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Resumen

La teoría y práctica de la salvaguardia de los derechos indígenas
en Brasil: la disputa sobre hidroeléctrica Belo Monte 

En el artículo se intenta presentar la heterogeneidad jurídica de Brasil proveniente de la diferen-
cia entre el discurso jurídico y la práctica administrativa. Esta diferencia está expresada, entre 
otras cosas, por la inconsistencia de las autoridades judiciales, que reconociendo la validez de 
la ley, no la cumplen. Para este propósito, se describirá la evolución de la situación legal de los 
indígenas brasileños, con especial atención al derecho a la tierra, y las controversías que surgen 
de la disposición constitucional sobre el derecho estatal sobre el aprovechamiento de recursos 
minerales y agua en las tierras indígenas. Estos problemas serán ilustrados con el ejemplo más 
claro que demuestra la incompatibilidad de la ley brasileña en la constitución del año 1998 y la 
prioritización de los intereses económicos del Estado sobre la protección de los pueblos indíge-
nas y el medioambiente: la disputa sobre la planta hidroeléctrica de Belo Monte. 

El artículo presentará la historia de la disputa, las acciones más importantes tomadas por los 
adversarios de la construcción de la hidroeléctrica, incluyendo las denuncias ante los tribunales 
estatales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asi como y las reacciones del 
gobierno brasileño ante las críticas internacionales, y las implicaciones internacionales de la 
disputa sobre Belo Monte para la imagen del estado.

Wstęp

Obejmując urząd prezydenta Brazylii w 2011 roku, Dilma Rousseff, pierwsza kobieta 
w historii tego kraju pełniąca najwyższą funkcję państwową oraz ofiara tortur w okresie 
dyktatury wojskowej (1964–1985), wskazywała na znaczenie, jakie kwestie przestrze-
gania praw człowieka mają dla państwa. Zmiana u szczytów władzy miała się przełożyć 
na zaangażowanie Brazylii w działalność nakierowaną na międzynarodową promocję 
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ochrony praw człowieka. Deklaracje te były eksponowane przede wszystkim z uwagi 
na krytykę, z jaką pod koniec drugiej kadencji spotkał się poprzednik Dilmy Rousseff, 
Luiz Inácio Lula da Silva. W okresie jego prezydentury Brazylia była krytykowana nie 
tylko za działalność w ramach Rady Praw Człowieka ONZ, gdy państwo nie popierało 
sankcji wobec Korei Północnej czy Iranu1. Również stosunek władz brazylijskich do 
własnych obywateli wzbudzał zastrzeżenia. Mimo fundamentalnej poprawy sytuacji 
wraz z zakończeniem rządów wojskowych i przeprowadzonej redemokratyzacji pań-
stwa w latach 1985–1992, a także pomimo deklaracji pani prezydent, iż z uwagi na 
własne doświadczenia kwestia poszanowania praw i wolności Brazylijczyków jest jej 
szczególnie bliska, raporty organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka 
nadal zawierają alarmujące dane. Human Rights Watch wskazuje między innymi na 
nadużycia brazylijskiej policji w walce z przestępczością i wrastającą falą przemocy 
w Rio de Janeiro i São Paulo2. W kwietniu 2012 roku uwagę społeczności między-
narodowej przyciągnęła reakcja Brazylii na zalecenie Komisji Praw Człowieka Organi-
zacji Państw Amerykańskich, która w wyniku skarg wystosowanych przez organizacje 
pozarządowe w imieniu autochtonów północnobrazylijskiego stanu Pará wskazała na 
konieczność konsultacji rdzennych mieszkańców Brazylii w związku z planowaną 
budową hydroelektrowni w pobliżu ziem Indian. Kwestia wykorzystywania zasobów 
surowcowych znajdujących się na ziemiach autochtonów wywołuje burzliwe debaty 
w państwie, które odbijają się głośnym echem również na arenie międzynarodowej. 
Spór o hydroelektrownię Belo Monte, którego historia sięga lat 70., i który na początku 
nowego tysiąclecia odżył z całą gwałtownością, skłania do obserwacji brazylijskiego 
ustawodawstwa dotyczącego ludności tubylczej oraz zestawienia istniejących zapisów 
z praktyką państwową i jej skutkami, których doświadczają rdzenne ludy zamieszku-
jące Brazylię. 

Sytuacja prawna Indian w Brazylii

Północnoamerykańska badaczka zajmująca się tematyką praw człowieka w stosun-
kach międzynarodowych, Alison Brysk, przedstawiając wspólne dla świata ludności 
tubylczej wartości, wskazała na pierwszym miejscu na szczególny związek z naturą3. 
Ta wartość pozwala wytłumaczyć jeden z podstawowych postulatów prezentowanych 
przez przedstawicieli społeczności rdzennych w walce o swoje prawa: prawo do ziemi. 
Zagwarantowanie przez władze państwa prawa do ziemi jest szczególnie istotne, ponie-

1  C. Asano, L. Nader, O.VVieira, O Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU: A necessária 
superação de ambiguidades, „Política Externa” 2009, Set/Out/Nov, vol. 18, no 2, artykuł dostępny 
na stronie: http://politicaexterna.com.br/1454/o-brasil-conselho-de-direitos-humanos-da-onu-ne-
cessaria-superacao-da-ambiguidades1/ (dostęp: 27.10.2013). 

2 Brazil: States Should Act on Killings by Police, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/
news/2012/11/29/brazil-states-should-act-killings-police (dostęp: 12.03.2013); zobacz także: Le-
thal Force: Police Violence and Public Security in Rio de Janeiro and Sao Paulo, December 2009, 
Human Rights Watch, http://www.hrw.org/reports/2009/12/08/lethal-force (dostęp: 12.03.2013).

3 A. Brysk, From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in 
Latin America, Stanford: Stanford University Press, 2010, s. 56–57.
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waż ziemia nie tylko dostarcza środków niezbędnych do przetrwania, lecz również jest 
elementem indiańskiej tożsamości i gwarantem zachowania tradycji i kultury4. W Bra-
zylii, w której sięgająca czasów kolonialnych struktura własności ziemskiej może być 
uznana za decydujący czynnik konfliktów społecznych na terenach wiejskich, kwestia 
prawa Indian do ziemi wywołuje liczne kontrowersje i przesądza o negatywnym na-
stawieniu wielkich właścicieli ziemskich, mieszkańców małych miasteczek czy właś-
cicieli niewielkich gospodarstw rolnych do ludności tubylczej. Z uwagi na istniejące 
konflikty, w analizie prawnej sytuacji Indian brazylijskich wyeksponowane zostaną 
zapisy mówiące o ziemi rdzennych mieszkańców państwa.

Najważniejszym aktem regulującym sytuację prawną brazylijskich autochtonów jest 
Konstytucja Federalnej Republiki Brazylii z 1988 roku. Obowiązująca obecnie Carta 
Magna jest pierwszą w historii ustawą zasadniczą, w której przygotowaniu aktywnie 
uczestniczyli wysłannicy wiosek indiańskich, którzy przybyli do stolicy kraju, Brasílii, 
w 1987 roku. O korzystne dla Indian zapisy walczyły również powołana w 1980 roku 
Unia Narodów Tubylczych (União das Nações Indígenas – UNI) – jedna z pierw-
szych organizacji reprezentujących interesy rdzennych mieszkańców Brazylii – oraz 
związana ze środowiskiem kościelnym Misyjna Rada Tubylcza (Conselho Indigenista 
Missionário – CIMI)5. Wymienione podmioty przedstawiały propozycje zapisów praw-
nych dotyczących rdzennych mieszkańców Brazylii Podkomisji do spraw Czarnoskó-
rych, Ludności Autochtonicznej, Osób Niepełnosprawnych oraz Mniejszości działają-
cej w ramach Komisji Porządku Społecznego6. Zaangażowanie Indian, antropologów 
i organizacji pozarządowych przesądziły o przełomie, który nastąpił w brazylijskim 
ustawodawstwie dotyczącym podstawowych praw Indian wraz z przyjęciem nowej 
konstytucji. Najważniejszy akt prawny państwa zrywał z obowiązującą do tej pory tra-
dycją asymilacjonizmu – podejściem przyjętym przez państwo w kontakcie z Indiana-
mi. Asymilacjonizm zakładał, że rozwój ludności tubylczej, oznaczający przyjmowanie 
kultury, języka, wartości i sposobu życia nie-Indian, miał prowadzić do stopniowego 
włączania grup tubylczych do wspólnoty narodowej7. 

Asymilacjonistyczne podejście do kwestii ludności tubylczej Brazylii uwidaczniało 
się we wcześniejszych konstytucjach – zapis, który znalazł się w ustawie zasadniczej 
państwa z 1934 roku, mówiący o tym, że Unia odpowiadała za „inkorporację miesz-
kańców lasu do wspólnoty narodowej”8, powtarzał się w późniejszych konstytucjach 

4 Ibidem, s. 60.
5 R.F. Lacerda, Diferença não é incapacidade: Gênese e trajetória da concepção da incapacidade 

indígena e sua insustentabilidade nos marcos do protagonismo dos povos indígenas e do texto 
constitucional de 1988, Brasília 2007, s. 141. 

6 Ibidem, s. 143.
7 M. Nascimento de Souza, E. Moreira Barbosa, Direitos indígenas fundamentais e sua tutela na or-

dem jurídica brasileira, „Âmbito Jurídico” 2011, fevreiro, Rio Grande, vol. 14, no 85, http://www.
ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura &artigo_id=8978&revista_caderno=9 
(dostęp: 27.10.2014).

8 Użyte w języku portugalskim określenie silvícolas oznaczające „leśnych ludzi” zawężało definicję 
Indian do grup żyjących w lasach. Por.: R.F. Lacerda, op.cit., s. 90.
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z lat 1946 i 19679. Ustawa zasadnicza z 1988 roku poświęciła Indianom osobny roz-
dział, w Tytule VIII, poświęconym porządkowi społecznemu. Rozdział VIII, „India-
nie”, był przede wszystkim wyrazem zerwania z dotychczasową praktyką nazywania 
Indian „mieszkańcami lasu”, co stwarzało podstawy do kwestionowania indiańskiej 
tożsamości plemion, które nie mieszkały w lasach. Artykuł 231, brzmiący: „Uznaje 
się organizację społeczną, zwyczaje, języki, wierzenia i tradycje Indian oraz pierwotne 
prawa do ziem, które tradycyjnie zajmują; do Unii należy wyznaczenie ich granic, 
ochrona i zapewnienie poszanowania dla ich dóbr”10, traktuje Indian jako odrębną 
grupę etniczno-kulturową, przyznając ludności tubylczej prawo do odmienności. Tym 
samym do zadań Unii nie należy inkorporacja Indian do wspólnoty narodowej. Za-
chowanie odmienności i własnej kultury zapewnia między innymi prawo do edukacji 
na szczeblu podstawowym w języku ojczystym oraz prawo do stosowania własnych 
metod nauczania przyznane społecznościom indiańskim11, a także paragraf 1 artykułu 
215: „Państwo chroni przejawy kultur (…) indiańskich (…) uczestniczących w naro-
dowym procesie cywilizacyjnym”12. Ponadto ustawa zasadnicza nie zawiera zapisów 
kategoryzujących Indian według kryterium akulturacji (aculturados), tym samym kon-
stytucja zapewnia ochronę ze strony państwa wszystkim Indianom, bez względu na 
ich stopień asymilacji13. Za sukces uznano również zapisy, które wskazują, że ustawo-
dawstwo regulujące kwestie dotyczące ludności autochtonicznej leży w gestii szczebla 
federalnego, a nie stanowego (artykuł 2, punkt XIV), zaś postępowanie oraz orzekanie 
w sporach dotyczących praw ludności autochtonicznej należy do zakresu kompetencji 
sędziów szczebla federalnego (artykuł 109, punkt XI)14. 

Z uwagi na szczególną wartość przypisywaną przez ludność tubylczą terytorium 
swoich przodków, prawo do ziemi i wykorzystywania jej zasobów jest fundamental-
nym prawem Indian15. Konstytucja z 1988 roku wiele uwagi poświęca temu zagad-
nieniu. W artykule 20 umieszczono jeden z najważniejszych zapisów regulujących tę 
kwestię: „ziemie tradycyjnie zajmowane przez Indian” stanowią mienie Unii16. Ozna-
cza to, że właścicielem tych ziem nie są Indianie, ale państwo, natomiast Indianie mają 
prawo do posiadania ziem, co stwierdza paragraf 2 artykułu 231: „Ziemie tradycyjnie 
zajmowane przez Indian pozostają na stałe w ich posiadaniu; Indianie mają wyłączne 

9 Por.: Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934); Cons-
tituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 1946); Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1967. Teksty konstytucji dostępne są na stronie Gabinetu Prezydent Re-
publiki: http://www.casacivil.gov.br/, (dostęp: 13.03.2013).

10 Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii z dnia 5 października 1988 r., http://libr.sejm.gov.pl/
tek01/txt/konst/ brazylia.html (dostęp:14.06.2013). 

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Brak takiego zapisu jest również jednym z sukcesów przedstawicieli reprezentujących Indian 

w procesie opracowywania konstytucji, zob.: A.R. Ramos, The Special (or Specious?) Status of 
Brazilian Indians, „Citizenship Studies” 2003, vol. 7, Issue 4, s. 401.

14 Konstytucja Federacyjnej…, op.cit.
15 B. de Sousa Santos, Toward a New Legal Common Sense, East Kilbride 2002, s. 245.
16 Konstytucja Federacyjnej..., op.cit. 
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prawo użytkowania bogactw naturalnych, rzek i jezior, które się na nich znajdują”17. 
Ziemie tradycyjnie zajmowane przez Indian zostały zdefiniowane jako: „ziemie przez 
nich zamieszkane w sposób permanentny, ziemie wykorzystywane do działalności 
produkcyjnej, ziemie niezbędne do zachowania zasobów naturalnych koniecznych do 
ich dobrobytu oraz ziemie niezbędne do ich rozmnażania fizycznego i kulturowego, 
zgodnie z ich obyczajami, zwyczajami i tradycjami”18. 

Ziemie, o których mówi konstytucja, nazywane są Terras Indígenas (TI) – ziemiami 
tubylczymi – i część brazylijskich prawoznawców podkreśla, że z zapisu o pierwotnym 
prawie rdzennej ludności do tych obszarów wynika, że Indianie mają prawo do ich 
zajmowania i wyłącznego czerpania z ich bogactw naturalnych także przed demarkacją 
dokonaną przez państwo19. Prawa Indian do tradycyjnie zajmowanych przez nich 
ziem gwarantują również zapisy o niezbywalności ziem i nieprzedawnianiu praw 
do nich, a także o nieważności aktów regulujących „zajęcie, własność i posiadanie 
ziem [Indian] (…), a także eksploatację bogactw naturalnych, rzek i jezior na nich się 
znajdujących”20. 

Kontrowersje dotyczące procesu budowy elektrowni wodnej Belo Monte stają się 
zrozumiałe po zapoznaniu się z zawartymi w konstytucji uregulowaniami dotyczącymi 
potencjału energii wodnej oraz zasobów mineralnych, znajdujących się na obszarach 
zamieszkanych przez ludność tubylczą. Zasoby te stanowią, podobnie jak ziemie In-
dian, własność Unii, jednak zawarte w artykule 231 przepisy wskazują na wymogi, 
które powinny zostać spełnione w przypadku, gdy bogactwa mineralne znajdują się na 
ziemiach autochtonów. Wymagana jest wówczas zgoda Kongresu Narodowego, udzie-
lona po wysłuchaniu opinii społeczności, którym powinien zostać zapewniony udział 
w eksploatacji zasobów21. W konstytucji wskazano również, że szczegółowe uregulo-
wania kwestii udziału Indian w wykorzystywaniu zasobów wodnych bądź mineralnych 
zostaną zawarte w ustawie, która do dzisiaj nie została jednak uchwalona22. 

Wiele zastrzeżeń wzbudza kwestia opieki prawnej Indian. Konstytucja wymienia 
wyłącznie prokuraturę (Ministério Público) jako organ odpowiedzialny za obronę 
praw i interesów Indian (artykuł 129, punkt V)23, który ma uczestniczyć we wszystkich 
czynnościach procesowych dotyczących autochtonów. Dodatkowo rdzenni mieszkańcy 
Brazylii, uzyskując status podmiotów zbiorowych prawa, otrzymywali kolejne potwier-
dzenie uznania przez państwo swojej organizacji społecznej i mogli od tego momentu 
poprzez swoje tradycyjne instytucje wchodzić, przy udziale prokuratury, w interakcje 

17 Ibidem. 
18 Ibidem.
19 M. Santilli, Natureza e Situação da Demarcação das Terras Indígenas no Brasil [w:] C. Kasburg, 

M.M. Gramkow (orgs.), Demarcando Terras Indígenas: Experiências e Desafios de um Projeto de 
Parceria, Brasília 1999, s. 28. 

20 Konstytucja Federacyjnej…, op. cit. 
21 Ibidem. Prawo do wykorzystywania zasobów naturalnych przez Indian przedstawiła Juliana San-

tilli, por. J. Santilli, A Proteção Jurídica às Terras Indígenas e a Seus Recursos Naturais [w:] 
C. Kasburg, M.M.Gramkow (orgs.), Demarcando Terras Indígenas: Experiências e Desafios de 
um Projeto de Parceria, Brasília 1999, s. 45–63.

22 Stan na październik 2014 roku.
23 Konstytucja Federacyjnej…, op.cit.

TEORIA I PRAKTYKA OCHRONY PRAW INDIAN W BRAZYLII...



MONIKA SAWICKA242

z państwem. Kontrowersje wiązały się z faktem, że posiadający najwyższą moc prawną 
w państwie akt normatywny, poświęcając prawom Indian osobny rozdział, nie wspomi-
na o opiece prawnej, którą objęci mieliby zostać brazylijscy autochtoni. 

Dokumentem zawierającym bardziej szczegółowe zapisy dotyczące opieki, którą 
Narodowa Fundacja Indianina (Fundação Nacional do Índio, FUNAI)24, podlegająca 
Ministerstwu Sprawiedliwości, roztacza nad Indianami, jest Statut Indianina – Ustawa 
6.001 z 19 grudnia 1973 roku. Obowiązująca do dzisiaj ustawa jest po konstytucji 
głównym aktem prawa krajowego regulującym sytuację ludności autochtonicznej Bra-
zylii, jednak prawoznawcy zwracają uwagę, że ze względu na zapisy wyrażające asy-
milacjonistyczne nastawienie państwa do kwestii akulturacji Indian i ich integracji ze 
wspólnotą narodową („Niniejsza ustawa reguluje sytuację prawną Indian, leśnych lu-
dzi – mieszkańców lasu i wspólnot indiańskich, mając na celu zachowanie ich kultury 
oraz ich stopniową i harmonijną integrację ze wspólnotą narodową”25), Statut Indianina 
powinien zostać zastąpiony nową ustawą26. Propozycje rozwiązań, które wyrażałyby 
poszanowanie odmienności Indian oraz ograniczały kompetencje FUNAI w kwestii 
opieki prawnej, zostały przedstawione Izbie Deputowanych na początku lat 90., jednak 
do dziś żaden z projektów nie został przegłosowany27. 

Z zawartych w Statucie Indianina zapisów wynika, że ludność autochtoniczna po-
siada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zaś FUNAI jest organem sprawu-
jącym opiekę prawną nad Indianami i społecznościami autochtonów „jeszcze niezin-
tegrowanymi ze wspólnotą narodową”, co wynika z artykułu 2 punktu II mówiącego 
o zapewnieniu pomocy tej grupie rdzennych mieszkańców Brazylii28. Zastosowanie 
w Statucie Indianina w języku portugalskim terminu assistência – „opieka prawna” – 
jest przedmiotem kolejnych kontrowersji. Zwracano uwagę, że użyte sformułowanie 
w przypadku podejmowania decyzji dotyczących rdzennych mieszkańców Brazylii 
prowadzi do konieczności udziału przedstawicieli autochtonów w procesie decyzyj-
nym – FUNAI nie powinna podejmować decyzji samodzielnie29. 

W odróżnieniu od konstytucji, która nie kategoryzuje Indian według stopnia akul-
turacji, Statut Indianina wyróżnia w artykule 4 trzy grupy Indian. Do pierwszej przy-
porządkowuje autochtonów izolowanych, niemających kontaktu z nie-Indianami lub 
nieznanych. W drugiej grupie umieszczeni zostali Indianie w procesie integracji, ma-
jący nieregularny lub permanentny kontakt z grupami nie-Indian. Do grupy tej zostali 
zaliczeni Indianie przyjmujący pewne praktyki i sposoby życia wspólne pozostałym 
grupom wspólnoty narodowej, a więc autochtoni, którzy rozpoczęli proces asymila-
cji. Trzecią grupę stanowią Indianie całkowicie zintegrowani, którzy przy możliwym 

24 FUNAI zastąpiła istniejący od 1910 roku SPI – Serviço de Proteção aos Índios. Zob.: Ministério 
da Justiça: Fundação Nacional do Índio, http://www.funai.gov.br/ (dostęp: 10.03.2013).

25 Lei No.6.001 de 19 de dezembro de 1973, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm 
(dostęp: 11.03.2013). 

26 M. Nascimento de Souza, E. Moreira Barbosa, op.cit. (dostęp: 19.03.2013).
27 Stan na październik 2014 roku.
28 Lei No. 6.001…, op. cit; Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Instituto Socioambiental, http://pib.

socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-oficial/funai (dostęp: 18.03.2013).
29 R. Freire, F. Lacerda, op.cit., t. II, s. 252.
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zachowaniu zwyczajów i tradycji swojej kultury zostali wprowadzeni do wspólnoty 
narodowej30. Jedynie ostatniej grupie Indian przysługuje pełna zdolność do czynności 
prawnych, pozostałym grupom pozostaje ubieganie się o pełną zdolność, co również 
zostało uregulowane w omawianej ustawie31. Z ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych wynika, że wszelkie akty, których stronami będą autochtoni oraz nie-India-
nie, będą uznane za nieważne, jeżeli przy ich zawieraniu nie była obecna FUNAI32. 
W przypadku relacji między członkami społeczności autochtonicznej Statut Indianina 
umożliwia stosowanie prawa zwyczajowego społeczności, stwarzając tym samym 
możliwość samostanowienia o swojej organizacji społecznej i politycznej33. 

Ustawa 6.001 zawiera również zapisy odnoszące się do ziem Indian, dokonując 
podziału na trzy podstawowe kategorie. Pierwsza z nich odwołuje się do tekstu kon-
stytucji – „ziem zajmowanych lub zamieszkanych przez Indian”34. Ta kategoria ziem 
uznawana jest za ziemie indiańskie sensu stricto, do których ludność autochtonicz-
na posiada prawa pierwotne, zaś ich użytkowanie jest zarezerwowane wyłącznie dla 
Indian35. Statut Indianina wymienia ponadto dwie kolejne kategorie ziem – obszary 
zarezerwowane (Áreas Reservadas) oraz ziemie będące własnością Indian (Terras de 
Domínio dos Índios). Obszary zarezerwowane to ziemie przyznane przez Unię India-
nom, którzy nabywają prawo ich użytkowania, zamieszkania na nich oraz czerpania 
z ziemi środków niezbędnych do swego utrzymania. Ostatnią, trzecią kategorię stano-
wią ziemie będące własnością Indian, do których Indianin bądź społeczność autochto-
nów nabyli tytuł własności. 

Oprócz konstytucji oraz Statutu Indianina szczegółowe przepisy regulujące kwestie 
dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, zarządzania ziemiami Indian, ochrony przyrody, 
wytyczania granic ziem tubylczych oraz szczególne regulacje dotyczące ziem indiań-
skich położonych na obszarach przygranicznych państwa znajdują się w ustawach, 
dekretach prezydenckich czy dokumentach opracowywanych przez FUNAI. Akty te 
dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Indianina36. Brazylia w 2002 roku raty-
fikowała także Konwencję Ludności Plemiennej i Tubylczej numer 169 z 1989 roku, 
opracowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy, a w 2007 roku przyjęła Dekla-
rację ONZ o Prawach Ludności Rdzennej z tego samego roku37. 

30 Lei No.6.001..., op.cit.
31 Wymaganymi warunkami do uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych i zniesienia 

opieki prawnej FUNAI są minimalny wiek (21 lat), znajomość języka portugalskiego, zdolność 
wykonywania użytecznego zajęcia w ramach wspólnoty narodowej oraz dostateczne rozumienie 
praktyk i zwyczajów wspólnoty narodowej, zob. ibidem.

32 Wyjątek stanowią przypadki, w których Indianin był świadomy, wykazywał znajomość dokonane-
go aktu, zaś umowa nie przyniosłaby strat autochtonom, por.: Lei No. 6.001…, op.cit. 

33 Lei No. 6.001…, op.cit.
34 Lei No. 6.001…, op.cit. Statut Indianina odnosi się do konstytucji z roku 1967 – po uchwaleniu 

obecnie obowiązującej konstytucji sformułowanie „ziemie zajmowane przez Indian” zostało za-
stąpione „ziemie tradycyjnie zajmowane przez Indian”.

35 L.F.B. Lobo, Direito indigenista brasileiro: subsídios a sua doutrina, São Paulo 1996, s. 51.
36 Povos Indigenas: Legislação, Ministério de Justiça: Fundação Nacional do Índio, http://www.

funai.gov.br/ (dostęp: 23.02.2013).
37 A Convenção 169 da OIT no Brasil, Instituto Socioambiental, http://www.socioambiental.org/inst/

esp/consulta previa/?q=convencao-169-da-oit-no-brasil (dostęp: 21.03.2013). 
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Ziemie tubylcze w Brazylii

Obecnie w Brazylii istnieją 694 ziemie tubylcze, w tym 421 o w pełni uregulowanym 
statusie prawnym, zajmujące obszar 1 132 339 km2, czyli 13,3% powierzchni państwa. 
Największa część tych ziem (98,42%) znajduje się w regionie Amazonii, północnej 
części kraju położonej w dorzeczu Amazonki oraz Puszczy Amazońskiej38. Brazylijskie 
Ministerstwo Środowiska podaje jednak, że 85% ziem tubylczych jest w różnej postaci 
bezprawnie eksploatowanych przez nie-Indian39. Oznacza to, że na te ziemie wkraczają 
między innymi nielegalni drwale, poszukiwacze złota czy okoliczni mieszkańcy po-
zbawieni ziemi i uciekający przed skrajną nędzą na ziemie tubylcze – grupy dążące do 
wykorzystania zasobów konstytucyjnie zagwarantowanych Indianom na wyłączność, 
lub których warunki eksploatacji reguluje Statut Indianina oraz szczegółowe ustawy 
i dekrety. 

Wymienione grupy nie są jednak jedynymi agresorami stanowiącymi zagrożenie dla 
ziem tubylczych i prawa Indian do zachowania tradycyjnego sposobu życia, którego 
podstawą jest przetrwanie opierające się na wykorzystywaniu naturalnych zasobów 
terenów przez nich zajmowanych. Przypadek elektrowni wodnej Belo Monte obrazuje 
liczne konflikty i kontrowersje, do których dochodzi, gdy w praktyce jest realizowa-
ne prawo państwa do wykorzystania zasobów wodnych znajdujących się na ziemiach 
tubylczych. 

Historia sporu o hydroelektrownię Belo Monte

Historia konstrukcji elektrowni wodnej i kompleksu zapór na rzece Xingu będącej 
prawym dopływem Amazonki sięga lat 70. XX wieku – epoki, w której wojskowi 
rządzący autorytarnie Brazylią przedstawili w Planie Integracji Narodowej (Plano de 
Integração Nacional – PIN) swoją wizję dynamicznego rozwoju kraju, który miał za 
zadanie między innymi umocnienie integracji narodowej oraz poprawę warunków by-
towych mieszkańców najuboższej części regionu – Północnego Wschodu, a których 
sytuacja w 1970 roku z powodu suszy i nieurodzaju przedstawiała się katastrofalnie. 
Priorytetowym projektem PIN była budowa autostrady transamazońskiej, która miała 
zachęcić milion mieszkańców północnowschodnich stanów do osiedlenia się w północ-
nej części państwa, w której uzyskaliby parcele ziemskie. Plan miał skłonić do kolo-
nizacji przeprowadzonej przez „ludzi bez ziemi na ziemi bez ludzi”40. W omawianym 
okresie dochodziło coraz częściej do inwazji nowo przybyłych na ziemie Indian, kon-

38 Stan na październik 2014 roku. Por.: Localização e extensão das TIs, ISA: Povos indígenas no Bra-
sil, http://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/localizacao-e-extensao-das-tis 
(dostęp: 26.10.2014); Modalidades de Terras Indígenas, Fundação Nacional do Índio, http://www.
funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas (dostęp: 27.10.2014).

39 Gestão Ambiental em Terras Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, http://www.mma.gov.br/
port/sca/ cex/cart3a.html (dostęp: 21.03.2013).

40 K. Miotto, Grilagem no Terra Legal, O Eco Amazonia: Reportagens, http://www.oecoamazonia.
com /br/reportagens/brasil/54-grilagem-no-terra-legal- (dostęp: 20.03.2013). 
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flikty te zaostrzyły się w dekadzie lat 80.41 Oprócz rozbudowy infrastruktury drogowej, 
dynamiczny rozwój państwa miały zapewnić elektrownie wodne planowane w regionie 
Amazonii. Plany zakładały między innymi budowę elektrowni na rzece Xingu. Spółka 
Eletronorte, która miała się zająć przygotowaniem analiz potencjału hydroenergetycz-
nego rzeki oraz zarządzać przyszłymi hydroelektrowniami, została utworzona w 1973 
roku. W 1980 roku przedstawiono raport zakładający budowę pięciu zapór na rzece 
Xingu oraz jednej zapory na rzece Iriri, lewym dopływie Xingu. Konstrukcje miały 
nosić imiona zapożyczone z języków ludności autochtonicznej42. 

Według pierwszych obliczeń rozwijanego i dopracowywanego następnie przez 
osiem lat projektu, zapory doprowadziłyby do zalania 20 000 km2, czego konsekwen-
cje miałyby dotknąć 7 000 Indian z 12 ziem tubylczych43. Pod koniec lat 80. projek-
ty były gotowe i spotkały się z bardzo silnym sprzeciwem społeczności indiańskich, 
a także brazylijskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Zorganizowana 
w lutym 1989 roku międzynarodowa konferencja „Spotkanie ludów rdzennych w Al-
tamirze”, która zgromadziła 3000 uczestników, w tym reprezentację 600 Indian ama-
zońskich, została szeroko nagłośniona w mediach międzynarodowych. Światową prasę 
obiegło między innymi zdjęcie Indianki Tu-Ira, która w trakcie konferencji podeszła 
z nożem do biorącego udział w spotkaniu szefa Eletronorte. Konferencja była kolejną 
manifestacją rozwijającego się ruchu Indian amazońskich po mobilizacji z lat 1987–
–1988, mającej na celu aktywne zaangażowanie w przygotowanie nowej konstytucji 
państwa. W 1989 roku Eletronorte zarzuciła projekt – wskazywano na ogromny suk-
ces konferencji, jednak rzeczywistą przyczyną klęski projektu była ówczesna sytuacja 
 finansowa Brazylii, której rząd w obliczu kryzysu zadłużenia nie mógł pozwolić sobie 
na finansowanie wielkich projektów energetycznych44. 

Do projektu powrócono po 2001 roku, kiedy w wyniku kryzysu energetycznego (tak 
zwanego apagão) brazylijska administracja musiała przedstawić propozycje poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego kraju i zapewnienia nieprzerwanych dostaw prądu bez 
konieczności reglamentacji energii. Podstawową zmianą wprowadzoną do propozy-
cji Eletronorte był plan budowy tylko jednej elektrowni na rzece Xingu, w miejscu, 
w którym dokonuje ona zwrotu o 180 stopni (tzw. region Volta Grande – wielkiego 
zakola), 40 km od największego ośrodka miejskiego tego obszaru, Altamiry. Nowy 
projekt zakładał również, że w wyniku konstrukcji kompleksu hydroenergetycznego 

41 G. Kohlhepp, Conflitos de interesse no ordenamento territorial da Amazônia brasileira, “Estudos 
Avançados” 2002, vol.16, no 45, s. 38–39. 

42 Zapora Belo Monte nazywać się miała Kararaô, co w języku kaiapó, jednym z języków rdzennej 
ludności Brazylii, oznacza „okrzyk wojenny”. Por.: O.S. Filho (ed.), Tenotã-Mõ: Alertas sobre as 
consequências dos projetos hidrelétricos no rio Xingu, São Paulo 2005, s. 31.

43 Belo Monte: Cronologia do Projeto, Instituto Socioambiental http://www.socioambiental.org/esp/
bm/hist.asp (dostęp: 20.03.2013).

44 G.Mattos Fonteles, Povos Indígenas e Globalização – Redes Transnacionais de Apoio a Causas 
Indígenas e a Usina Hidrelétrica de Belo Monte: Um estudo exploratório, Brasília 2012, s. 82; 
P.D. El-moor, Conflitos em um empreendimento hidrelétrico na Amazônia: o caso de Belo Monte, 
Brasilia 2003, s. 24.

TEORIA I PRAKTYKA OCHRONY PRAW INDIAN W BRAZYLII...



MONIKA SAWICKA246

zalany obszar zmniejszy się z 1225 km2 do 440 km2 45. Nowy projekt, w odróżnieniu 
od poprzednich, zakładających między innymi zalanie TI Paquiçamba oraz TI Arara 
da Volta Grande, nie przewidywał zalania żadnych ziem tubylczych. Objęcie władzy 
w 2003 roku przez Luiza Inácia Lulę da Silvę, mimo krytyki konstrukcji wielkich zapór 
na dopływach Amazonki, nie zmieniło sytuacji – projekt Belo Monte, wbrew oczeki-
waniom rdzennych mieszkańców Brazylii, nie przeszedł do archiwów historii.  

Bardzo ważnym momentem dla dalszych losów projektu była zgoda udzielona 
w lipcu 2005 roku przez Kongres Narodowy na budowę hydroelektrowni – jest to 
konstytucyjny wymóg związany z zapisem artykułu 231 paragraf 3, stanowiącym, że 
wykorzystanie zasobów wodnych na ziemiach tubylczych jest możliwe po otrzyma-
niu zgody Kongresu Narodowego udzielonej na podstawie wcześniejszych konsultacji 
z ludnością rdzenną danego obszaru46. Decyzja Kongresu wywołała protesty autochto-
nów oraz organizacji pozarządowych z uwagi na to, że wspomniane konsultacje nie 
zostały przeprowadzone. Zwolennicy decyzji wskazywali, iż do konsultacji może dojść 
w późniejszym terminie. Do rozpoczęcia przetargu na budowę elektrowni wodnej Belo 
Monte brakowało jeszcze zgody Ministerstwa Środowiska, która mogła być udzielona 
po przygotowaniu i zapoznaniu się z wynikami sprawozdania na temat wpływu kon-
strukcji na środowisko. Dokument został przygotowany w 2009 roku przez Eletrobrás. 
W części dotyczącej Indian wyróżniał grupę bezpośrednio dotkniętą planem budowy 
(226 Indian z TI Paquiçamba, TI Arara da Volta Grande i TI Juruna do 17 kilometra) 
i pośrednio mającą odczuć skutki konstrukcji (1982 osoby)47. Do negatywnych konse-
kwencji budowy, z którymi będą musieli się zmierzyć autochtoni, zaliczono obniżenie 
poziomu wód w wielkim zakolu o 80%, co wpłynie na ekosystem regionu (poprzez 
zmniejszenie liczby i różnorodności ryb i żółwi w rzece), ograniczenie możliwości 
transportu rzecznego, a tym samym utrudnienie dostępu do miasta Altamira, a także 
wzrost napływu ludności do regionu, który może doprowadzić do częstszych inwa-
zji okolicznych ziem tubylczych i wykorzystywania zasobów naturalnych w sposób 
niezrównoważony48. Na podstawie sprawozdania zgodę na budowę hydroelektrowni 
wydała FUNAI. Zgoda ta wywołała kontrowersje między innymi z uwagi na opub-
likowany przez samą FUNAI raport techniczny nr 21 poświęcony analizie części 
sprawozdania Eletrobrásu, która dotyczyła rdzennej ludności regionu. Raport FUNAI 
wskazywał na braki i nieścisłości dokumentu, zalecając dokładniejsze zbadanie kon-

45 Na prowadzonym blogu na temat Belo Monte Norte Energia podaje, że zalaniu ulegnie powierzch-
nia 508 000 km2, zob.: Norte Energia: Usina Hidrelétrica Belo Monte, http://blogbelomonte.com.
br/tag/norte-energia/ (dostęp: 04.04.2013).

46 Konstytucja Federacyjnej…, op.cit.
47 B.B. Santos Costa, G. de Oliveira Santiago Santos, A. Carvalho Menezes, I. F. Silva de Oliveira, 

I. Cristina Melo, W.L. Santos, S.L. Medeiros, Licenciamento Ambiental no Brasil Sobre Usinas 
Hidrelétricas: Um Estudo de Caso da Usina de Belo Monte, no Rio Xingu (PA), „Cadernos de 
Graduação – Ciências Exatas e Tecnológicas” 2012, Sergipe, vol. 1, no 15, s. 29–30.

48 Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte: Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Eletrobrás, 
Maio 2009, s.80-89, sprawozdanie dostępne na stronie:International Rivers, http://www.interna-
tionalrivers.org/files/attached-files/rima.pdf (dostęp: 14.06.2013). 
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sekwencji konstrukcji dla społeczności autochtonów49. 1 lutego 2010 roku, w atmosfe-
rze nacisków ze strony gabinetu prezydenta (Presidência da República), Ministerstwo 
Środowiska wydało pozwolenie na realizację przetargu na budowę hydroelektrowni50. 
Wydając zgodę na rozpisanie przetargu, Ministerstwo Środowiska obwarowało projekt 
listą 40 warunków, które musiały być spełnione przed, w trakcie trwania budowy oraz 
po uruchomieniu kompleksu. Czasowa realizacja wymogów zawartych w liście miała 
się stać kolejnym źródłem sporów między Indianami i organizacjami reprezentującymi 
interesy ludności regionu dotkniętego skutkami budowy a rządem i konsorcjum odpo-
wiedzialnym za realizację projektu. 

Spółką, która wygrała przetarg na budowę Belo Monte, była Norte Energia. Należy 
przy tym zwrócić uwagę, że udziały w Norte Energia mają między innymi Eletro-
norte i brazylijski gigant energetyczny Eletrobrás, odpowiadający za przygotowanie 
sprawozdania na temat skutków budowy i funkcjonowania konstrukcji. Wobec coraz 
szybciej postępujących przygotowań do realizacji projektu, brazylijskie organizacje 
praw człowieka postanowiły zwrócić się o pomoc międzynarodową, kierując skargę do 
Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka w Waszyngtonie. W atmosferze sporu, 
który zaczynał odbijać się głośnym echem nie tylko w kraju, ale także w regionie, 
w czerwcu 2011 roku Ministerstwo Środowiska udzieliło trzeciej już koncesji na rozpo-
częcie budowy elektrowni. Mimo rozpoczęcia prac, spory nie uległy osłabieniu, wręcz 
przeciwnie – w czerwcu 2012 roku doszło do manifestacji w Rio de Janeiro przeciw-
ko budowie zapory. Moment był dla przeciwników projektu odpowiedni z uwagi na 
trwający w mieście Szczyt Ziemi Rio 20+, który gwarantował odpowiedni rozgłos 
na poziomie międzynarodowym. Jednocześnie Indianie Xikrin, zamieszkujący region 
konstrukcji elektrowni, wkroczyli na teren budowy jednej z dwóch mających powstać 
zapór i wstrzymali prace na 21 dni. Do dziś (październik 2014) Indianie już osiem razy 
podejmowali akcje blokady konstrukcji z powodu niespełniania przez Norte Energia 
warunków stawianych przez Ministerstwo Środowiska51. Niewielkie opady deszczu 
na przełomie 2013 i 2014 roku oraz będąca ich następstwem susza w drugiej połowie 
2014 roku doprowadziły do drastycznego spadku poziomu energii generowanej przez 
elektrownie wodne. Sytuacja ta każe się zastanowić, czy rzeczywiście warto ponosić 
koszty, w tym koszty społeczne, przedsięwzięcia, jakim jest Belo Monte dla – coraz 
częściej kwestionowanych – korzyści bezpieczeństwa energetycznego państwa. 

49 Parecer Técnico nº 21 – Análise do Componente Indígena dos Estudos de Impacto Ambiental, 
FUNAI, Brasilia 2009, s. 94–95.

50 Felício Pontes Jr., Opinião: Belo Monte – até quando será preciso alertar que o rei está nu?, G1, 
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/04/opiniao-belo-monte-ate-quando-sera-preciso-alertar-
que-o-rei-esta-nu.html (dostęp: 15.06.2013).

51 Índios e ribeirinhos bloqueiam Rodovia Transamazônica no Pará, G1, http://g1.globo.com/pa/para/
noticia/2014/05/indios-e-ribeirinhos-bloqueiam-rodovia-transamazonica-no-para.html (dostęp: 
25.10.2014).
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Rola brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości w walce
o Belo Monte

O kontrowersjach, które towarzyszyły historii budowy kompleksu Belo Monte, może 
świadczyć fakt, że brazylijska Prokuratura wniosła jak dotąd 21 pozwów, w których 
domaga się wstrzymania prac52. Pozwy dotyczą przede wszystkim pogwałcenia kon-
stytucyjnego zapisu o konieczności konsultacji z Indianami wszelkich projektów 
zmierzających do wykorzystania zasobów wodnych na ziemiach tubylczych, który jest 
warunkiem udzielenia zgody na budowę przez Kongres Narodowy, a także, już po 
uruchomieniu prac w regionie, niespełniania warunków zezwoleń postawionych przez 
Ministerstwo Środowiska. 

Już w 2005 roku prokuratura wniosła do Najwyższego Sądu Federalnego skargę 
konstytucyjną (Ação Direta de Inconstitucionalidade), która jednak została odrzucona 
przez ów sąd z przyczyn formalnych53. W związku z tym w 2006 roku prokuratura skie-
rowała pozew do Sądu Federalnego I instancji, domagając się wstrzymania prac z po-
wodu licznych nieprawidłowości, między innymi braku konsultacji autochtonów przez 
Kongres i przekazania obowiązku konsultacji autochtonów Ministerstwu Środowiska. 
Sąd odmówił jednak wstrzymania przygotowań do realizacji projektu. Sprawa trafiła 
w 2007 roku do sądu II instancji – ten przychylił się do wniosku prokuratury, nakazując 
przerwanie realizacji projektu budowy hydroelektrowni. Sukces przeciwników Belo 
Monte nie trwał jednak długo, gdyż Sąd Najwyższy uchylił tę decyzję, umożliwiając 
kontynuowanie prac nad konstrukcją zapory54. Uchylając skargi Prokuratury, Sąd Naj-
wyższy powołał się na argument o znaczeniu projektu dla rozwoju i bezpieczeństwa 
energetycznego państwa – i kluczowe było w związku z tym nieprzedłużanie procesu 
przygotowań i budowy elektrowni. Można było odnieść wrażenie, że kwestia ochrony 
zagwarantowanych konstytucyjnie praw autochtonów musi ustąpić, gdy w grę wchodzi 
rozwój narodowy. 

W 2012 roku sprawa ponownie była rozpatrywana przez brazylijski wymiar 
sprawiedliwości – Prokuratura domagała się znowu wstrzymania budowy z powodu 
braku konsultacji z ludnością autochtoniczną – nakazano wówczas natychmiast prze-
rwać prace. Warto przytoczyć słowa sędziego Regionalnego Sądu Federalnego, który 
w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że nakazując wstrzymanie budowy, ów sąd nie chce 
uniemożliwiać czy przeciwstawiać się rozwojowi państwa, niedopuszczalne jest jednak 
przyjęcie „dyktatorskiego procesu” budowy elektrowni, nieliczącego się z konstytu-

52 Hidrelétricas da Amazônia enfrentam série de processos, „Veja”, http://veja.abril.com.br/noticia/
economia/hidreletricas-da-amazonia-enfrentam-serie-de-processos (dostęp: 26.10.2014). Wykaz 
postępowań wszczynanych przez prokuraturę od 2001 roku do stycznia 2014 roku jest dostępny 
na stronie Prokuratury Generalnej stanu Pará: Processos Caso Belo Monte, Ministério Público 
Federal, Procuradoria da República no Pará, http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2014/arquivos/Ta-
bela_de_acompanhamento_atualizada_Jan_2014.pdf (dostęp: 26.10.2014).

53 Belo Monte: Cronologia do Projeto..., op.cit.
54 Íntegra da decisão da ministra Ellen Gracie em ação sobre Usina de Belo Monte, Supremo Tri-

bunal Federal, http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=69460 (dostęp: 
16.06.2013).
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cyjnie zagwarantowanymi prawami55. Jednak także i tym razem sukces przeciwników 
budowy megazapory nie był długotrwały – Adwokatura Unii (Advocacia Geral da 
União), instytucja reprezentująca interesy państwa przed brazylijskim wymiarem spra-
wiedliwości, wniosła odwołanie, kierując do Sądu Najwyższego prośbę o tymczaso-
we rozwiązanie. Propozycja miała polegać na udzieleniu zgody na wznowienie prac 
do momentu, gdy Sąd nie rozpatrzy merytorycznie sprawy poprzez ustosunkowanie 
się do konstytucyjnego wymogu konsultacji z przedstawicielami ludności rdzennej 
przeprowadzonych przez Kongres przed podjęciem prac, nie zaś po, jak tego chcieli 
zwolennicy budowy zapory. Sąd Najwyższy wydał decyzję o wznowieniu prac, wska-
zał także, że merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy nastąpi w późniejszym terminie56. 

Należy zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy miał trzykrotnie możliwość orzeczenia 
w kwestii naruszenia przez Kongres zapisów konstytucji z powodu wydania zgody na 
rozpoczęcie prac nad budową zapory bez przeprowadzenia konsultacji z Indianami. 
Trzykrotnie jednak podejmował decyzje przesuwające orzeczenie w czasie, unikając 
odniesienia się do przestrzegania praw zagwarantowanych grupie obywateli Brazy-
lii przez ustawę zasadniczą. Cecília Macdowell Santos, socjolog z Uniwersytetu San 
Francisco zajmująca się problematyką praw człowieka, wskazała, że Brazylię można 
potraktować jako przykład państwa heterogenicznego, którego dyskurs prawny odbiega 
od praktyki – egzekwowania zapisów chroniących obywateli państwa57. Przykład po-
stępowania sądowego i decyzji sądów brazylijskich obrazuje prawną niespójność Bra-
zylii, państwa, którego organy, przyjmując i uznając obowiązywanie pewnych norm, 
niejednokrotnie nie wywiązują się z implementacji czy przestrzegania tych norm.

Spór o hydroelektrownię przed Międzyamerykańską
Komisją Praw Człowieka

Brazylijskie organizacje praw człowieka, dostrzegając, że rząd jest zdeterminowany, 
aby tym razem planowana inwestycja doszła do skutku, również postanowiły działać 
i szukać pomocy poza granicami państwa. W listopadzie 2010 roku złożyły w imie-
niu Indian z dorzecza Xingu skargę do Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowie-
ka. W treści skargi podano brak konsultacji z Indianami, którzy w ten sposób zostali 
pozbawieni prawa do decydowania o sobie, oraz zagrożenie, jakie dla regionu, jego 

55 Belo Monte e Teles Pires: falta de consultas indígenas paralisa obras de usinas na Amazônia, 
Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Pará, http://www.prpa.mpf.mp.br/
news/2012/belo-monte-e-teles-pires-falta-de-consultas-indigenas-paralisa-obras-de-usinas-na-ama-
zonia (dostęp: 18.06.2013).

56 A. Warth, Presidente do STF autoriza retomada de Belo Monte, „O Estado de São Paulo”, 
http://www.estadao.com.br/noticias/ impressopresidente-do-stf-autoriza-retomada-de-belo-mon-
te-9224710.htm (dostęp: 18.06.2013).

57 C. Macdowell Santos, Transnational Legal activism and the State: Reflections on Cases against 
Brazil in the Inter-American Comission on Human Rights, „Sur: International Journal on Human 
Rights” 2007, Year 4, no 7, s. 29–30. 
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 różnorodności biologicznej, a także życia i zdrowia Indian stanowi konstrukcja zapór58. 
W wyniku skargi Komisja wydała 1 kwietnia 2011 roku tak zwany środek zapobie-
gawczy (medida cautelar), nakazując natychmiastowe wstrzymanie konstrukcji, co 
rząd brazylijski zignorował. Odpowiedź Itamaraty, brazylijskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, stanowczo krytykowała wystosowanie środka, stwierdzając między in-
nymi, że „wprawił w osłupienie” i jest „niezrozumiały”59, Brazylia wycofała również 
ambasadora przy Organizacji Państw Amerykańskich i zapowiedziała wstrzymanie 
rocznej składki, którą państwo uiściło dopiero w styczniu 2012 roku60. Reakcja brazy-
lijskiego rządu na zalecenia Komisji Praw Człowieka była kolejnym sygnałem wska-
zującym na znaczenie, jakie brazylijska administracja przypisywała głównemu pro-
jektowi Programu Przyśpieszenia Wzrostu, rządowemu projektowi wspierania między 
innymi wielkich inwestycji infrastrukturalnych oraz energetycznych, który jest jednym 
z najważniejszych punktów programu rządowego Dilmy Rousseff. Spekulowano także, 
że bezprecedensowa reakcja Brazylii, która nigdy wcześniej nie krytykowała w taki 
sposób Komisji i nie odmówiła zastosowania się do środków zapobiegawczych, wyni-
kała ze szczególnego przywiązania pani prezydent do powodzenia projektu Belo Mon-
te61. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa 
wskazano na znaczenie strategiczne regionu Amazonii i pełnej suwerenności państwa 
nad nim. Dokument zwraca uwagę, że Brazylia odrzuci wszelkie próby ingerowania 
w podejmowane przez administrację decyzje dotyczące rozwoju, bezpieczeństwa czy 
ochrony tego regionu62. Biorąc pod uwagę komentarze parlamentarzystów czy ministra 
energii Edisona Lobão („akcje wnoszone przeciwko Brazylii wynikają z zazdrości”, 
„Brazylia jest państwem suwerennym” i „nie zgodzi się na niczyją interwencję”)63, za 
ingerencję podważającą suwerenność Brazylii uznano zaangażowanie Komisji Praw 
Człowieka w nieprawidłowości towarzyszące procesowi konstrukcji hydroelektrowni 
Belo Monte64. Brazylia nie stawiła się także na audiencji w Komisji, aby podjąć próby 
porozumienia z przedstawicielami Indian. Ponadto w debacie na temat reformy mię-
dzyamerykańskiego systemu ochrony praw człowieka państwo zaczęło zgłaszać propo-

58 OEA determina “suspensão imediata” de Belo Monte, Justiça Global, http://global.org.br/progra-
mas/oea-determina-suspensao-imediata-de-belo-monte/ (dostęp: 15.06.2013).

59 OEA pede que Brasil suspenda Belo Monte, e governo se diz „perplexo”, BBC Brasil, http://www.
bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/04/110405_belomonte_oea_pai.shtml (dostęp: 14.06.2013).

60 S.Gómez Maseri, En día clave para la CIDH, esta teme un „estrangulamiento financiero”, 
„El Tiempo”, http://m.eltiempo.com/mundo/estados-unidos/da-clave-para-la-reforma-de-la-ci-
dh/12706330 (dostęp: 14.06.2013).

61 N. Wegner, A Brazilian Dam Comes With Economic Promise - and Dislocation for Villagers, „The 
Atlantic”, http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/06/in-brazil-dammed-if-you-do-
damned-if-you-dont/276691/ (dostęp: 17.06.2013).

62 Ministério da Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, Brasilia 2008, s. 14.
63 V. Konchinski, Para ministro, críticas a Belo Monte são motivadas por „inveja” e „má-fé”, UOL: 

Notícias: Política, http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2011/11/21/para-ministro-cri-
ticas-a-belo-monte-sao-motivadas-por-inveja-e-ma-fe.htm (dostęp: 15.06.2013).

64 D. Ventura, R.Ortiz Cetra, O Brasil e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos: De Maria 
da Penha À Belo Monte [w:] J.C. Moreira da Silva Filho, P. Abrão, M.D. Torelly (eds.) Justiça de 
Transição nas Américas: Olhares Interdisciplinares, Fundamentos e Padrões de Efetivação, Belo 
Horizonte 2013, s. 376. 
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zycje odebrania Komisji praw do wydawania środków zapobiegawczych, proponując 
rozwiązania, które ograniczałyby działalność tej instytucji. Krytyka Brazylii przyczy-
niła się do nasilenia nacisków również ze strony Ekwadoru i Wenezueli, postulujących 
powołanie grupy roboczej, która zrewidowałaby prawo do zgłaszania skarg indywidu-
alnych do Komisji, możliwość przygotowywania w corocznych sprawozdaniach oce-
ny przestrzegania praw człowieka w poszczególnych państwach czy posługiwania się 
środkiem zapobiegawczym, zawierającej zalecenia dla państw członkowskich OPA65. 

Sprawa Belo Monte została również poruszona w czerwcu 2011 roku na forum 
Rady Praw Człowieka ONZ, gdzie Brazylia spotkała się z krytyką za reakcję na środek 
zapobiegawczy Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka66. Ponadto już w 2009 
roku w sprawozdaniu na temat sytuacji prawnej rdzennych mieszkańców Brazylii przy-
gotowanym przez Jamesa Anayę, specjalnego wysłannika ONZ ds. ludności rdzennej, 
zwrócono uwagę, że konsultacje z Indianami, o których mowa w Konstytucji Brazylii 
i Konwencji 169 MOP ratyfikowanej przez państwo, powinny być wolne, uprzednie 
oraz informacyjne. Raport wskazał, że konsultacje należy traktować jako równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody przez Indian – bez konsultacji i zgody bądź wypracowanego 
kompromisu projekty wykorzystania zasobów wodnych czy wydobywania surowców 
naturalnych nie powinny być kontynuowane67. Taka interpretacja prawa brazylijskiego 
i międzynarodowego z pewnością nie odpowiada rządowi Brazylii.

Możliwe implikacje sporu o Belo Monte

Nie wydaje się prawdopodobne, aby kwestia heterogeniczności Brazylii w kwestii sto-
sunku do praw Indian i rozdźwięku pomiędzy literą prawa a praktyką państwa miała 
ulec w najbliższym czasie rozwiązaniu. Można wskazać, że wobec rozdźwięku między 
teorią i praktyką, na który wskazują konflikty takie jak ten o elektrownię wodną w Belo 
Monte, brazylijski rząd oraz legislatywa zaczynają podejmować środki, które nie są 
skierowane na implementację prawnych zapisów, prowadzącą do egzekwowania kon-
stytucji. Inicjatywy brazylijskich władz dążą raczej do wprowadzania nowych, bardziej 
niekorzystnych dla Indian zapisów prawnych, które przyznawałyby państwu więcej 
swobody na ziemiach tubylczych, bądź znacząco ograniczały możliwości demarkacji 
i zatwierdzania nowych ziem tubylczych. Za takie propozycje należy bowiem uznać 
będącą przedmiotem debaty parlamentarnej poprawkę do konstytucji – tak zwaną PEC 
215 z 2000 roku oraz Zarządzenie nr 303 Adwokatury Unii z lipca 2012 roku. Po-
prawka do konstytucji miałaby przekazywać Kongresowi Narodowemu kompetencje

65 Brasil endossa frente de enfraquecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Justiça 
Global, http://global.org.br/programas/brasil-endossa-frente-de-enfraquecimento-do-sistema-inte-
ramericano-de-direitos-humanos/ (dostęp: 16.06.2013).

66 Belo Monte Case Brought to UN Human Rights Council, Conectas, Human Rights, http://www.
conectas.org/en/foreign-policy/belo-monte-case-brought-to-un-human-rights-council (dostęp: 
17.06.2013).

67 Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of 
Indigenous People, James Anaya, United Nations: Human Rights Council, A/HRC/12/34/Add.2, 
26 August 2009, s. 16–17, 22–23.
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decydowania o wyznaczaniu i zatwierdzania ziem tubylczych, co w praktyce prowadzić 
będzie do spadku ilości ziem wyznaczonych68. Poprawka wzbudza wiele kontrowersji, 
ponieważ wskazuje się na jej niekonstytucyjność – konstytucja powierza wymienione 
zadania egzekutywie. Natomiast Zarządzenie 303 próbuje rozciągnąć na wszystkie zie-
mie autochtonów decyzję Najwyższego Sądu Federalnego Brazylii w sprawie wyzna-
czenia ziemi tubylczej Raposa Serra do Sol, w której wymieniono 19 warunków, jakie 
towarzyszyły utworzeniu tej ziemi tubylczej. Z zapisów zarządzenia wynika między 
innymi, że państwo uzyskuje szersze uprawnienia w kwestii decydowania o wykorzy-
staniu zasobów wodnych czy surowcowych na ziemiach Indian, ponieważ w tej spra-
wie Kongres miałby podejmować decyzje bez konsultacji z autochtonami, na których 
ziemiach te zasoby by się znajdowały69. 

Spór o Belo Monte pokazuje przede wszystkim, że starania organów państwowych 
zmierzające do informowania Indian o przebiegu prac oraz skutków i wpływu, jakie 
nowa konstrukcja wywrze na ich życie codzienne, są niewystarczające. Nie można 
się oprzeć wrażeniu, że podmioty państwowe, uznające Belo Monte za symbol nowo-
czesności i rozwoju, postrzegają Indian jako przeszkody na drodze tego rozwoju i mo-
dernizacji państwa. Gdy sprawa Belo Monte zyskuje rozgłos międzynarodowy i staje 
się obiektem debat w Radzie Praw Człowieka ONZ, musi to być wyjątkowo proble-
matyczne dla państwa starającego się budować swój wizerunek międzynarodowy na 
prestiżu wynikającym z troski o ochronę środowiska i jego zasobów. Prestiż ten będzie 
zakwestionowany, jeżeli państwo nie zagwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony 
wszystkim swoim obywatelom, bez względu na pochodzenie, rasę, płeć, wyznanie czy 
kolor skóry. 
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http://www.conectas.org/en, strona organizacji pozarządowej Conectas Human Rights monitoru-
jącej sytuację praw człowieka w państwach globalnego Południa i promującej tę tematykę.

http://global.org.br/en/, strona organizacji pozarządowej Justiça Global Brasil zaangażowanej 
w ochronę i promocję praw człowieka.

http://www.funai.gov.br/, strona Narodowej Fundacji Indinina.
http://www.mma.gov.br/port/sca/ cex/cart3a.html, strona Ministerstwa Środowiska.
http://www.prpa.mpf.mp.br/, strona Prokuratury stanu Pará.
http://www.socioambiental.org/pt-br, strona Instituto Sociambiental, jednej z najważniejszych 

brazylijskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i praw ludności 
rdzennych Brazylii. 

http://norteenergiasa.com.br/site/, oficjalna strona spółki Norte Energia.
http://www.casacivil.gov.br/, strona Gabinetu Prezydent Republiki.


