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Readiness i Panama

Panama har været en del af den internationale REDD proces siden september
2008, og befinder sig i øjeblikket i REDD-readiness fasen. De oprindelige folk i
Panamas fælles organisation, Coordinadora National de los Pueblos Indígenas de
Panama (COONAPIP) var fra starten tiltænkt en central rolle i formuleringen af
det nationale REDD+ program. Men på trods af, at Panama således har inkluderet
oprindelige folk i REDD processen helt fra begyndelsen, har der stadig været
problemer med at opfylde kravet om konsultation og frit og informeret samtykke for
oprindelige folk.

Rundt om
REDD+ i Panama
Panama er en del af FN’s REDD program, og modtager derudover støtte fra Verdensbankens
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Ifølge FN er ca. 43 % procent af landets overfladeareal på 7.8 millioner hektar i dag dækket
af skov, hvilket nogenlunde svarer til et område på størrelse med Danmark. Men de sidste
10-20 år har Panama haft en gennemsnitlig afskovningsrate på 7-8% per år og tendensen
fortsætteri. Dette illustrerer et stort behov for at netop et program som REDD+ kan spille
en væsentlig rolle i forhold til at reducere afskovning og skovødelæggelse i Panama, og
dermed bidrage til at afbøde klimaforandringerne globalt. Men for at dette program skal
være succesfuldt er der flere politiske anliggender der skal diskuteres og findes løsninger på.
Målet med FNs nationale REDD+ program er derfor i første omgang at kapacitetsopbygge
landet til at være klar til at implementerer REDD+ aktiviteter.

REDD+ i Panama
UN-REDD’s nationale program for Panama.
Budget: US $5.3 million
Tidsramme: 27. Oktober, 2010 (officiel
startdato) og tre år frem
Primære nationale partnere: Miljøstyrelsen,
Finansministeriet, De oprindelige folks fælles
organisation (COONAPIP)
Kilde: Panama UN-REDD Programme
(http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/
CountryActions/panama/tabid/1030/
language/en-US/Default.aspx)

COONAPIP –
en samlet stemme i REDD+
De syv forskellige oprindelige folk i Panama har tilsammen
kontrol med 73 procent af landets totale skovdækkede areal.
Men selvom de bebor størstedelen af de panamanske
skovområder, har de i mange år kæmpet for at få anerkendt
retten til deres landområder. I 2008 blev der vedtaget en lov om
kollektive jordrettigheder, som blev betragtet som en stor sejr i
den oprindelige befolkning. Gennem denne sejr indså de
forskellige grupper af oprindelige folk, at det kunne betale sig
at forsvare deres territoriale rettigheder i fællesskab. Derfor
gendannede de COONAPIP, som forenende talerør for alle
oprindelige folks interesser i Panama.

mulighed for at spille en central rolle i udarbejdelsen og
implementeringen af REDD+, og således sikre de oprindelige
folk fuld deltagelse i hele processen. Dette har dog vist sig at
være lettere sagt end gjort, hvilket primært har to årsager:

COONAPIP er partnerorganisation i det nationale
UN-REDD program, på lige fod med Miljøstyrelsen og
Finansministeriet. COONAPIP har således på papiret haft

Disse to aspekter vil blive uddybet i det følgende via to
eksempler, der anses som kendetegnende for REDD+ processens forløb i Panama.

i

http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Panama.htm og Panama UN-REDD
Programme (http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/CountryActions/panama/
tabid/1030/language/en-US/Default.aspx)

1.

Manglende konsultation af oprindelige folk i processen op
til formuleringen af det nationale REDD program.

2.

Manglende økonomisk støtte fra REDD programmet til
kapacitetsopbygning af oprindelige folks institutioner og
beslutningsorganer.
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Begrænset konsultation
af oprindelige folk
I 2008 havde Panama udarbejdet deres første landerapport
(R-PIN), som lå til godkendelse hos såvel FN som
Verdensbanken. Men landerapporten blev ikke godkendt.
Indsigelsen fra de to internationale organisationer var, at
civilsamfundet, og ikke mindst de oprindelige folk, ikke var
blevet tilstrækkeligt hørt. Kritikken fra FN og Verdensbanken
gik således på, at der bl.a. kun havde været samtaler med
repræsentanter fra en enkelt af de syv forskellige oprindelige
folk i Panama. Dette lever ikke op til ILO Konventionens
artikel 169, der omhandler oprindelige folks ret til konsultation
gennem deres repræsentative institutioner, og som Panama har
skrevet under på at ville følge. Ifølge konventionen skal
regeringer ”consult the people concerned, through appropriate
procedures and in particular through their representative institutions,
whenever consideration is being given to legislative or administrative
measures which may affect them directly”. Denne konsultation skal

endvidere finde sted i god tro og i en passende form, med det
mål at nå til enighed. Samtidig levede processen heller ikke op
til artikel 18 i FN’s deklaration om oprindelige folks rettigheder. Denne understreger, at oprindelige folk skal deltage i
beslutnings-processer der har indflydelse på deres rettigheder,
og at de selv skal udnævne repræsentanter gennem egne
beslutningsprocesser . Men de repræsentanter som er blevet
hørt i udarbejdelsen af R-PIN er ikke blevet valgt gennem
sådanne processer hos alle syv folk. Et andet kritikpunkt var, at
rapporten var skrevet på engelsk, og at der ikke var produceret
en spansk version, selvom Panama er et spansktalende land. Det
var derfor særligt vanskeligt for oprindelige folk at få oplysning
om, hvad der endeligt lå til vedtagelse. Processen levede således
hverken op ILO Konventionen, eller til den FN deklaration om
oprindelige folks rettigheder, som UN-REDD og FCPF’s
guidelines for involverede aktører bygger på.

’Konsultation en vigtig proces
Hvis konsultation af oprindelige folk skal give mening og
tilføre det nationale REDD+ program værdi, er det vigtigt at
det prioriteres fra starten af REDD+ forløbet, og at
konsultationen tages alvorligt, og ikke begrænses til et par
repræsentanter fra en enkelt interessentgruppe. Dertil kommer,
at der også må sikres økonomiske ressourcer til disse konsultationsprocesser, da de kræver betydelig logistisk planlægning og
allokering af midler. Mange mennesker skal samles fra forskellige
dele af landet, og de mange besøg i forskellige landsbyer kræver
både transport, mandskab og forplejning.
Samtidig er det tidskrævende for de oprindelige folk at tage
stilling til så potentielt indflydelsesrige programmer som
REDD+. Som flere ledere blandt de oprindelige folk udtrykker det, skal de have ordentlig information, tid til analyse og
refleksion, og helt formelt skal det igennem en grundig
demokratisk beslutningsproces, som er forskellig fra folk til

folk. For eksempel skal en sag hos Kuna folket igennem tre
generalforsamlinger med 100 procent konsensus og opbakning
- en grundig og tidskrævende proces, hvor mange elementer
skal vendes, da det er befolkningens livsgrundlag der tages
stilling til.
COONAPIP har ved flere lejligheder gjort opmærksom på den
manglende systematiske konsultation af oprindelige folk i den
panamanske REDD proces, men der er endnu ikke sket
ændringer. I 2011 kunne man i FN’s halvårsevaluering af
REDD+ i Panama læse, at af de 2.169.960 dollars, der indtil
videre var brugt af REDD budgettet, var ingen gået direkte til
de oprindelige folk. I stedet var pengene blevet brugt på FN
aktiviteter og kapacitetsopbygning af statsapparatet, mens der
ikke var blevet igangsat kapacitetsopbygning af COONAPIP
eller andre af de oprindelige folks egne politiske strukturer,
såsom lokale kongresser eller råd.
Foto: Yeray Lopez Portillo
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Konsekvenser af
manglende konsultation
Det er ressourcekrævende at sikre demokratiske processer. Men erfaringer fra skovforvaltning og forvaltning af naturressourcer
viser, at hvis man ikke sikrer fuld deltagelse af lokalbefolkninger, opnår man sjældent de ønskede resultater. Samtidig går man stik
imod de REDD+ beskyttelsesprocedurer, der er blevet besluttet internationalt, og som har til formål at beskytte mennesker og
natur. Med disse erfaringer er det påfaldende og alarmerende, at konsultation af oprindelige folk endnu ikke har fundet sted i
Panama. Hvis de oprindelige folk ikke bliver konsulteret, og hvis deres ret til frit og informeret samtykke ikke respekteres, risikerer
man at miste deres deltagelse i REDD+ programmet. Dermed mister man potentielt muligheden for at støtte bevarelsen af de 73
procent af det samlede skovdække i Panama, som de oprindelige folk forvalter. Samtidig risikerer man at gå en fremtid i møde med
fortsatte konflikter om retten til jorden og brugen af skoven - konflikter hvor udfaldet ofte er fældning af skov og dermed også
underminering af oprindelige folks livsgrundlag. Endvidere tyder noget på, at readiness processer i en række andre lande lider
under lignende problemer.

Erfaringer og anbefalinger
For at undgå dette scenarie, og for at sikre, at REDD+ i sin videre udvikling inkluderer
lokalsamfunds og oprindelige folks rettigheder, konkluderes og anbefales følgende, på
baggrund af erfaringerne med REDD+ i Panama:
•

Der har i Panamas nationale REDD proces ikke været
gennemført systematiske konsultationer af oprindelige
folk, og kravet om frit og informeret samtykke er dermed
ikke blevet overholdt. Dette på trods af, at konsultation af
lokale aktører før REDD+ projekter eller programmer
vedtages er helt centralt for en succesfuld effekt af
REDD+. Det anbefales derfor, at der udarbejdes både
generelle og nationale procedurer for konsultation af
lokalbefolkninger og oprindelige folk. I denne udarbejdelse
af procedure samt implementering af procedurene inddrages
de oprindelige folks egne organisationer aktivt i at
formulere og gennemføre processen. Samtidig bør resultatet
af udarbejdelsen først godkendes via de oprindelige folks
egne beslutningsprocedurer inden de implementeres, så det
sikres at de forskellige folks egne repræsentative institutioner
og procedurer respekteres og anerkendes.

•

UN-REDD og FCPF’s guidelines for stakeholder
involvement bygger på FN’s deklaration om oprindelige
folks rettigheder. Som donor til UN-REDD og FCPF har
Danmark dermed også et ansvar for, at de internationale
konventioner, som de støttede programmers guidelines
bygger på, bliver overholdt.

Artikel 18: “Indigenous peoples have the right to participate in
decision-making in matters which would affect their rights, through
representatives chosen by themselves in accordance with their own
procedures, as well as to maintain and develop their own indigenous
decision-making institutions”.
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•

I Panama har det været en udfordring for COONAPIP at
bidrage som lokal aktør til den nationale REDD proces,
bl.a. på grund af manglende økonomisk kapacitet. Dette
synliggør statens manglende evne til at sikre, at landets
økonomiske ressourcer også kommer de oprindelige folk til
gode +. Under sådanne omstændigheder bør UN-REDD
programmet i særlig grad have fokus på at yde økonomisk
støtte til kapacitetsopbygning og mobilisering af oprindelige
folks organisationer. REDD+ skal overordnet set sikre
anerkendelse af lokale aktører og deres institutioner. Dette
bør ske ved at inddrage de lokale aktører i udarbejdelsen
og implementeringen af REDD+ programmet, blandt
andet ved at tildele dem plads i nationale REDD+ teams.
For at dette kan have den ønskede inkluderende effekt, bør
der dog samtidigt afsættes økonomiske midler til
kapacitetsopbygning og mobilisering af disse lokale aktører.

Foto: Yeray Lopez Portillo

