Gemeeenschap Mattta en CELO
OS ontwikkellen
FPIC-samenw
F
werkingsoverreenkomst ovver agrobiod
diversiteit.
“We
“
hebben een
e harde less geleerd”
De gemee
enschap van het
h inheems dorp
d
Matta participeert
p
alls pilotdorp in
n het agrobiodiversiteitpro
oject
(ABD-projject) van het CELOS (Centrrum voor Landbouwkundigg Onderzoek in Suriname) dat in 2014 iis
opgestartt. De twee an
ndere pilotdorpen zijn Asiggron in Broko pondo en Riccanaumoffo in
n Marowijne.. Het
doel van het
h ABD-proje
ect is het conserveren van
n de agrobiod iversiteit, speecifiek het conserveren van de
belangrijkkste voedselgewassen en de
d daaraan ge
erelateerde trraditionele keennis van die
gemeenscchappen. Tijdens dit project traint het CELOS
C
ook dee pilot dorpen
n in techniekeen voor het
producere
en van plantm
materiaal en bijhorende
b
ke
ennis wordt bbijgebracht ovver hoe om tee gaan met o..a.
ziekten en
n plagen bij bepaalde gewassen. The GEF Small Grannts Programm
me Suriname en de Alcoa
Foundatio
on financieren
n dit strategissch project.

Op zaterd
dag 21 juli 201
18 heeft de gemeenschap Matta samenn met het CELLOS een Agro
obiodiversiteitt
Congres voor
v
Inheemse dorpen in het
h district Paara georganiseeerd. Er dedeen ongeveer 30 personen mee
uit maar liefst 10 omringende Inhee
emse dorpen. Het doel vaan dit congress was om de o
overige Inheeemse
dorpen in
n het district te
t informeren
n over de doe
elen van het A
ABD-project een hun mening te vragen o
over
een nog te sluiten “FPIIC (Free, Priorr and Informeed Consent)-oovereenkomstt”. Het projecct voorziet
namelijk in het doorlop
pen van een FPIC
F
proces dat
d zal resulteeren in ‘een m
model FPIC
samenwe
erkingscontracct’ tussen CELLOS en Inheemse en Marroongemeenschappen in Suriname. FPIC is
een speciffiek recht van
n inheemsen welke door de
d Verenigde Naties is erkeend en welke ze in de
gelegenhe
eid stelt zelf te
t beslissen over
o
processen en projecteen die van invvloed zijn op h
hun leven en hun
hulpmiddelen. Het burreau van VIDSS, de Verenigiing van Inheeemse Dorpsho
oofden in Surriname, heeftt het
project on
ndersteund met
m het uitzettten en begele
eiden van hett FPIC traject en de ontwikkkeling van dee
modelsam
menwerkingso
overeenkomsst.
De participanten van het
h congres, dorpshoofden
d
n en landbouw
wers uit de an
ndere Inheem
mse dorpen van
Para alsoo
ok bewoners van Matta ze
elf, keerden positief
p
gestem
md naar hun dorp terug. M
Men is immerrs
bewust ge
emaakt: 1. vaan het belang van het behouden van dee eigen gewassoorten en vvariëteiten want
deze kunn
nen verdwijne
en onder druk van geïntro
oduceerde exootische variëtteiten, 2. datt bij het
verdwijne
en van het eiggen plantaard
dig genetisch materiaal oo k de (traditio
onele ) kennis over die
gewassen
n verdwijnt, ook voor hun jongere gene
eraties, 3. en dat bij het u
uitvoeren van
n projecten m
met
partnerorrganisaties, he
et van belangg is dat de gem
meenschap e en contract ttekent met dee organisatiess. Dit
contract moet
m
tot stan
nd zijn gekomen middels een FPIC procees. De deelneemers complimenteerden

Matta me
et het doorlop
pen van het FPIC
F
traject om
m te komen ttot een samen
nwerkingscon
ntract dat zal
bijdragen tot een duurrzame ontwikkkeling. Zowel de belangenn van het dorp als het CELO
OS zullen hierrdoor
bescherm
md worden bij het onderzoek naar de aggrobiodiversitteit en de onttwikkeling van in situ en exx situ
genenban
nken die word
den opgezet met
m een diverrsiteit aan ‘vaariëteiten’ van
n de belangrijkste traditionele
voedselge
ewassen.
De concep
pt samenwerkingsovereen
nkomst is tijde
ens het congrres gepresentteerd aan de aanwezigen en
alle sprekkers benadrukkten het belan
ng van de ove
ereenkomst vvoor het duurrzaam conserrveren van heet
eigen waaardevol plantaardig erfelijkk materiaal vaan de gemee nschap.
CELOS heeft ervoor gekozen om een FPIC pad te
e volgen en tee promoten in
n haar samenwerking met
Inheemse
e en Marrongemeenschapp
pen in Suriname. Dat worddt geapprecieeerd en volled
dig ondersteu
und
door de participerende
p
e pilotdorpen
n van dit ABD--project, die iin feite op vertrouwensbasis met CELO
OS
samenwe
erken. De FPIC
C- en samenw
werkingsovere
eenkomstmoddellen wordeen immers ontwikkeld
simultaan
n aan de uitvo
oering van de projectactiviteiten.
Met dit prroject is de be
ewustwording in Matta ve
ergroot, en daaarmee is haaar toekomstigge
onderhan
ndelingspositie versterkt en
n kunnen voo
orwaarden enn eisen m.b.t. de verstrekkking en gebruik
van kennis uit het dorp
p op een bete
ere wijze worden geformu leerd voor paarticipatie aan
n onderzoek-- en
ontwikkellingsprojecten
n met organissaties of instituten op basiis van respectt en vertrouw
wen, en welliccht
met harde
e, schriftelijke
e afspraken. Hierdoor
H
zal worden
w
voorkkomen dat dee gemeenschap wederom zou
moeten sttellen “Wij heebben een ha
arde les geleerrd” hetgeen ttijdens het co
ongres met vo
oorbeelden w
werd
geïllustree
erd.

