
 
De gemee
(ABD-proj
opgestart
doel van h
belangrijk
gemeensc
producere
ziekten en
Foundatio
 

Op zaterd
Congres v
uit maar l
dorpen in
een nog t
namelijk i
samenwe
een specif
gelegenhe
hulpmidd
project on
modelsam
 
De partici
Para alsoo
bewust ge
deze kunn
verdwijne
gewassen
partneror
contract m

F

enschap van h
ject) van het 
t.  De twee an
het ABD-proje
kste voedselg
chappen. Tijd
en van plantm
n plagen bij b
on financieren

dag 21 juli 201
voor Inheems
iefst 10 omri

n het district t
e sluiten “FPI
n het doorlop

erkingscontrac
fiek recht van
eid stelt zelf t
elen. Het bur

ndersteund m
menwerkingso

panten van h
ok bewoners 
emaakt: 1. va
nen verdwijne
en van het eig
n verdwijnt, o
rganisaties, he
moet tot stan

Gemee
FPIC-samenw

“

het inheems d
CELOS (Centr

ndere pilotdo
ect is het con
ewassen en d
ens dit proje

materiaal en b
epaalde gew
n dit strategis

18 heeft de g
e dorpen in h
ngende Inhee
te informeren
IC (Free, Prior
pen van een F
ct’ tussen CEL
n inheemsen 
te beslissen o
reau van VIDS

met het uitzet
overeenkoms

het congres, d
van Matta ze

an het belang 
en onder dru
gen plantaard
ok voor  hun 
et van belang

nd zijn gekom

enschap Mat
werkingsover
“We hebben e

dorp Matta p
rum voor Lan
rpen zijn Asig
serveren van

de daaraan ge
ct traint het C
bijhorende ke
assen. The G
sch project. 

emeenschap 
het district Pa
emse dorpen
n over de doe
r and Informe
FPIC proces d
LOS en Inhee
welke door d

over processe
S, de Verenigi
tten en begele
st.  

dorpshoofden
elf, keerden p

 van het beh
k van geïntro

dig genetisch 
jongere gene

g is dat de gem
en middels e

tta en CELO
reenkomst ov
een harde les

participeert al
dbouwkundig

gron in Broko
n de agrobiod
erelateerde tr
CELOS ook de
ennis wordt b
EF Small Gran

Matta samen
ara georganise
.  Het doel va

elen van het A
ed Consent)-o
dat zal resulte
mse en Marro

de Verenigde 
n en projecte
ing van Inhee
eiden van het

n en landbouw
positief gestem

ouden van de
oduceerde exo

materiaal oo
eraties,  3. en
meenschap e
en FPIC proce

OS ontwikkel
ver agrobiod
s geleerd” 

ls pilotdorp in
g Onderzoek 
pondo en Ric
iversiteit, spe
raditionele ke

e pilot dorpen
bijgebracht ov
nts Programm

n met het CEL
eerd.  Er dede

an dit congres
ABD-project e
overeenkomst
eren in ‘een m
ongemeensc
Naties is erke

en die van inv
emse Dorpsho
t FPIC traject 

wers uit de an
md naar hun 
e eigen gewa
otische variët
k de (traditio
 dat bij het  u
en contract t
es.  De deelne

len  
diversiteit. 

n het agrobio
in Suriname)

canaumoffo in
ecifiek het co
ennis van die 
n in technieke
ver hoe om te

me Suriname 

LOS een Agro
en ongeveer 
s was om de o
en hun menin
t”. Het projec

model FPIC 
happen in Su
end en welke
vloed zijn op h
oofden in Sur
en de ontwik

ndere Inheem
dorp terug. M
ssoorten en v
teiten, 2.  dat

onele ) kennis 
uitvoeren van
tekent met de
emers compl

diversiteitpro
 dat in 2014 i
n Marowijne.
nserveren va
 

en voor het 
e gaan met o.
en de Alcoa 

obiodiversiteit
30 personen 
overige Inhee
g te vragen o

ct voorziet 

riname. FPIC 
 ze in de 
hun leven en 
riname, heeft
kkeling van de

mse dorpen v
Men is immer
variëteiten w
t bij het 
over die 

n  projecten m
e organisaties
imenteerden

oject 
is 
. Het 
n de 

.a. 

t 
mee 

emse 
over 

is 

hun 
t het 
e 

an 
rs 
ant 

met 
s. Dit 
 



Matta me
bijdragen 
bescherm
genenban
voedselge
 
De concep
alle sprek
eigen waa
CELOS he
Inheemse
door de p
samenwe
simultaan
 
Met dit pr
onderhan
van kenni
ontwikkel
met harde
moeten st
geïllustree
 

et het doorlop
tot een duur

md worden bij
nken die word
ewassen.   

pt samenwer
kers benadruk
ardevol plant
eft ervoor ge

e en Marrong
participerende
erken. De FPIC
n aan de uitvo

roject is de be
ndelingspositi

s uit het dorp
lingsprojecten
e, schriftelijke
tellen “Wij he
erd. 

pen van het F
rzame ontwik
 het onderzo

den opgezet m

kingsovereen
kten het belan
aardig erfelijk
kozen om ee
emeenschapp
e pilotdorpen
C- en samenw
oering van de 

ewustwordin
e versterkt en

p op een bete
n met organis
e afspraken. H
ebben een ha

FPIC traject om
kkeling. Zowe
ek naar de ag
met een diver

nkomst is tijde
ng van de ove
k materiaal va
n FPIC pad te
pen in Surina

n van dit ABD-
werkingsovere

projectactivi

g in Matta ve
n kunnen voo
ere wijze wor
saties of insti
Hierdoor zal w

arde les geleer

m te komen t
l de belangen
grobiodiversit
rsiteit aan ‘va

ens het congr
ereenkomst v
an de gemee

e volgen en te
me. Dat word
-project, die i
eenkomstmod
teiten. 

ergroot, en da
orwaarden en
den geformu
tuten op basi
worden voork
rd” hetgeen t

tot een samen
n van het dor
teit en de ont
ariëteiten’ van

res gepresent
voor het duur
nschap. 

e promoten in
dt geapprecie
in feite op ve
dellen worde

aarmee is haa
n eisen m.b.t.
leerd voor pa
is van respect
komen dat de
tijdens het co

nwerkingscon
p als het CELO
twikkeling va
n de belangri

teerd aan de 
rzaam conser

n haar samen
eerd en volled
rtrouwensba

en immers on

ar toekomstig
 de verstrekk

articipatie aan
t en vertrouw
e gemeensch

ongres met vo

ntract dat zal 
OS zullen hier
n in situ en ex
jkste traditio

aanwezigen 
rveren van he

werking met
dig ondersteu
sis met CELO
twikkeld 

ge 
king en gebru
n onderzoek-

wen, en wellic
ap wederom 

oorbeelden w

rdoor 
x situ 
nele 

en 
et 

und 
OS 

ik 
- en 
cht 
zou 

werd 


