Hans van den Bos

Colombia: Progressieve bospolitiek in een
politiek onrustig land
“Maar, waarom in vredesnaam naar Colombia?”, werd me vaak gevraagd toen ik
ruim een jaar geleden naar dat land vertrok. Dat er soms zeer onplezierige dingen
gebeuren zal ik niet ontkennen. Maar er is ook een andere kant: een zeer progressieve
bospolitiek met erkenning van de rechten van de inheemse bevolking die uniek is in de
wereld. Verschillende kanten van de groene medaille.
— Christine Naaijen

Groene problemen
Hoewel Colombia formeel een democratisch land is, is het er al ruim
een halve eeuw onrustig. De strijd gaat tussen enerzijds de linkse guerrillagroeperingen, onder andere de Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC, opgericht in 1964) en anderzijds het leger, politie
en paramilitaire groepen. In de jaren zeventig en tachtig verspreidde de
cocaïneproductie en -handel zich over Colombia en raakten veel gewapende guerillas hierbij betrokken. De drugsmafﬁa heeft handlangers
in alle lagen van de Colombiaanse samenleving en het komt geregeld

tot gewelddadige confrontaties. Nog steeds drukken de guerrillas hun
stempel op het reilen en zeilen in Colombia, met name op het platteland.
Aangezien ze vaak hun kampementen in bosgebieden hebben en druk
uitoefenen op lokale bewoners om hun grond te verkopen of coca te
verbouwen, vormen zij op dit moment een directe bedreiging voor het
bos. Ook worden chemicaliën gebruikt bij zowel de verbouw als de bestrijding van coca. Deze stoffen zijn schadelijk voor andere gewassen en
komen in het (drink)water terecht.
Ook in Colombia is er de gebruikelijke migratie van plattelandsbewoners
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Conﬂicterend grondgebruik
Over de ‘groene problemen’ van Colombia sprak ik met prof. dr. Van
der Hammen, paleo-botanicus, geoloog en bioloog en al ruim vijftig
jaar werkzaam in Colombia. Volgens hem is een van de grootste problemen van nu het grootgrondbezit: “Door grootgrondbezit worden veel
gronden voor extensieve veehouderij gebruikt, terwijl op die grond ook
bos zou kunnen staan. Dat is een voorbeeld van een conﬂict tussen de
potentie en het gebruik van de bodem. Dit zou moeten worden opgelost
met een landhervorming, waarbij het eigendom meer verspreid wordt
waardoor het landgebruik zal veranderen en meer aansluit bij de potentie
van de bodem.”

Colombia
Colombia heeft een oppervlakte van 1,14 miljoen vierkante kilometer, 28 keer zo
groot als Nederland. Het ligt aan de noordwestkant van Latijns-Amerika en heeft
zowel Atlantische (Caribische) als Paciﬁsche kust. Ongeveer de helft van Colombia
is bedekt met bos dat niet alleen in de behoeften van de bewoners voorziet (voedsel, hout), maar ook ongeveer 60% van het hout voor de eigen houtverwerkende
industrie levert. (1.560.000 m3 / jaar). Het areaal bos neemt af, met een gemiddelde van 221 duizend hectare per jaar (-0,38 % per jaar), berekend over de
laatste 8 jaar.
Het land ligt op de grens van verschillende eco-regio’s:
- het behoort tot de zogenaamde Andes-landen
- zuidoost Colombia behoort tot het Amazone-gebied
- de noordoost kant valt binnen het ‘Guiana Shield’.
Vanwege de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, van kusten en rivieroevers, tropisch bos, de savanne-achtige ‘llanos’ en het nevelwoud, tot en met de
hooggelegen paramo’s, is Colombia een van de landen met de hoogste biodiversiteit ter wereld.
Colombia heeft ongeveer 43 miljoen inwoners. Drie bevolkingsgroepen (de
oorspronkelijke bewoners of ‘indigenas’, negers en Spanjaarden) hebben zich in
allerlei verhoudingen gemengd (‘mestizos’). Een kwart van de bevolking is ‘afrocolombiaans’, een deel van hen leeft in gemeenschapsverband, met name in de
noordelijke en westelijke kuststreken. Twee procent van de bevolking behoort tot
de ruim tachtig ethnische groepen, de indigenas, die vaak in en van het bos leven.

Wederopbouw: Plan Colombia
In 1998 heeft president Pastrana de eerste stap gezet om de problemen
in Colombia op te lossen: Zijn ‘Plan Colombia’ zou een einde maken aan
het bloedvergieten, de drugshandel bestrijden, de overheidsinstituten
hervormen en de economie nieuw leven inblazen. De onderhandelingen
met de FARC worden sindsdien afwisselend hervat en onderbroken. De
Verenigde Staten leveren een belangrijke (ﬁnanciële) bijdrage aan het
Plan Colombia, waarmee ze grote invloed uitoefenen op de politiek in
Colombia. Eén van de methodes om de drugshandel uit te bannen is het
vanuit de lucht bespuiten van coca-plantages met Glyfosaat (‘fumigaciones’).

Nederlandse milieuhulp
Tot in 2003 had Nederland (Ministerie van Buitenlandse Zaken) met 22 (zogenaamde voorkeurs)landen een intensieve ontwikkelingsrelatie. Daarnaast
werkte Nederland met 30 andere landen samen op een speciﬁek thema. In 1999
is Colombia op drie themalijsten geplaatst (onder andere op de milieu-lijst).
Sinds oktober 2003 heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes
van Ardenne, de twee lijsten samengevoegd. Op de nieuwe lijst staan nog slechts
36 landen. Daarnaast is er geen sprake meer van thema’s. In Midden- en ZuidAmerika staan nog op de lijst: Guatamala, Nicaragua, Suriname, Bolivia en
Colombia. Peru en Ecuador staan niet meer op de lijst en dat maakt internationale samenwerking (bijvoorbeeld in het Amazone-gebied) lastig.

naar de stad. Sommigen doen dat vrijwillig, anderen zijn door de guerrilla’s en paramilitairen van hun woonplaats verjaagd. Deze ‘desplazados’
trekken met hun familie, maar zonder werk, naar de stad. Hoewel de
regering het probleem erkent en zelfs het ‘Red de Solidaridad Social’ in
het leven heeft geroepen, is er nog onvoldoende capaciteit om deze mensen op te vangen.
Een ander knelpunt is de houtkap. Grote houtmaatschappijen zijn
met name in de regenwouden van het Chocógebied, in het westen van
Colombia. De rechten die bij de wet zijn toegewezen aan de zwarte gemeenschappen, die ofﬁcieel eigenaar zijn van bepaalde stukken grond,
worden vaak geschonden.

- El tiempo, zondag 24 augustus 2003. Vertaling tekst:
De cijfers van de coca-bestrijding. Vanaf 1 januari tot
17 augustus (2003) heeft de
Afdeling “Anti-Narcoticos”
van de Politie 97.586 ha
coca-plantages bespoten, wat
betekent dat tegen het eind
van het jaar het gestelde doel
van 120.000 hectare gehaald
zal worden. Daarnaast meldt
de Politie dat nog eens 2.247
hectare met papaver is bestreden en dat beslag is gelegd
op 29,5 ton pure cocaine.

Milieu
De steun voor Colombia bedroeg in 2002 9,5 miljoen euro, waarvan 6,8 miljoen voor het thema milieu. In 2003 was er nog 5,3 miljoen voor milieu. Een
belangrijke component van het milieuprogramma in Colombia richt zich op
het terugdringen van de drugsproductie door het ondersteunen van duurzame
productiesystemen. De verbouw van drugs zorgt immers niet alleen voor grote
milieuschade (door ontbossing en de chemicaliën die worden gebruikt), maar
voedt bovendien het gewapend conﬂict in Colombia. De opbrengsten uit drugs
komen veelal bij de gewapende groepen terecht. Voor de bewoners van gebieden
waar drugs worden verbouwd, is het behoud van inkomen een absoluut vereiste.
Daarom steunt Nederland de plattelands-bevolking bij het verbeteren van hun
legale duurzame productie, opdat het inkomen uit legale productie verhoogd en
gestabiliseerd wordt. Hierbij wordt samengewerkt met het Ministerie van Milieu,
de FAO en verschillende boerenorganisaties en lokale autoriteiten. Nederland
verzet zich tegen de besproeiing van coca-velden. Nederland draagt ook bij aan de
versterking van de capaciteit van het Ministerie van Milieu, zodat zij optimaal
uitvoering kan geven aan haar milieubeleid. Nederlandse steun wordt onder meer
aangewend voor de institutionele versterking van de Nationale Parkendienst
en de uitvoering van nationale actieplannen op het gebied van biodiversiteit.
Uiteindelijk doel is een effectiever beheer van beschermde gebieden en ecosystemen
in Colombia.
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Progressieve bospolitiek
Het Nationaal Milieu Systeem (SINA, ofwel Sistema Nacional Ambiental)
is in 1993 opgericht en bestaat uit drie belangrijke groepen actoren.
- De overheidsinstellingen, waaronder het ‘Ministerio de Ambiente,
Viviendo y Desarrollo territorial’ (Ministerie van Milieu);
- De onderzoeksinstituten, die de overheid met informatie ondersteunen;
- De publiek-sociale actoren, waaronder NGO’s en etnische organisaties.
Deze drie groepen bepalen gezamenlijk het natuur- en milieubeheer.

Christine Naaijen

Door het Nationaal Milieu Systeem (en voorgaande organisaties en instituten) is een aantal belangrijke stappen gezet die de progressieve milieupolitiek kenmerken:
1.
Nationale Parken
Op dit moment zijn er in Colombia 49 Nationale Parken, met een
gezamenlijke oppervlakte van ruim 9 miljoen ha. Dat is 13% van
het totale bosoppervlak. Daarnaast zijn andere typen beschermde
gebieden aangewezen. Het nationale systeem van beschermde
gebieden (Sistema Nacional de Areas Protegidas, ofwel SINAP)
is ruim dertig jaar oud, maar valt de laatste jaren onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Milieu.

6Tropisch regenwoud

2.
‘Resguardos’
Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘resguardos’. Deze reservaten
zijn gemeenschappelijk eigendom van de indianen. Het is een
legale vorm van eigendom die niet alleen het grondgebied beschermt, maar ook hun cultuur en politieke autonomie. Het instellen van resguardos was tijdens de jaren zeventig en tachtig het
resultaat van de strijd om gelijke rechten voor indigenas. De ethnische groepen bezitten en beheren nu een kwart van het landoppervlak van Colombia. Rechten en plichten voor de indigenas en de
resguardos staan beschreven in de politieke constitutie van 1991
en geven blijk van de politieke en administratieve decentralisatie
en een streven naar meer autonomie. De Wet 70 uit 1993 heeft een
soortgelijke regeling getroffen voor de afrocolombiaanse gemeenschap. Dit betreft veel meer mensen, maar een kleiner areaal (iets
minder dan 4% van het landoppervlak).
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5Inheems dorp Macedonia, Amazonas

6Kaart van de Nationale Parken in Colombia

3.
Plan de Ordenamiento Territorial
Elke gemeente (municipio) is verplicht een ‘Plan de Ordenamiento
Territorial’ (POT, oftewel ruimtelijk plan, vergelijkbaar met een
bestemmingsplan) op te stellen. Deze plannen gelden voor negen
jaar, wat overeenkomt met drie ambtstermijnen van een burgemeester. Een POT biedt redelijke bescherming van het bosgebied.
Controle blijft echter lastig, voornamelijk vanwege slechte toegankelijkheid van bosgebieden.
4.
Kapverbod / Boswet
Het is bij wet verboden om hout uit tropisch bos te kappen. In het
Amazonegebied (zuidoost Colombia) worden er dan ook nauwelijks concessies uitgegeven. Wel zijn er plantages aangelegd voor
houtproductie, vaak grenzend aan de primaire bossen.
Het kapverbod, het aanwijzen van ‘resguardos’ en Nationale
Parken en het formuleren van POT’s zijn de politieke basis voor
het natuurbeheer in Colombia. Zeker in vergelijking met omringende landen, waar illegale kap vaak de boventoon voert, is de
situatie in Colombia progressief te noemen.
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Bosbeheerders zoeken informatie
De Nationale Parken staan nu voor de belangrijke taak om beheersplannen op te stellen. En dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Er is vaak weinig
informatie en weinig personeel, er zijn weinig middelen en veel belangengroepen. Het ontbreken van basale kennis over het voorkomen van
ﬂora en fauna, het functioneren van ecosystemen, van de reacties op
veranderingen, kan worden ondervangen door samenwerking met onderzoekers. Colombia heeft een aantal universiteiten en kennisinstituten
met een uitstekend academisch niveau. Het moeilijkst is misschien nog
wel de communicatie tussen de onderzoekers en de beheerders van het
Nationaal Park. Participatieve projecten waarin alle partijen (Nationale
Parken, onderzoekers en lokale bewoners of indigenas) actief deelnemen, lijken de oplossing.

KNBV bosbeleidsnetwerk
Op 4 maart 2004 vond de derde bijeenkomst
van het bosbeleidsnetwerk van de KNBV plaats.
Het thema was: De visie achter beleid. Tijdens
eerdere bijeenkomsten van het bosbeleidsnetwerk hebben we gesproken over de thema’s
‘bos op de politieke agenda’ en ‘de bossector
als sterke actor’. We hebben toen geconstateerd
dat diverse maatschappelijke ontwikkelingen
kansen opleveren voor de bosbezitter of aankomend boseigenaar. Deze kansen vragen echter
wel om een duidelijke visie. Een visie van de
bosbezitter als ondernemer, maar ook een visie
van overheden als strategie.
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw
formuleerde de rijksoverheid nog sectoraal
bosbeleid. Daarbij was de houtproductie voor
een belangrijk deel richtinggevend. Zo werd
een zelfvoorzieningspercentage van 25% nagestreefd. In tegenstelling tot voorheen is de visie
van de rijksoverheid op dit moment grotendeels
beperkt tot een ecologische visie. Inzake de
overige functies van het bos heeft het Rijk geen
uitgesproken visie. De zelfvoorzieningsgraad
verdween abrupt van de politieke agenda.
Ondanks de uitgebreide aankondiging bleef
het aantal deelnemers tot acht beperkt. Een
aantal anderen heeft per e-mail een reactie
gegeven. Nadat nog even de achtergronden van
de aanwezigen werd verkend, ontstond al snel
een bevlogen discussie. De sfeer was dan ook
uitstekend en er was alle ruimte om vrij en open
ideeën en meningen te ventileren over de verschillende stellingen. Dit leidde dan ook tot een
boeiende en geanimeerde discussie met opvallend veel input van LNV-ers.
Geconcludeerd werd dat, zeker in de meest
recente kabinetsperiodes, de rol van de overheid veranderd is. Bos als zodanig is geen issue
meer, zoals we ook in de eerste bijeenkomst
hadden geconstateerd. Het aantal mensen dat
alleen in bos denkt, is heel klein. Het bosbeleid is verweven geraakt met natuurbeleid en
daarmee uit zicht verdwenen. Bovendien zou
het probleem met de zelfvoorziening van hout
zijn opgelost door uit te gaan van Europa als
achterland. Natuurbehoud, duurzaam beheer
(FSC) en een grote rol voor de sector zelf, is
iets waar de overheden voor open staan. Hoe
de zelfvoorziening op lange termijn in Europa
eruit komt te zien, maakt (nog) geen deel uit

Groene projecten
Bos-en natuurbescherming is een zaak van lange adem. In de afgelopen
jaren zijn er veel resultaten geboekt en heeft het land zichzelf ontwikkeld: er is tenslotte een nieuw ministerie opgericht en op verschillende
punten heeft Colombia een progressieve milieupolitiek. Maar er ligt nog
een aantal uitdagingen. Hopelijk gaat de nieuwe ‘Ministra’ van milieu
daarmee aan de slag, ondanks dat haar ministerie van de Colombiaanse
overheid weinig geld krijgt voor bos- en natuurbeheer. De institutionele
infrastructuur in Colombia is goed ontwikkeld om er op een succesvolle
manier bos- en natuurprojecten te initiëren, die vaak geﬁnancierd worden vanuit andere landen, onder andere vanuit Nederland. Als daarnaast
de problemen met de guerrilla worden ingeperkt, heeft dit land niet alleen een adembenemend mooi bos, maar ook een goede wettelijke, sociale en institutionele basis voor goed bosbeheer.◆
Christine Naaijen werkt voor Tropenbos International in Colombia.
Tropenbos International is een Nederlandse NGO die werkt in Ghana, Vietnam,
Indonesie, Suriname en Colombia. Tropenbos ondersteunt lokale ontwikkelingen op
het gebied van bosbeheer en natuurbescherming, door middel van onderzoek en het
verspreiden van informatie. Tropenbos initieert participatieve projecten met lokale
bewoners (indigenas) en bevordert het contact en de samenwerking tussen verschillende bij het bos betrokken doelgroepen. Meer over Tropenbos International is te
vinden op: www.tropenbos.org
Met dank aan: Th. van der Hammen, C.A. Rodriguez, P. Spijkers, J.
Remmerswaal, K. Van Dijk en J.B. Maas.
www.minbuza.nl
www.minambiente.gov.co (Colombiaanse Ministerie van Milieu)
www.fao.org
www.parquesnacionales.gov.co (Ofﬁciele site van Colombia’s Nationale
Parken)
www.accionambiental.org/colombia_medio_ambiente/areas_protegidas.htm
www.areasprotegidas.org (over beschermde gebieden)
www.igac.gov.co (site van het Nationaal Geograﬁsch Instituut Agustin
Codazzi; met veel thematische kaarten).
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