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SAN MARTIN + PALMERAS IN BOGOTA
Sinds de vorige nieuwsbrief (maart) is er via de
Whatsapp en e-mail gecommuniceerd tussen
het Nationale Landagentschap (Agencia
Nacional de Tierras – ANT) en San Martin de
Amacayacu en Palmeras. Steeds kwam er van
het ANT een vergelijkbare brief, die aangaf dat
er bij deze instantie werd gewerkt aan de
aanvraag van deze twee gemeenschappen om
hun voorouderlijk grondgebied erkend te
krijgen als inheems reservaat. Het werd
bekend, dat mevrouw Guilliana Arrieta
(onderste foto op de volgende bladzijde) nu de
advocate is, die de aanvraag coördineert. De
taak die steeds nog volbracht moet worden is:
op alle tegenargumenten een solide antwoord
te hebben.
Zulke argumenten komen nu blijkbaar nog van
de afdeling Inheemse Zaken van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en mogelijk van de
hogere beslissingsniveaus binnen de ANT. De
mensen bij het Ministerie moeten nog een
positief concept schrijven. Het concept van
vorig jaar (Nieuwsbrief 74) was redelijk
positief, maar met vereisten. Aan die eisen
hebben de gemeenschappen in de loop van
2017 voldaan.
Toch bleef er vanuit de gemeenschappen
enige onrust bestaan. Hoe kan mevrouw
Arrieta, die nieuw bij de aanvraag betrokken is,
het hele verhaal eigenlijk goed beheersen en
met écht de juiste argumenten komen, waar
de gemeenschappen zélf óók achterstaan? Het
was weer eens tijd voor een persoonlijk
bezoek!

Op 20 mei namen de gemeenschapsvertegenwoordigers van San Martin (Ignacio Piñeros)
en Palmeras (Estanislao Jordán) het vliegtuig
naar Bogotá, samen met José Gregorio
Vásquez (coördinator milieubeheer in San
Martin de Amacayacu), die de aanvraag in
leven heeft geroepen en altijd vooruit heeft
gestuwd.
Het drietal werd ontvangen op het kantoor van
de onderdirectrice van Inheemse Zaken bij het
ANT, Mevrouw Lisbeth Jacanemejoy (tweede
persoon van rechts op de bovenste foto op de
volgende bladzijde).

Ook was er een oude bekende bij deze
ontmoeting, namelijk mevrouw Maria Ines
Palacios (nog nét te zien, rechts op de
bovenste foto op de volgende bladzijde), die
momenteel als consultant bij het ANT werkt.
Zij kent de aanvraag als geen ander, want zij
was als antropologe bij het allereerste bezoek
van het INCODER aan San Martin de
Amacayacu en Palmeras in 2013 (Nieuwsbrief
50). Na het overlijden van haar baas, meneer
Miguel Vásquez Luna (Nieuwsbrief 52), heeft

zij zich nog lang en zo hard mogelijk voor de
aanvraag ingezet binnen het INCODER. Zo was
zij ook prominent aanwezig tijdens het Wone
Congres in het Tikuna Cocama en Yagua
(TICOYA) reservaat in oktober 2014
(Nieuwsbrief 58). Helaas nam het opheffen van
INCODER heel 2015 in beslag, en het opzetten
van het ANT heel 2016. Toen heeft mevrouw
Palacios zich tijdelijk met andere zaken bezig
gehouden. Het was een fijne ontmoeting, nu
bijna 4 jaar later! Het schept zeker vertrouwen.
Tijdens de vergadering bij het ANT werd
duidelijk dat het proces zich stap voor stap aan
het ontwikkelen is. Er moet met heel veel

aandacht te werk worden gegaan, want het is
een uniek geval in Colombia. Nog nooit is er
een reservaat opgericht, waarbinnen de
gemeenschappen zich niet bevinden. Zoals je
weet, bevinden San Martin en Palmeras zich al
in het TICOYA reservaat. Het gebied dat deze
gemeenschappen erkend wil hebben, ligt
buiten dit reservaat (Nieuwsbrief 50). Het
werd dan ook benadrukt, dat de
gemeenschappen momenteel aan alle
vereisten hebben voldaan en dat er vooral
geen nieuwe bijeenkomsten of vergaderingen
georganiseerd
moeten
worden
met
Ministeries of op lokaal niveau. Dit om
onverwachte wendingen te vermijden.

Ook werd van het verblijf in Bogotá gebruik
gemaakt om poolshoogte te nemen bij de
mensen achter het zonnepanelenproject in
San Martin. In de 76e Nieuwsbrief geven we
een overzicht van dit project. Toen waren er
nog
geen
zonnepanelen
omgevallen.
Inmiddels hebben een aantal inwoners van de
gemeenschap de hele onderste rij panelen
afgebroken en opgeborgen. Toch lijkt de grond
(die destijds met geplette aarde werd
opgehoogd) nog veel verder te scheuren, wat
ook de tweede rij panelen direct beïnvloedt.
De meneer, die het drietal heeft gesproken
beloofde binnenkort veel goede ontwikkelingen...

En tot slot was er een ontmoeting met een
jonge vrijwilliger die eind juni naar San Martin
wil komen om de gemeenschap te helpen bij
het ontwikkelen van een plan voor ruimtelijke
ordening voor de gemeenschap: Waar mag
wie een huis gaan bouwen? Waar komt de
vuilnisbelt? Waar mag er gefeest worden in
het weekend, etc. Gedurende een maand zal
hij met een lokaal comité aan de slag gaan,
gesprekken hebben met de inwoners van de
gemeenschap, met de GPS werken en kaarten
maken. Je hoort er vast nog meer over!
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Wilt u samen met de Small World Foundation steun bieden aan de mensen van de indianengemeenschap San Martin
de Amacayacu en op de hoogte blijven van de lokale ontwikkelingen in deze verre uithoek van Colombia?
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