DANSK UDVIKLINGSSTØTTE TIL MILJØ OG
RETTIGHEDER I MELLEMAMERIKA
Lokalsamfundenes forvaltning af naturreservatet Cayos Miskitos og dets kystlinje (Nicaragua)
Resultat: Oprindelige folk samarbejder om at beskytte natur og fiskeressourcer

Ba!rund"
I Nicaragua er der tre niveauer i
regeringen som har myndighed når det
gælder forvaltningen af naturressourcer,
og det betyder at den kollektive
forvaltning af det beskyttede
naturområde i Cayos Miskitos er en
kompleks affære.
Desuden er det et beskyttet område med
et relativt højt indbyggertal, da ca. 80.000
personer bor i området. Det mest centrale
anliggende i forvaltningen angår
udnyttelsen af fiskeressourcer, særligt
hummer, som udgør 30 % af fangsten i
industrifiskeriet i Nicaragua.

En fælles plan for kystlinje, havmiljø og fiskeressourcer
Naturreservatet Cayos Miskitos blev skabt for at beskytte de rettigheder som indbyggerne i de
oprindelige lokalsamfund Tawira, Karata og Prinsu Ahuya har over hav- og kystområdet i deres territorier:
dette indebærer den fulde brugsret til fiskeressourcer, retten til beskyttelse af de oprindelige folks
traditioner og at de tre oprindelige samfund deltager i forvaltningen af naturreservatet."
De tre oprindelige samfund i området anser det for en prioritet at få opmålt og udstedt skøder på deres
forfædres territorier, og lægger vægt på at deres traditionelle institutioner anerkendes så de kan deltage i
den kollektive forvaltning af territoriet."
Gennem Pro-Ambiente programmet har International Union for Conservation of Nature, IUCN, derfor
ledsaget og vejledt de tre oprindelige folk i udarbejdelsen af et samlet forslag til forvaltningen af det
beskyttede område Cayos Miskitos, og dette forslag forhandles nu med de regionale og nationale
myndigheder i Nicaragua."
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Pro-Ambiente programmet
muliggør
• Etableringen af en dialog mellem
lederne fra de oprindelige folk
Tawira, Karata og Prinsu Ahuya,
som har gjort dem i stand til at
udarbejde et fælles forslag til
forvaltning og om-klassificering af
Naturreservatet Cayos Miskitos.
• Lokalsamfundene har skabt en
fælles platform for at administrere
anvendelsen af fiskeressourcerne,
særligt i havområdet i Cayos
Miskitos (i en radius af 25 sømil),
et område der har særlig
strategisk betydning for
produktionen af hummer,
havsnegle og søpølser.
• Man har etableret et regionalt
Fiskeråd, sammensat af det
nicaraguanske institut for Fiskeri og
Akvakultur (INPESCA), det
Regionale Selvstyre i det
Nordatlantiske Nicaragua (RAAN),
Ministeriet for Miljø og
Naturressourcer (MARENA) og de
lokale oprindelige folks ledelser fra
Tawira, Karata og Prinsu Ahuya.

De oprindelige folks forslag"
Forslaget bygger på princippet om folkenes ret til frit,
rettidigt og informeret samtykke, og har følgende tre
målsætninger:"
i."
Lokalsamfundene bevarer deres selvstyre over de
territorier de har skøde på, og som tilsammen udgør
naturreservatet Cayos Miskitos."
ii."
De tre oprindelige folk går sammen i et interterritorielt udvalg for at sikre en kollektiv forvaltning af
naturreservatet."

iii."
For valtningsplanen for naturreser vatet godkendes af de regionale og nationale
myndigheder, og naturreservatet klassificeres som ’biologisk reservat’ (Reserva Biológica) fremfor
den mere restriktive klassificering som 'biossfærereservat' (Reserva de la Biósfera)."

!
Gennem IUCN støtter Danida under Pro-Ambiente programmet de tre oprindelige folks ledelser og det
Regionale Selvstyre i det NordAtlantiske Nicaragua (Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua),
samt disses dialog og samarbejde med de nationale myndigheder i Nicaragua.
Pro-Ambiente støtter de oprindelige folk og IUCN i Mellemamerika

