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Synopsis
Momenteel worden wereldwijd iheemse rechten geschonden en hun
zelfbeschikkingsrecht niet gerespecteerd. Het koloniaal kapitalisme zorgt
voor verdere marginalisering van inheemse volkeren en privatisering van
land, hulpbronnen en grondstoffen. Het gevolg is een globale klimaat en
milieu crisis waarbij inheemse stemmen en perspectieven onvoldoende
worden gehoord. Dit terwijl we veel kunnen leren van hun kennis en
cultuur voor het dekolonisatieproces en het herstel van onze relatie met
de natuur en moeder aarde.
Op 12 oktober 2019 hebben Mapuches, Chilenen, diverse kunstenaars en
muzikanten in Nederland een eerste aanzet gedaan voor het
dekoloniseren van de Dag van Columbus. Op 12 oktober 2020 willen we
dit initiatief verder uitbouwen door de eerste editie van de Indigenous
Liberation Day te organiseren bij Pakhuis de Zwijger. De week is
geïnitieerd door stichting Aralezes i.s.w.m. diverse inheemse coalities en
belangengroepen. Vanaf april zullen er verschillende inhoudelijke
bijeenkomsten plaatsvinden vanuit inheemse perspectieven.
Hierbij worden milieu- en mensenrechten organisaties, activisten,
nazaten, experts, kunstenaars, onderwijsinstellingen, media, politiek en
sociale bewegingen uitgenodigd. Het doel is o.a om meer impact,
praktische kennis, netwerken en zichtbaarheid te genereren rondom
inheemse rechten, cultuur en kennis.

Festival: 12 oktober 2020
In samenwerking met inheemse groepen, diaspora, en maatschappelijke
organisaties gaan we op 12 oktober de eerste editie van de jaarlijkse
“Indigenous Liberation Day” organiseren. Wij nodigen in het bijzonder,
inheemse groepen uit om bij te dragen aan de week.
Tijdens de week willen we met name focussen op 5 thema’s die
relateren aan: 1. inheemse kunst, taal en cultuur, 2. Kennis, onderwijs en
onderzoek 3. Inheemse rechten, strijd en zelfbeschikkingsrecht. 4.
natuurrechten, regeneratie en relatie met natuur. 5. Intergenerationeel
Trauma, healing en spiritualiteit. Deze zullen later in het document
verder uitgewerkt worden.
We willen per domein gericht doelgroepen bereiken en uitnodigen om
de impact van de bijeenkomsten te kunnen vergroten en gericht
netwerken te kunnen opbouwen op de verschillende domeinen. Hierbij
hopen we kennis te kunnen uitwisselen en delen over hoe we concreet
verandering teweeg kunnen brengen in de praktijk.

Beoogde impact & doelen
v Het bieden van een dekoloniaal programmering en platform
rondom Columbus dag voor een verbeterde representatie,
zichtbaarheid en participatie van inheemse groepen
v Bewustzijn creëren en informeren van bredere samenleving,
bedrijfsleven, politiek cultuur- en onderwijsinstellingen over
de uitdagingen van inheemse volkeren voor hen in relatie tot
dekolonisatie, mensenrechten en klimaat
v Het opbouwen, activeren, platform bieden aan en faciliteren
van specifieke netwerken van inheemse groepen en diaspora
voor ontmoeting, samenwerking, kennisuitwisseling en sociale
cohesie.
v Het organiseren van tussentijdse participatie mogelijkheden
gericht op inheemse groepen: 1) Open call, 2) shareholders
meeting, 3) Earth Day voor het waarborgen van inheemse
participatie en integratie van inheemse perspectieven
v Lange termijn doel is om te werken naar een jaarlijks ritme
zodat het de conferentieweek kan uitgroeien tot een nieuwe
traditie van samenkomst en kennisuitwisseling.
v Meer impact, praktische kennis en zichtbaarheid te genereren
rondom thema’s die relateren aan: kunst, cultuur, onderwijs,
media, politiek, mensen- en natuurrechten.

5 onderwerpen/thema’s
v 1. Inheemse kunst, taal en cultuur
v 2. Kennis, onderwijs en onderzoek.
v 3. Inheemse rechten, strijd en zelfbeschikkingsrecht
v 4. Natuurrechten, regeneratie en relatie met natuur.
v 5. Intergenerationeel trauma, healing en spiritualiteit.

1. Inheemse kunst, taal & cultuur
De taal staat centraal bij de identiteit van inheemse volkeren,
cultuurbehoud en wereldbeeld (kosmovisie), en tevens als een
vorm van zelfbeschikkingsrecht.
Inheemse talen, kunst en cultuur zijn niet alleen vormen van
communicatie, maar ook complexe kennissystemen die al
duizenden jaren bestaan en harmonieuze spirituele relaties
hebben met het land en de natuur.
Hoe kan middels kunst & cultuur bij jongere generaties interesse
wekken voor inheemse talen, tradities, en identiteit? En hoe zorgt
kunst en cultuur tevens voor de nodige community building,
zichtbaarheid en kennisoverdracht bij de bredere samenleving?
Doelgroepen: culturele podia, VN/ UNESCO, Internationale NGO’s,
muzikanten/kunstenaars , festivals, Theaters, filmmakers/ docu
wereld, kunstopleidingen / film academies, gemeente, politiek.

2. Kennis, onderwijs en onderzoek
Vanuit universiteiten, kennis en onderzoeksinstituten is het
belangrijk dat kennis wordt vergaard over de koloniale
geschiedenis van inheemse groepen, huidige
mensenrechten situaties, duurzame oplossingen en
mogelijke vormen van kennisuitwisseling.
Daarnaast is het ook belangrijk dat wordt gereflecteerd op
koloniale vormen van onderzoek en de schadelijke rol die
wetenschap en onderwijs hebben gespeeld in de
kolonisatie van inheemse volkeren.
De vraag luidt dan ook; hoe kunnen verschillende
kennisinstituten en onderwijsinstellingen zich
dekoloniseren? En hoe kunnen inheemse kennis,
geschiedenis en perspectieven worden meegenomen in de
dagelijkse praktijk?
Doelgroepen: Universiteiten, basis-, en middelbare scholen,
Musea, Archieven, tropen instituut, gemeente, politiek.

3. Inheemse rechten, strijd en zelfbeschikkingsrecht

Wereldwijd worden momenteel wekelijks inheemse mensen
vermoord, leefgebieden vernietigd en mensenrechten
systematisch geschonden.
Het is belangrijk dat bedrijven, investeringen en landen die
daarvan profiteren en of medeplichtig zijn ter
verantwoording worden geroepen.
Daarnaast lijken nu de klimaat verdragen onvoldoende
rekening te houden met het zelfbeschikkingsrecht van
inheemse volkeren. Zo worden bijvoorbeeld windmolens en
hydro-elektrische dammen gebouwd op inheemse
grondgebieden zonder toestemming van inheemse
gemeenschappen zelf. Hoe werken we naar een duurzame
toekomst die tevens rechtvaardig is?
Doelgroep: bedrijven/ pensioenfondsen, banken, NGO’s
(environment & human rights), politiek, juristen, en
activisten, media.

4. Natuurrechten, regeneratie en relatie met natuur

Om verandering teweeg te brengen en bewustzijn te
vergroten is het belangrijk dat de zichtbaarheid van
inheemse volkeren toeneemt. Om dit te bewerkstelligen
is het belangrijk dat er voldoende lobby is, politieke
representatie is en media erover gaan schrijven.
Zo vinden er talloze politieke manifestaties plaats op
landelijk, Europees en interstatelijk niveau (VN) over
milieu en klimaat plaats Wij vinden het belangrijk dat
inheemse stemmen worden gehoord en dat zij beleid
kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: Paris
Climate Agreement en UN Climate Change
Conference COP 25.
Doelgroep: Media, journalisten, documentairemakers,
kerken/ religies, Influencers / BN'ers. NGO’s, politieke
partijen, ambassade medewerkers, Activists, bedrijven,
filmacademie, marketing agencies.

5. Intergenerationeel trauma, healing en spiritualiteit

Inheemse groepen bezitten op diverse manieren unieke
kennis over healing en spiritualiteit. Op welke manier
hebben zij een relatie opgebouwd met community en de
natuur? En op welke manier wordt kennis overgedragen
vanuit de voorouders en hoe kunnen familielijnen worden
hersteld en doorgegeven? Hoe gaan we om met
intergenerational trauma?
Welke alternatieve geneeswijzen kunnen mensen verder
dienen om hun relatie met zichzelf en de omgeving te
verbeteren?
Doelgroepen: Medische wereld, mensen die zoeken naar
zingeving, (new age) festivals, kerken, inheemse groepen
zelf, shamanistische netwerken
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We zijn bezig met achtergrond
teksten en informatie, is werk in
progress!!!
Zie volgende bladzijdes.

Achtergrond: Columbus
Op 12 oktober 1492 arriveerde Cristobal Columbus op Turtle Island
(e.a. De ‘VS’), waarbij kolonisten en veroveraars van Europese
komaf voor het eerst in contact kwamen met inheemse
gemeenschappen. Een datum die voor inheemse volkeren symbool
staat voor catastrofe: een meedogenloze kolonisatie dat al meer
dan 527 jaar duurt. Het begin van de genocide, roof en
onderdrukking.
Volgens een schatting van onderzoekers aan University College
London zijn tussen 1492 en 1600 alleen al ongeveer 56 miljoen
inheemse mensen gestorven op het Amerikaanse continent. Dit
door ‘geïntroduceerde ziektes, oorlog/massamoorden en
maatschappelijke ineenstorting’. Volgens cijfers van de CARICOM
landen was de Inheemse populatie in het Caribisch gebied van 3
miljoen personen in 1700 gereduceerd tot 30.000 in 2000. Dit is
een afname van 99%. In Suriname is door kolonisatie de populatie
van 70.000 personen in 1492 gereduceerd tot 1.400 in 1920, een
afname van +- 98% (Armand Zunder, 2012).
Veelal worden de eerste veroveraars en kolonisten neergezet als
ware ‘zeehelden’ en ‘ontdekkers’ met een continentale viering van
12 oktober als de Dag van Columbus. Het is tijd om dit koloniale
verhaal te veranderen en nieuwe verhalen te vertellen. Voor ons
staat 12 oktober in het teken van inheems verzet en dekolonisatie.
Al eeuwenlang strijden inheemse volkeren voor het behoud en
erkenning van identiteit, cultuur, land en rechten. Wij doen een
appel om het inheems verzet te erkennen en te vieren.

Culturele Genocide
De overheersing begon aanvankelijk met de Spanjaard, de massamoorden en
het stalen zwaard. Met de komst van andere kolonisten werd, naast het
zwaard, de overheersingsmethodes uitgebreid met onderwijs, religie,
kennisproductie en beleid. De staat eiste volledige assimilatie in het kader van
natie- en staatsvorming en gebruikte onderwijs als middel voor culturele
genocide. Verschillende koloniale wetten criminaliseerde inheemse
identiteiten door hun cultuur, tradities en talen te verbieden.
Deze geïnstitutionaliseerde vormen van culturele genocide op inheemse
volkeren werden wereldwijd in verschillende vormen geïmplementeerd
tijdens de vorming van moderne/koloniale natiestaten. Dit heeft grote impact
voor het voortbestaan van inheemse taal, kennis en cultuur. Stigma’s rondom
inheemse culturen en identiteit zoals het ‘primitief’ en ‘achterlijk’ zijn leven
hierbij nog altijd voort.
Hoewel veel talen door kolonisatie zijn verdwenen en of zijn gemarginaliseerd
worden er wereldwijd nog steeds meer dan 6500 talen gesproken. Talen die
voor overgrote meerderheid worden gesproken door inheemse volkeren.
2019 is uitgeroepen tot ‘year of Indigenous languages’ omdat meer dan de
helft van deze talen verloren dreigen te raken.
Het is belangrijk dat er voldoende middelen en aandacht wordt gegeven voor
herstel, zichtbaarheid en behoud van inheemse kennis, cultuur en identiteit.
Zo spreekt men vaak wordt over diversiteit wanneer men het heeft over 180
nationaliteiten. Dit terwijl de 180 nationaliteiten koloniale/moderne
concepten zijn van natiestaten die inheemse identiteiten en talen onzichtbaar
maken en ontkennen. Zo heb je Surinamers die Kalinya zijn, Marokkanen die
Amazigh zijn en of Mapuches die afkomstig zijn uit Chili.

Beschaving van de dood & neokolonialisme
Er zijn meer dan 400 miljoen inheemse volkeren wereldwijd en zij
beschermen 80% van de biodiversiteit. Geïnstitutionaliseerde
vormen genocide en ecocide vormen nog altijd de basis voor het
huidige karakter van westerse beschavingen en neokoloniale
natiestaten in Latijns-Amerika en andere delen van de wereld.
De kolonisatie van land, hulp-, en grondstoffen gaat nog altijd
gepaard met geweld waarbij Inheemse leiders worden bedreigd,
gearresteerd, ontvoerd en niet zelden vermoord. Verschillende
inheemse groepen noemen de westerse beschaving dan ook de
‘beschaving van de dood’, omdat deze beschaving de connectie
met de natuur, medemens en dieren is verloren.
Naast het beschermen van hun land-, en cultuur en rechten is het
van belang om te leren en te luisteren naar hun wijsheden.
Inheemse volkeren zijn de kennisdragers van het verleden en de
toekomst. Zij onderhouden harmonieuze spirituele relaties met
de natuur. Mapuches geloven bijvoorbeeld dat in de heuvels de
voorouders zijn. Wederkerigheid is belangrijk. Je geeft eerst terug
aan Moeder Aarde, nog voordat je iets van haar vraagt.
Het is extra belangrijk dat Inheemse rechten worden beschermd
omdat zij de beschermers zijn van Moeder Aarde en dragers van
kennis op het gebied van agricultuur, bosbouw, cultuur, tradities,
en gedachtegoed waarvan geleerd kan worden in het
dekolonisatieproces en verduurzamingsproces.
Work in progresss!
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