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As 38 organizações membros da Coalisão Internacional para o Acesso à Terra (International Land Coalition 
– ILC), de 15 países da América Latina e do Caribe, com a fraterna acolhida do Espaço Feminista, nos 
reunimos em Recife, Brasil para nossa XI Assembleia Regional, e em Caruaru, para o Fórum da Terra da 
América Latina e o Caribe 2017 com o lema: "A governança inclusiva da terra e os territórios ante as 
mudançsa climáticas: o papel central da sociedade civil organizada”. Logo após uma jornada de trocas 
de experiências, de debater e refletir sobre nosso trabalho e o que acontece a respeito dos direitos à terra 
e ao território em nossos países, apresentamos a seguinte Declaração:

Nos últimos anos se houve um incremento nos conflitos pelo acesso, o controle e o uso da terra e dos 
territórios em toda a região devido à expansão do agronegócio, da indústria do turismo e dos grandes 
investimentos em megaprojetos mineiros, hidroelétricos, hidrocarbonetos e florestais nos territórios 
rurais. Os governos ignoraram as demandas do(a)s camponeses e indígenas em torno a esta problemática, 
respondendo de maneira parcial e insuficiente, liberando o mercado de terras e aumentando seriamente o 
risco de um agravamento dos processos de concentração de terras na região. Ante esta situação, exigimos 
que se implementem políticas dirigidas a alcançar uma governança o da terra centrada nas pessoas 
e na gestão sustentável dos recursos naturais e bens comuns para enfrentar a concentração da terra 
em poucas mãos, a marginalidade e a pobreza, e alcançar as metas propostas nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A região da América Latina e do Caribe está sofrendo severamente o impacto das mudanças climáticas, 
expressas em um aumento da temperatura, derretimento das geleiras, degradação dos solos e perda da 
biodiversidade, o que se manifesta em inundações maiores e secas mais frequentes e prolongadas, com 
consequências muito negativas sobre os sistemas de produção familiares e comunal e, em particular, na 
vida das mulheres rurais. Por isto, exortamos aos Estados a tomar medidas para prevenir e mitigar os 
impactos das mudanças climáticas, proteger e conservar os ecossistemas de água doce, reduzir a 
contaminação pelas empresas mineradoras e as indústrias, controlar o desmatamento das 
florestas, a construção de represas e a urbanização desordenada. Pedimos a implementação do 
Acordo de Paris e o aprofundamento das propostas dirigidas até à transformação dos novos modelos de 
desenvolvimento, incorporando as visões e conhecimentos dos povos indígenas, afrodescendentes, 
camponeses, mulheres e jovens da região e garantindo sua real participação em todos os espaços e 
processos de toma de decisão.

A América Latina e o Caribe seguem sendo a região com maior desigualdade do planeta; una situação 
que afeta principalmente as mulheres e jovens rurais em sua diversidade social, étnica e cultural. A 
desigualdade social e econômica na região surge de um sistema econômico que privilegia o capital sobre os 
direitos humanos e sobre a vida dos ecossistemas e é reforçada pela violência de gênero, produto de um 

patriarcado hegemônico que limita as mulheres e jovens ao gozo de seus direitos à terra e aos territórios. 
Deixamos a cargo dos Estados o desenho e implementação de políticas e programas relativos à 
governança da terra e o território com a participação ativa de mulheres e jovens, de modo que se leve 
em conta suas formas de vida e suas próprias concepções de desenvolvimento.

Em nossos países persiste uma violação constante dos padrões e convênios internacionais em 
matéria de direitos humanos. Brasil, Colômbia e Honduras são os países nos quais se concentra a maioria 
de assassinatos de líderes. Este incremento da violência expressa uma relação de poder desigual e um sistema 
institucional que protege os setores de maior poder econômico e de influência política e judicial. Por isto, 
exigimos que se garanta a segurança dos líderes que protegem e defendem a terra, que cesse a 
criminalização que sofrem, que se investigue quem são os responsáveis destes crimes para que não 
fiquem na impunidade e que se respeite o direito à consulta e consentimento prévio livre e informado garantido 
pelo Convenio 169 da OIT..

As comunidades indígenas, camponesas e afrodescendentes estão vivendo pressões de mineiros, 
produtores de cultivos ilícitos e madeireiros ilegais, que as forçam a retirarem-se, deixando seus 
territórios e seus recursos nas mãos destes grupos. Preocupam de maneira particular aqueles casos que se dão 
nos territórios dos povos indígenas isolados, como o que se deu no território indígena Vale do Javari no Brasil, 
onde foram recentemente assinados dez indígenas conhecidos como “flecheiros”. Além disso, é preocupante a 
situação de vulnerabilidade e risco em que se encontra a comunidade Laguna Larga no município de San 
Andrés Petén, departamento de Petén na Guatemala, que foi obrigada a sair de sua comunidade por um 
iminente despejo. Ambos casos são exemplos críticos de dezenas de situações que estão ocorrendo em toda a 
região. Por isto, exigimos que os Estados cumpram com sua obrigação de garantir a vida, a segurança 
e a permanência dos povos indígenas e camponeses em seus territórios. Instamos aos Estados o 
cumprimento das medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos em diversos casos na região.

Em alguns países da região encontramos uma evidente crise de governabilidade onde a corrupção, o 
autoritarismo, a violência e o narcotráfico estão debilitando as bases do sistema democrático e de Estado de 
Direito, e impactando principalmente naquelas pessoas que estão em maior condição de pobreza e 
vulnerabilidade. Por isto, exigimos que em toda a região, a classe política, as instituições, as 
organizações e a cidadania assumam um compromisso indeclinável com a democracia, a verdade e 
a justiça, respeitando os canais institucionais estabelecidos e a vontade popular. 

A Assembleia Regional de Membros da ILC ALC realizada no Recife e o Fórum da Terra ALC em Caruaru nos 
permitiu conhecer mais sobre a problemática do campo, dos setores rurais e das organizações sociais 
no Brasil. Nesse sentido, apoiamos a luta e a resistência das organizações e movimentos sociais em 
toda sua diversidade frente ao severo retrocesso político com perda de direitos que se vive na 
atualidade.

A Plataforma da ILC ALC reafirma seu compromisso de seguir trabalhando por uma governança da 
terra centrada nas pessoas e de apoiar os processos de defesa dos direitos à terra e os territórios 
desde uma maior integração e articulação regional.

Finalmente expressamos nossa solidariedade com os povos do México e do Caribe nestes momentos 
sumamente dolorosos pelas perdas humanas e materiais provocadas pelos desastres naturais mais recentes e 
pedidos que os Estados acelerem a atenção e a reconstrução das zonas devastadas.

Caruaru, 28 de setembro de 2017.
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