Mayo-Anda is zo’n inheemse leider die op de Filippijnen
opkomt voor de aloude landrechten van de lokale bevolking. Hierdoor
lopen er 60 rechtszaken tegen haar. ‘De lokale gemeenschap is
gevoelig voor bedrog en omkoping door bedrijven en door politici.
Politici hebben vaak ook belangen in de bedrijven. De verdeeldheid in
de gemeenschap door externe partijen is moeilijk te voorkomen.’
Moeten we het niet veel meer hebben van verhalen? Het verhaal van
bijvoorbeeld milieuverdedigers als Ruth, Grizelda en Hernando, die een
motor van ontwikkeling zijn.
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Probleem is volgens Liliana, dat in het algemeen overheden en ngo’s
in de westerse wereld hen eerder als slachtoffer zien dan als sterke
spelers met een visie. ‘Bescherming kan ook simpelweg luisteren zijn.
Ik heb geleerd dat we niet alleen oog moeten hebben voor leiders die
zichtbaar en hoorbaar zijn - en daarmee aan ons beeld van leider en
gesprekspartner voldoen - maar juist voor mensenrechtenverdedigers
die bijna onbewust voor het alledaagse leven strijden, zodat ze rustig
in hun leefgebied kunnen blijven leven. Hun ritme is anders.’

LEREND LUISTEREN KAN OOK HET GELUID
VAN DE STILTE ZIJN.

© Andrés Unterlasdtaetter /
WWF-Bolivia

WANTROUWEN
Vertrouwen en wantrouwen is een wankel evenwicht. Gautier
Amoussou van Eco Benin stipt het probleem aan dat lokale bevolking
geen vertrouwen in grote, internationale ngo’s heeft: die slepen alleen
maar geld voor zichzelf binnen. Joost van Montfort: ‘Dat wantrouwen
speelt wereldwijd. Ondanks dat we allemaal de natuur willen
redden zijn de belangen van communities, lokale en internationale
organisaties niet automatisch hetzelfde. Het is belangrijk dat de
communities erkend worden voor het vele én gevaarlijke werk dat
ze doen.’ Hij wijst erop dat in wezen hetzelfde voor de ngo-wereld in
Europa geldt. ‘Goede reflectie op ngo’s is nodig. Wat zouden de lokale
partners eigenlijk van ons, WWF-NL en IUCN NL, denken? Dat wij met
de eer strijken, terwijl zij het werk doen?’
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DE SUGGESTIEVE KRACHT VAN CIJFERS
Wie het over ngo’s heeft, zegt in één adem: financiële
verantwoording. Het is geen nieuws: financiële stromen leiden
vaker tot commotie. Zoals ook dat 10% van internationale
klimaatfinanciering op lokaal niveau terechtkomt. En dat het
onduidelijk is waar op het internationale niveau die 90% blijft. Dat
moet grondig veranderen, zo valt er te horen. Zorg voor maatwerk
en flexibel management. Wees geduldig. Gun de mensen in het veld
vergissingen en fouten waarvan ze kunnen leren.
‘Eén van de tien dollar komt op lokaal niveau terecht’ lijkt een
onomstotelijk feit. Bij mij roepen de getallen vooral vragen op.
Wat is lokaal: een lokale ngo in de hoofdstad? Of de grens van een
natuurgebied? Stel, dat je het donorgeld rechtstreeks naar het veld
brengt. Zijn daar dan ineens wel alle dollars besteedbaar? En over
welke tijdspanne hebben we het? Een jaar? Of de duur van het
project? Of de langere termijn?
Getallen suggereren veel, maar vertellen niet alles. Dat gevoel heb ik
ook als tijdens het eindevenement de cijfers worden gepresenteerd
van hoeveel het programma heeft omvat en bijgedragen. Vergeleken
daarmee maakte de video waarin Ruth Alipaz over de kloof tussen
‘winst maken’ en ‘onze planeet is ons enige huis’ op mij meer indruk.
Ik denk vooral dat we weer terug zijn bij het cruciale punt: ‘Leg echt
contact. Zorg voor vertrouwen.’

PANDEMIE
Ondertussen zijn er behalve de grootschalige bedreigingen door
houtkap en mijnbouw, de gevolgen van de pandemie. De verkoop
van de producten uit de mangrove in Atjeh is vrijwel stilgevallen.
Inkomsten uit ecotoerisme in andere projecten zijn er niet meer.
Veruit de meeste mensen in het Zuiden werken in de informele
economie en verliezen door de covid-19 maatregelen hun inkomen.
Daar bovenop komt de schade door orkanen en overstromingen.
Deon Nel van WWF-NL: ‘We moeten niet langer op de oude manier
investeren. Het is onze laatste kans om te investeren in duurzame
projecten.’ Deze zienswijze ligt me na aan het hart en staat haaks
op het huidige beleid van wachten op een vaccin, dat niet de
oorzaken van covid-19 aanpakt. De pandemie geeft nog meer
urgentie aan de manier waarop we met de natuur om zouden
moeten gaan.
Onder druk van de pandemie neemt, hoop ik, de bereidheid verder
toe om de rol van bewoners bij natuurbehoud nog serieuzer te
nemen. Zoals hun strijd tegen grootschalige bedrijven, die aan
weinig anders hechten dan aan winst.
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In dit licht deed Nigeriaan Bayo Akomolafe van het Emergency
Network tijdens het eindevenement van het SRJS-programma een
ontroerende oproep om langzamer te leven. Hij haalde een voorbeeld
aan van een olieboorbedrijf in de VS dat een schitterende “oplossing”
had bedacht voor de achteruitgang van de permafrost om
vervolgens gewoon door te blijven gaan met zijn kwalijke praktijken.
Bayo: ‘De huidige oplossingen zijn niet wederzijds…Luisteren is
politiek gekleurd. We hebben méér nodig dan “oplossingen”. Méér
nodig dan alleen acties.

IK NODIG JULLIE UIT OM AARDS EN BEWUST TE
LEVEN. OM ONS INNERLIJK TE VERANDEREN. OM
MENSELIJK EN NEDERIG TE ZIJN. ZODAT WE KUNNEN
LUISTEREN NAAR DE AARDE.’
Wat mij betreft kondigt hij de poëtische stem van de komende
decennia aan. Het bos in de mens. Zijn woorden doen me sterk
denken aan de milieuactivist Hernando uit Colombia. Met spiritualiteit
kunnen verschillende inheemse groepen, ieder met een eigen taal,
elkaar toch woordloos begrijpen, zei hij.

ZO’N UNIVERSELE TAAL IS VOOR HEM DE ESSENTIE
VAN VREDE, WAARBIJ DE MENSEN ÉÉN FAMILIE IN
HET UNIVERSUM ZIJN.
© Jürgen Freund / WWF
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VAN STELLIGHEID NAAR TWIJFEL
Goede intenties staan geenszins garant voor een goede
verstandhouding tussen verschillende spelers. Inclusiviteit is geen
neutraal domein. Als er veel partijen betrokken worden, blijft het
een hele klus om het werkbaar te maken. In Paraguay wijst Patricia
Roche erop dat de looptijd van een project dwingend overkomt.
Haar collega voegt daaraan toe: ‘Onze deadlines zijn niet de hunne.
Als wij het proces opjagen lijkt het of we niet alles met iedereen
hebben besproken. Alsof we een verborgen agenda hebben. Terwijl
niet zozeer projectresultaten, maar het tijdrovende opbouwen van
relaties het belangrijkste is.’
Er is alom behoefte aan maatwerk. Wees dichter-filosoof Fernando
Pessoa al niet op het gevaar om ‘in algemeenheden te spreken
waar je in bijzonderheden zou moeten spreken en nonchalant te
zijn bij zaken waar precisie vereist is?’ One size fits all kunnen we
vergeten. Daarvoor verschillen gemeenschappen te sterk van elkaar.
Naast externe conflicten, kunnen er ook interne conflicten spelen.
Machtsrelaties, manipulaties en corruptie zijn hardnekkige obstakels.
Net als angst en wantrouwen. Wantrouwen kan soms de kracht van
een godsdienst hebben, schreef V.S Naipaul ooit.
Zou het SRJS-programma ons uiteindelijk veel over onszelf
kunnen leren? Lange tijd waren natuurorganisaties sterk gericht
op behoud van de natuur, binnen een bepaalde tijd. Tijdens het
eindevenement zag je nog het hinken op twee gedachten: de
presentatie van de resultaten in cijfers én de testimonials van
mensen uit het veld.

JUIST DOOR DIE TESTIMONIALS LIJKT HET EROP
DAT DE WAARDE VAN DE INBRENG VAN DE LOKALE
BEVOLKING VAN DE MARGE NAAR – HOOP IK – HET
CENTRUM VERSCHUIFT.
Die waardering van lokale stemmen zien we ook in andere domeinen
opduiken. Zoals in de documentaire Stop filming us. In het recente
White Cube waarin enerzijds het postkoloniale ongemak van de witte
regisseur naar voren komt, anderzijds de bevolking die een kans krijgt
in de witte kunstenaarswereld. Zoals in Nothing but the sun over de
ervaringen van de Ayoreo, een bijna weggevaagde inheemse cultuur
in een door ontbossing verwoest landschap.
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IS HET EEN IDEE DAT DE WESTERSE WERELD ZICH
KWETSBAARDER GAAT OPSTELLEN OM DEFINITIEF DE
VERBINDING TE LEGGEN MET ‘DE ANDER’?
Dan zouden de visies uit de verschillende werelden naar elkaar toe
kunnen groeien, een proces waarin het westen iets leert van oude
systemen als minga en ubuntu waarin verschillende belangen worden
afgewogen. Wie daarover nadenkt, reflecteert over hoe je je als mens
tot anderen verhoudt. Hoe je steeds opnieuw ‘menselijkheid’ probeert
vorm te geven. Ubuntu maakt soms zichtbaar, dat elementen die
tegenstrijdig lijken toch met elkaar verweven zijn. Zei Liliana Jáuregui
(IUCN NL) niet: ‘Houd de vijand in de gaten’?
Het zou mooi zijn als de huidige aandacht voor inclusiviteit zo’n
reflectie inhoudt. Met het doel gelijkwaardige relaties te kunnen
onderhouden. Al vergt dat nog een lange adem.
Het zou helemaal mooi zijn om omstandigheden te scheppen waarin
het begrip inclusiviteit overbodig wordt. Het is een droom: nooit meer
over inclusiviteit te hoeven praten.

ZEKERHEID IS DE VIJAND VAN ZO’N VERANDERING.
DE ENIGE ZEKERHEID IS DAT ALLES ONZEKER IS.
Fernando Pessoa, dichter en filosoof, pleitte voor radicale twijfel.
Hij had een scherp besef van onze beperkingen om wat dan ook
te begrijpen. Hij stelde dat ‘stellige meningen van een gebrek aan
ontwikkeling getuigen.’ Een mooi uitgangspunt voor het vervolg van
het SRJS-programma.
Karin Anema
25-1-2021
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Why we are here.
To stop the degradation of the world’s natural environment and to
build a future in which humans live in harmony with nature.
wwf.nl
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