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Els pobles indígenes, encara que potser nosaltres 

no som conscients que existeixen en tan gran 

mesura perquè no els tenim prou presents en la 

nostra vida quotidiana, es componen per més de 

470 milions de persones. De pertinença a 5000 

pobles diferents, se sap que aquests viuen en 90 

països del món i que representen entre un 6 i un 

7% de la població mundial. A més, és interessant 

tenir en compte que, encara que cap al 70% viuen 

a Àsia, països com ara Mèxic, Perú, Guatemala o 

Bolívia són casa de les poblacions indígenes més 

extenses i que ocupen més percentatge de la 

població dels respectius països. El país on hi ha 

la més gran de les majories de ciutadans 

indígenes és Groenlàndia, on hi ha els inuits, 

seguit per la Polinèsia Francesa. 

 

Aquests poblats, que parlen més de 5000 idiomes 

diferents, es caracteritzen pel seu vincle històric 

amb la regió que existia abans de l’arribada de la 

colonització i amb els ciutadans d’aquesta zona 

en el seu moment anterior. A més, el vincle que 

mantenen amb el territori i, sobretot, amb els seus 

recursos naturals, és molt fort i vital per a ells. Els  

 

seus sistemes socials i polítics són propis, tal com 

també ho són els econòmics i educatius, i tenen 

creences i cultures també particulars i distintes. 

Com que s’identifiquen a si mateixos com a 

pobles indígenes, estan decidits a mantenir els 

sistemes ancestrals i ho fan en un entorn específic 

i a través d’una identitat pròpia. 

 

Així doncs, tenen aquest vincle tan fort amb el 

territori i la voluntat de mantenir la seva 

continuïtat històrica, alhora que una relació molt 

especial amb la naturalesa, en la qual 

construeixen i de la que hereten la seva identitat. 

Tenen uns coneixements molt valuosos sobre 

l’òptima gestió sostenible dels recursos naturals, 

que protegeixen amb tota prioritat. De fet, el 

Banc Mundial estima que, al mateix temps que 

ocupen una quarta part de la superfície del món, 

en protegeixen el 80% de la biodiversitat a través 

dels seus coneixements, molt útils per a la 

reducció de riscs provocats pel canvi climàtic. Un 

bon exemple és la seva forma de producció i 

consumició sostenibles d’aliments. 

 

La part abandonada i fonamental 
del nostre món 
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Tot i això -i encara que gran part de les terres en 

què viuen els pobles indígenes són sota propietat 

comunal- molts dels governs no les reconeixen 

en aquest sentit. Inclús quan ho fan, la protecció 

de l’explotació o de les fronteres és escassa, la 

qual cosa deriva en degradació ambiental i escàs 

desenvolupament econòmic i social, posant en 

perill la biodiversitat i les seves poblacions al 

mateix temps. Hi ha en general una clara falta 

d’inversió pública i una manca de suport en els 

mitjans de subsistència. 

 

Siham Drissi, la cap del programa de la divisió 

d’Ecosistemes al Programa de Medi Ambient de 

les Nacions Unides (UNEP), confirma que les 

contribucions de les poblacions indígenes són 

essencials en el disseny de la recerca per una 

solució per als ecosistemes. És per això que la 

Declaració de les Nacions Unides en els Drets de 

les Poblacions Indígenes requereix del seu 

consentiment previ i informat en assumptes 

d’importància fonamental per als seus drets i 

supervivència. També hi ha un Fòrum Permanent 

de les Nacions Unides per als Assumptes 

Indígenes, que els pot servir per a expressar les 

seves preocupacions i demanar canvis normatius. 

El dret internacional també indica que els estats 

no poden reubicar als indígenes sense el seu 

consentiment lliure, previ i informat, o sense 

oferir-los-hi indemnització. No obstant això, 

sovint els pobles indígenes són exclosos o  
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gairebé gens representats en els processos de 

presa de decisions sobre assumptes que els hi 

afecten de forma directa, com tampoc en 

qüestions sobre projectes que impliquen 

directament les seves terres o sobre mesures 

administratives que els afectaran legislativament. 

 

A més, tant empreses privades com governs 

s’apropien igualment de les seves terres, les 

contaminen o les venen. Els pobles indígenes 

sovint són desplaçats a conseqüència de 

l’explotació dels recursos naturals. Però no 

només es tracta dels efectes de grans entitats fent-

se seu el territori per tal de quedar-se’n el gas, la 

fusta, el petroli o els minerals, sinó que a més són 

en moltes ocasions víctimes col·laterals de 

conflictes armats o bé víctimes directes -molts 

cops mortals- d’atacs en contra del seu activisme. 

Sovint els indígenes són assassinats durant els 

desnonaments, incendis de cases o destruccions 

de propietats que pateixen, a banda de ser atacats 

com a mètode intimidatori per tal d’aconseguir la 

seva renúncia a algun dels drets que els hi 

pertanyen. A més, moltes vegades també se’ls 

expulsa en nom de la conservació del territori, 

encara que el territori precisament continua 

intacte a causa del seu estil de vida i esforç per 

conservar-lo. La conseqüència d’aquestes 

expulsions és la mobilització dels indígenes cap 

a les ciutats, on es troben aïllats dels seus recursos 

i acaben sent més marginats dins del sistema. 

 

 

 

Especialment les dones i nenes pateixen uns tipus 

més específics de violència. Per exemple, les 

possibilitats de morir durant el part per a les 

dones indígenes són sis vegades més elevades 

que en el cas de les de dones no indígenes en llocs 

com Panamà, a banda de la falta d’atenció 

prenatal, sobretot a l’Àfrica, en llocs com 

Namíbia o Kènia. Un cas molt sonat de violència 

contra la dona als anys noranta que va acabar 

arxivat sense judici -com a exemple d’una forma 

d’agressió molt específica- és el del govern del 

Perú esterilitzant més de 2000 dones indígenes 

sense el seu consentiment. També a Tailàndia, 

per exemple, a causa de les situacions 

desesperades en què es troben després de ser 

forçades a emigrar a la ciutat, el 40%  de les 

indígenes es veuen obligades a treballar en el 

comerç sexual. 

 

A banda de la violència directa i la dificultat de 

seguir en la seva terra i mantenir-la, els poblats 

indígenes també pateixen altres formes de 

discriminació i maltractament. Sempre es troben 

en moltes dificultats per tal d’aconseguir la 

ciutadania i, en molts casos, amb una legislació 

que titlla d’il·legals moltes de les seves activitats 

bàsiques. I no només són exclosos en moltes 

ocasions dels sistemes legals, sinó que a més se’ls 

ha negat sempre el dret a la lliure determinació. 

És a dir, mai han pogut decidir lliurement la seva 

condició política, sinó que han patit l’opressió 

d’una altra societat dominant. 
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També la seva cultura és constantment 

maltractada. Si els seus béns naturals deixen de 

ser seus, les normes culturals que tenen no poden  

fer més que desaparèixer, ja que aquests formen 

part de les bases de les seves cultures. Han de 

marxar de les pròpies terres natals i han 

d’abandonar els espais de culte, havent-se alhora 

d’adaptar a una cultura que no és la seva a pesar 

de ser la dominant, perdent així les seves 

pràctiques. Es trenquen els vincles familiars i es 

perd així la identitat, el llenguatge s’acaba 

debilitant i s’abandonen les pràctiques 

tradicionals de medicina i la ciència. I no només 

es deixa perdre, sinó que en molts casos es duu a 

terme per la societat dominant una apropiació 

cultural d’històries, tradicions i obres d’art sense 

compensació, aprofitant el fet que no tenen accés 

al registre de patents o als beneficis de la propietat 

intel·lectual. 

 

Finalment, és molt important parlar de la pobresa 

que pateixen aquests pobles. A pesar de 

conformar al voltant d’un 5% de la població del 

món, representen el 15% dels habitants sota el 

llindar de la pobresa. Sense cap mena de dubte, 

els indígenes formen el grup demogràfic més 

pobre, especialment si ens referim als països de 

l’Amèrica Llatina. El sensellarisme i la 

desnutrició són permanents i de gran afectació 

per aquests pobles, que són apartats dels actius 

que els permeten sobreviure. Aquestes taxes de 

pobresa accentuen la falta d’accés a una educació 

decent que facilita una baixa alfabetització, i a un 

sistema de salut de qualitat. 

 

En tot cas, les poblacions indígenes no només són 

víctimes de la destrucció dels seus territoris, sinó 

que, quan en són expulsades, són discriminades 

en la major part dels aspectes de la societat. És 

per aquesta raó que donar-los-hi el suport del qual 

requereixen és un deure de cadascun de nosaltres 

i dels nostres governs. 
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