
Raamwerk voor natuurbehoud en mensenrechten 
Natuurbehoudsinitiatieven en mensenrechten 

 
Initiatieven om de natuur en natuurlijke hulpbronnen te beschermen zijn nauw verbonden met de 
fundamentele rechten van de mens om zijn voortbestaan te waarborgen, te genieten van een 
gezonde en productieve omgeving en om waardig te leven. Het nastreven van deze eerste 
doelstelling kan een positieve bijdrage leveren aan het behalen van de tweede en omgekeerd. 
Initiatieven om het milieu te beschermen kunnen echter negatieve gevolgen hebben wanneer er 
onvoldoende rekening wordt gehouden met de basisbehoeften van het individu. 
 
Als natuurbehoudsorganisatie is het ons doel om de duurzame voordelen van een beschermd 
leefmilieu te behouden en te vergroten, en dit in het algemeen belang, inclusief dat van toekomstige 
generaties. Ons werk is gebaseerd op diepe overtuigingen, de intrinsieke waarde van de diversiteit 
van het leven, onze verantwoordelijkheid als mens ten opzichte van de aarde en de soorten die haar 
met ons delen, de onderlinge afhankelijkheid tussen ecosystemen, biodiversiteit en levenskwaliteit. 
 
We erkennen echter dat elke natuurbehoudsactiviteit mensen treft in hun relatie tot hun streek van 
afkomst en zijn essentiële hulpbronnen, en dat de gebieden met de grootste biodiversiteit vaak de 
gebieden zijn waar de armste en meest kwetsbare gemeenschappen wonen. Als organisatie die 
betrokken is bij het ontwerpen en uitvoeren van programma's voor het behoud en de bescherming 
van natuurlijk erfgoed, zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid en onze plicht om de 
sociale gevolgen van onze activiteiten te dragen. Bovendien zijn wij van mening dat het essentieel is 
om duidelijke principes van respect voor mensenrechten te integreren in 
natuurbeschermingsprogramma's en dat deze principes richtlijnen moeten blijven in onze 
initiatieven, onze partnerschappen en het delen van ervaringslessen. 
 
Daarom 
 
herbevestigen WIJ, ondergetekenden, internationale organisaties voor natuurbehoud en -
bescherming, volgende engagementen: 
 
1. Het respecteren van de mensenrechten 
Het respecteren van de internationaal afgekondigde mensenrechten (1) en ervoor zorgen dat we bij 
het nastreven van onze missie niet bijdragen aan de schending ervan. 
 
2. Het bevorderen van de mensenrechten in natuurbehoudsprogramma's 
In alle programma’s de bescherming van en het respect voor de mensenrechten ondersteunen en 
bevorderen. 
 
3. Het beschermen van kwetsbare bevolkingsgroepen 
Bijzondere aandacht schenken aan kwetsbare bevolkingsgroepen en voorkomen hen schade te 
berokkenen door hun rechten te beschermen en te doen gelden tijdens de uitvoering van onze 
projecten. 
 
4. Het bevorderen van goed bestuur 
Pleiten voor de verbetering van bestuurssystemen die de rechten van inheemse volkeren en lokale 
gemeenschappen kunnen garanderen in de context van ons werk voor het behoud en duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het beïnvloeden van de wettelijke, politieke en institutionele 
kaders en van de procedures voor rechtvaardige deelname en het afleggen van verantwoording. 
 



Om deze beginselen uit te voeren, binnen individuele bestuursstructuren en operationele 
partnerschapsmodellen, verbinden de organisaties – ondergetekenden – zich ertoe om volgende 
doelstellingen na te streven: 
 
5. Het ontwikkelen van deze beginselen en de uitvoeringsmaatregelen in overleg met onze partners 
en filialen: 
De beginselen en de uitvoeringsmaatregelen bespreken en ontwikkelen binnen onze structuren door, 
indien nodig, een beroep te doen op experten of netwerken met relevante ervaring. 
 
6. Het opstellen van een aangepast institutioneel beleid 
Ons eigen institutionele beleid opstellen om ervoor te zorgen dat deze beginselen worden 
gerespecteerd; ons beleid intern en extern publiceren, en het periodiek herzien en herwerken indien 
nodig. 
 
7. Ervoor zorgen dat er capaciteit aanwezig is voor de uitvoering 
De vaardigheden bepalen die binnen onze organisaties nodig zijn om de uitvoering ervan te 
garanderen. 
 
8. Het beginsel van natuurbehoud/mensenrechten systematisch opnemen in het ontwerp, de 
uitvoering en de opvolging van onze programma's via: 
 

• Voorafgaande impactbeoordeling en overleg bij elk initiatief: voorafgaand een evaluatie 
maken van alle voorgestelde beleidsmaatregelen, programma's, projecten en activiteiten, 
zodat de verbanden tussen mensenrechten en natuurbehoud worden geïdentificeerd, en 
ervoor zorgen dat mogelijk getroffen personen geïnformeerd en daadwerkelijk geraadpleegd 
worden en aan de besluitvorming kunnen deelnemen bij relevante interventies. Dit omvat 
het respect voor de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, hun 
gewoonterecht op grondgebieden en hulpbronnen, en hun voorafgaande, vrijwillige en 
geïnformeerde toestemming voor elke interventie die hen rechtstreeks raakt. 

 
• Bij het ontwerp en de uitvoering rekening houden met lokale bekommernissen: ervoor 
zorgen dat het ontwerp en de uitvoering van natuurbeschermingsacties een afspiegeling zijn 
van eerdere evaluaties en participatieve beslissingen. 
 
• Opvolging en bijsturing: het opvolgen en evalueren van interventies en hun implicaties voor 
de mensenrechten, met als doel ze continu te verbeteren. 

 
9. Het opstellen van ontvankelijkheidsmaatregelen 
Processen opstellen om de naleving van ons beleid en beginselen regelmatig te controleren en te 
beoordelen; het vastleggen van efficiënte, toegankelijke en transparante procedures voor het 
ontvangen en oplossen van klachten. 
 
10. Het toepassen van het beleid en de beginselen met instemming van onderaannemende 
organisaties en uitvoerende partners 
De passende voorwaarden voor dit beleid en deze beginselen opnemen in 
onderaannemingsovereenkomsten, partnerschapsakkoorden en in activiteiten voor 
capaciteitsopbouw met andere uitvoerende organisaties. 
 

 
 
(1) Overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationaal 
erkende wetgevingsinstrumenten. 


