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De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 13 september 2007 de 

Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken aangenomen. Drie jaar later blijkt dat 

de rechten op zelfbeschikking, land, scholing, taal, gezondheidszorg, cultuur en religie 

helaas nog altijd ernstig worden geschonden. Reden te meer om wereldwijd een oproep 

te doen aan alle staten om deze VN-verklaring na te leven.  

 

Wereldwijd hebben meer dan 100 inheemse volken op 13 september 2010 hun regeringen 

opgeroepen de VN-verklaring over de Rechten van Inheemse volken na te leven. In Den Haag 

vond een indrukwekkende ceremonie plaats voor de Tweede Kamer, geflankeerd door het 

ministerie van Defensie en het voormalig ministerie van Koloniën. Door een van de Alifuru-

elders (Molukken) werden aan de Vaste Tweede-Kamercommissie van Buitenlandse Zaken 

zeven aanbevelingen voor implementatie van de VN-verklaring in het Nederlandse beleid 

overhandigd. Later bracht een delegatie een bezoek aan het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. 

 

Taalgebruik 

Ook Arctic Peoples Alert gaf een verklaring af en vroeg daarin aandacht voor de situatie van 

de inheemse Arctische volken en in het bijzonder voor taal: ‘Veel inheemse talen zijn 

bedreigd of al uitgestorven. De eigen taal is een belangrijk onderdeel van de identiteit van een 

volk. Met taal kun je, als je wilt, respect uitdrukken. Om respect draait het, tussen mensen 

onderling, tussen groepen mensen, volken, staten, onderling. We kunnen ermee uitdrukken 

hoe we omgaan met inheemse volken. Bewust, maar meestal onbewust, is het taalgebruik - 

woordgebruik - over inheemse volken met de beste intentie meestal uit onwetendheid: 

respectloos! 

Willen wij respect tonen, dan houdt dat in dat wij beter op ons woordgebruik moeten letten. 

Dat geldt vooral voor antropologen, politici, journalisten, maar ook voor ngo’s. We kunnen 

niet meer van volksstammen, tribes, clans of stammen spreken, maar moeten het over volken 

hebben. 

Het begint met het gebruiken van de juiste naam van het volk. Dus Samojeden zijn Nenets, 

Lappen zijn Samen en Eskimo’s zijn Inuit. Waarom? In de meeste gevallen betekent het dat je 

geen scheldnaam gebruikt, maar het woord ‘mensen’ in de taal van het betreffende volk. Een 

Inuk, overigens enkelvoud van Inuit, mag zichzelf best Eskimo noemen, zoals ik me kaaskop 

mag noemen. Maar ik laat me door een ander geen kaaskop noemen. 

 

S 

Landen als de Verenigde Staten, Canada, Australië, maar ook EU-landen hebben om politieke 

- geopolitieke - redenen grote bezwaren om van inheemse volken - indigenous peoples - te 

spreken. Zij laten daarom de ‘S’ in peoples weg. Ik noem het wel de VN-S. Zij kronkelen zich 

in woorden als First Nations, Aborigines en Natives. Een aantal staten hebben mede om deze 

‘S’ de VN-verklaring niet ondertekend, bang daarmee de collectieve rechten van inheemse 

volken te erkennen en daarmee ook de soevereiniteit – landrechten - van een volk. Waarmee 

zij de inkomsten van grondstoffen, zoals olie en gas, dreigen mis te lopen. 

Andere staten hebben weliswaar de VN-verklaring ondertekend, maar gebruiken in officiële 

stukken woorden als bevolkingsgroep (population). Zo spreekt het EU-land Zweden over 



Samen bevolking - population - in plaats van het Sami-volk. 

Niet bewust van deze woordspelletjes neemt de Nederlandse regering dit woord gebruik over. 

Respect voor inheemse volken begint bij het kennen en gebruiken van de juiste namen van 

inheemse volken. Dat is het begin van de erkenning van hun grondrechten. 

 

Samenwerkingsverband 

Dit jaar heeft het Nederlands Centrum voor Inheemse 

Volken (NCIV) het initiatief genomen voor het 

oprichten van het Nederlands 

Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken, waar 

ook Arctic Peoples Alert deel van uitmaakt. De 

eerste activiteit was de Drumceremonie met een 

boodschap.  

Het samenwerkingsverband inheemse volken bestaat uit:  

 

 

Amazon Fund 

Arctic Peoples Alert 

BIS 

Chakana  

Folil 

Front Siwa 

Lima Bangsa Adat AliFURU 

HAPIN 

Kalahari 

Suport Group 

Lakota Stichting 

NCIV 

SAMON 

SDSP-SEED Samburu 

SHI-Stichting 

Saka Mese Nusa AliFURU 

Stichting AKAR 

Stichting Manusia Papua 

Stichting Rajori 

Stichting Terra Nossa 

Survival Internatonal Nederland 

SWF 

UNPO 

Uyghur Support Groep Nederland 

Van Malsen Foundation 

Vereniging Hawaasa Oromo Nederland 
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