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Plenário

Eurodeputados pedem à UE que preste mais atenção aos
povos indígenas

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje o seu primeiro relatório
sobre os direitos dos povos indígenas, da autoria do eurodeputado
Francisco Assis.

O documento aborda as diferentes formas de violações dos direitos
humanos de que são vítimas várias comunidades indígenas, incluindo a
apropriação ilegal de terras, propondo um conjunto de iniciativas no
sentido de melhorar a situação destes povos e de proteger os seus
direitos. Estima-se que o conjunto dos povos indígenas perfaça
atualmente mais de 370 milhões de pessoas repartidas por mais de 70
países.

O PE solicita à União Europeia (UE) que dê mais relevo à situação destas
comunidades na sua política externa, em especial no seu diálogo com
países terceiros sobre direitos humanos e nos acordos de comércio,
cooperação e desenvolvimento.

O relatório de Francisco Assis, aprovado por 534 votos a favor, 71 contra
e 73 abstenções, lança um apelo a todos os países, em particular aos
Estados-Membros da UE, que ainda não ratificaram os tratados
internacionais relevantes nesta matéria, como a Convenção n.º 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais,
para que o façam.

Até à data, esta convenção, que entrou em vigor em 1991, foi ratificada
pelos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, República Centro-
Africana, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Domínica, Equador,
Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Países Baixos, Nicarágua,
Noruega, Paraguai, Peru, Espanha e Venezuela.

Acordos de comércio da UE e exploração de recursos naturais

O PE presta particular atenção ao impacto negativo nos direitos dos povos
indígenas decorrente de projetos de desenvolvimento e acordos de
comércio e cooperação da UE, bem como de operações extraterritoriais
de investidores e empresas direta ou indiretamente baseadas nos
Estados-Membros, com diversas propostas no sentido da prevenção,
responsabilização e reparação.

A procura crescente de recursos naturais por parte da indústria extrativa
e do setor agroindustrial coloca uma pressão enorme sobre territórios
tradicionalmente habitados e cultivados por estas comunidades, com os
conflitos em torno do usufruto da terra a originarem, por vezes, graves
violações dos seus direitos humanos, nota o relator.
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“Um dos aspetos mais negros deste panorama é o número de homicídios
de defensores dos direitos dos povos indígenas e do direito à terra que se
tem verificado nos últimos anos. Só em 2017, terão sido assassinados
312 ativistas, dois terços dos quais na defesa deste tipo de direitos”, disse
Francisco Assis no debate em plenário.

Os eurodeputados destacam a importância destas comunidades para a
conservação e a utilização sustentável da biodiversidade e para travar o
fenómeno da deflorestação, pedindo à UE que as inclua nas suas
estratégias de desenvolvimento sustentável e de luta contra as alterações
climáticas.

“Os povos indígenas são muitas vezes, como todos nós sabemos, povos
completamente invisíveis. Povos sem voz, vistos como anacronismos,
como povos que estão a mais, que já não têm lugar no nosso mundo. A
União Europeia deve fazer um esforço para lhes dar mais visibilidade, e
esperamos ter dado, com este relatório, um pequeno contributo para que
assim suceda”, afirmou Francisco Assis.

Em novembro de 2016, o PE aprovou uma resolução sobre a situação dos
Guarani-Kaiowá no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, deplorando a
situação que esta comunidade enfrenta em termos de pobreza e direitos
humanos e apelando às autoridades brasileiras para que tomassem
medidas imediatas para proteger a segurança dos povos indígenas.

Existem pelo menos 5000 povos indígenas distintos que, apesar da sua
dispersão geográfica, enfrentam ameaças e desafios semelhantes.
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