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Raportul începe cu o introducere a copreședinților Consiliului ILC: Mino Ramaroson, 

copreșesinte pentru societatea civilă și Jean-Philippe Audinet, copreședinte 

interguvernamental, care susțin că, raportul confirmă ipoteza fundamentală a rețelei ILC, 

precum că singura modalitate prin care vom transforma guvernanța pământului, pentru a 

o face cu adevărat receptivă la nevoile femeilor, bărbaților și comunităților ce depind de 

pământ și de resursele naturale, este de a lucra împreună și de a face acest lucru în mod 

strategic. 

Suntem martorii faptului că ILC devine, din ce în ce mai mult, o rețea de platforme, 

condusă de membri care aduc și alți parteneri din afara rețelei ILC. Aceste platforme 

impulsionează în comun guvernanța terenurilor centrată pe oameni în anumite țări 

(strategii naționale de implicare (SNI), în 29 de țări) și între țări - pe o temă specială 

(inițiative bazate pe angajamente (IBA), 34 de platforme). 

Realizările platformelor bazate pe membri, prezentate în acest raport, servesc ca surse de 

inspirație. Capacitatea ILC de transformare, ca rețea, a primit declarații solide de 

încredere provenite din interesul continuu al organizațiilor de a se alătura rețelei ILC (63 

de noi organizații au aderat în 2018) și din încrederea partenerilor de finanțare care susțin 

activitățile Coaliției (dublarea bugetului anual între 2015 și 2018). În plus, concluziile 

evaluării de termen mediu afirmă validitatea continuă a strategiei ILC și oferă dovezi 

clare că Coaliția a contribuit la schimbări în guvernanța funciară. 

 

Cât de departe suntem din guvernanța pământului centrată pe oameni? 

S-au realizat unele progrese în acest sens. De exemplu, în dorința guvernelor de a stabili 

obiective globale privind guvernanța funciară în Obiectivele de dezvoltare durabilă 

(SDG): acestea demonstrează cât de departe a mers umanitatea în recunoașterea faptului 

că drepturile funciare sunt esențiale pentru combaterea foametei. 

În pofida acestor progrese, în multe țări realitatea rămâne a fi gravă. Cele mai recente 

cifre ale Organizației ONU pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că foametea 

este din nou în creștere. CIVICUS arată că spațiul pentru acțiunea societății civile este 

„închis, reprimat sau obstrucționat"  în 109 țări. Ultimii trei ani au fost cei mai periculoși 

pentru apărătorii pământului și mediului, 207 apărători fiind uciși în 2017; 23 dintre 

aceștia erau membri ai ILC. În Guatemala, șase lideri de la Comité de Desarrollo 

Campesino (CODECA) și trei de la Comité Campesino del Altiplano (CCDA) au fost 

uciși ( în 2018). 



Creșterea violenței și represiunii a testat mandatul ILC, dar, de asemenea, arată cât de 

important este - ca rețea - să susținem membrii în lupta pentru drepturile la pământ. Acest 

raport evidențiază succese în crearea de oportunități pentru ca membrii ILC să se 

conecteze, să se mobilizeze și să influențeze pentru a crea condițiile pentru o schimbare 

durabilă și pe termen lung. De asemenea, în calea unei astfel de schimbări apar cinci 

provocări-cheie pe care intenționăm să le depășim împreună. 

 

Conectare: ILC face conexiuni între membri și factorii de schimbare, dincolo de 

Coaliție, creând oportunități pentru dialog, învățare reciprocă și acțiuni comune 

În 29 de țări, membrii ILC se reunesc în Strategii Naționale de Implicare, în timp ce 34 

de platforme de inițiative bazate pe angajamente (IBA) permit membrilor să învețe unii 

de la alții și să susțină o anumită temă comună. În decursul acestor trei ani, platformele 

SNI au conectat 213 de organizații, dintre care 145 membri ai ILC, și platforme IBA, au 

conectat 493 de organizații, dintre care 393 au membri ILC. La nivel global, rețeaua ILC 

a luat măsuri pentru a deveni mai conectată din punct de vedere structural cu rețeaua sa 

fraternă, Global Land Tool Network (GLTN), definită printr-un memorandum comun. 

Platformele conduse de membri contribuie, de asemenea, la sporirea încrederii la nivelul 

agențiilor guvernamentale și la construirea democrației de jos în sus. Unele atrag fonduri, 

devin din ce în ce mai independente din punct de vedere financiar de ILC, iar multe 

dintre ele se bazează pe diversitatea ILC, pentru a include membri internaționali precum 

FAO, IFAD, GLTN, Oxfam, DWHH și Trócaire. Aceste platforme sunt și ele factori de 

schimbare. Pe măsură ce cresc și devin mai puternice și mai incluzive, ele devin mai 

eficiente în promovarea unei transformări pe termen lung a guvernanței funciare. 

Mobilizare: ILC mobilizează membrii cu capacități pentru acțiuni informate și 

eficiente 

ILC a făcut un salt important în procesul de învățare de la membru la membru, inclusiv în 

cooperarea Sud-Sud. Platformele conduse de membri au beneficiat de oportunități și 

instrumente de construire a capacităților, cum ar fi Centrul de învățare pe site-ul ILC. 

Centrul Hub are peste 100 de istorii de succes din partea membrilor care țin de eforturile 

de a realiza cele 10 angajamente ale ILC, demonstrând competențele sale și, acum, 

acestea formează baza oportunităților de învățare ale Coaliției. 

ILC a făcut, de asemenea, pași mari în deblocarea puterii datelor. Inițiativa de tablouri de 

bord include un cadru de monitorizare cu 30 de indicatori pentru a măsura guvernanța 

terenurilor centrată pe oameni și pentru a monitoriza progresele către ODD-uri. Proiecte 

pilot din Columbia, Nepal și Senegal sunt realizate de membrii care completează lacune 

de date cu datele generate de cetățeni, care au deschis dialogul și colaborarea cu oficiile 

naționale de statistică. 



Tabloul de bord completează alte inițiative legate de date create de ILC și partenerii săi, 

inclusiv Land Matrix (Matricea Pământ) și LandMark (Marca Pământ). Matricea Pământ, 

care este încă principala referință globală pentru datele privind tranzacțiile funciare, 

actualmente, include cinci Observatoare Naționale ale Terenurilor. De la lansarea sa în 

2016, LandMark, în parteneriat cu mai mult de 70 de organizații, a cartografiat 12,4% din 

terenurile lumii, din aproximativ 50% sau mai multe comunități deținute de popoarele 

indigene și de comunitățile locale. 

Influențare: influențarea factorilor cheie de luare a deciziilor în a se implica cu 

societatea civilă ca interlocutori și parteneri legitimi și necesari pentru a realiza 

guvernanța terenurilor centrată pe oameni 

Pa parcursul a acești trei ani, s-a sărbătorit cea de-a cincea aniversare a orientărilor 

voluntare privind guvernanța responsabilă a terenurilor (VGGT). Aplicarea acestora la 

nivel național cu contribuția membrilor ILC demonstrează importanța lor continuă ca 

instrument de ghidare a reformei asupra proprietăților funciare. În ultimii trei ani, 

platformele prin care membrii se conectează și întreprind acțiuni comune au avut o 

influență puternică asupra guvernării terenurilor în multe țări: 

• 103 de procese diferite de schimbare în 33 de țări au implicat platforme membre, 

în calitate de parteneri, recunoscuți de guverne, municipalități sau actori din 

sectorul privat; 

• 16 politici și legi din 11 țări au fost schimbate în bine; 

• 44 de practici în 22 de țări, privind modul în care politicile sau legile sunt puse în 

aplicare de către agențiile guvernamentale și companiile private, au fost 

îmbunătățite. 

În cele din urmă, membrii încearcă să genereze schimbări la nivel național și local - acolo 

unde contează. O cale importantă în acest sens este promovarea unor cadre regionale și 

globale, pe care membrii să le poată folosi pentru a exercita presiuni asupra guvernelor 

lor. Campania „Drepturile asupra Pământului Acum" a reunit peste 800 de organizații din 

peste 100 țări în susținerea obiectivului de a dubla suprafața terenurilor recunoscute ca 

fiind deținute și controlate de popoarele indigene și de comunitățile locale. La rândul său, 

campania a sprijinit în mod direct eforturile a peste 100 de organizații, cea mai recentă 

victorie fiind Legea privind drepturile funciare a Liberiei, adoptată de Senat în 

septembrie 2018. 

 

Cum trebuie să se adapteze ILC? Cinci schimbări pentru 2019-2021 

ILC s-a distanțat de abordările pe termen scurt, bazate pe proiecte, pentru a sprijini 

capacitatea de transformare a membrilor care lucrează împreună. Platformele regionale 



(cu excepția celor mai noi) au convenit asupra unor strategii de ghidare și prioritate a 

activității, iar toate cele 63 de platforme IBA și SNI conduse de membri sunt construite 

pe o strategie comună cu o viziune pe termen mediu și lung. Această abordare oferă ILC 

flexibilitatea de a fi relevantă pentru contextul în care lucrează și pentru nevoile 

membrilor. 

Cu toate acestea, în ultimii trei ani ne-am confruntat cu cinci provocări deosebite, la care 

trebuie să ne adaptăm în 2019-2021 pentru a deveni mai eficienți. 

1. Munca în contexte politice adverse. Platformele membre urmăresc stabilirea 

canalelor de dialog și influență cu guvernele pentru guvernanța terenurilor 

centrată pe oameni, ceea ce le poate face vulnerabile în procesele politice. Criza 

politică din Peru și Honduras, precum și violența, și impunitatea din Nicaragua și 

Guatemala, sunt exemple de închidere a spațiului civic, ceea ce subminează 

platformele SNI. Schimbarea nu este liniară, iar ILC se va concentra pe oferirea 

de fonduri de bază flexibile pentru platformele conduse de membri, pentru a le 

ajuta să construiască coaliții naționale rezistente, cu o diversitate de actori. Din ce 

în ce mai mult, procesele SNI impun schimbări la nivelul guvernelor sub-

naționale, unde oportunitățile de schimbare în medii naționale dificile pot fi mai 

mari. 

2. Depășirea fragilității unor organizații membre. Tendința pozitivă a membrilor 

care joacă un rol mai important în conducerea activității ILC prezintă, de 

asemenea, riscuri. Reputația ILC este împărtășită cu platformele, pe care le susțin 

membrii. Mulți membri ai ILC sunt „mici”, foarte dependenți de un singur lider și 

nu dispun de sisteme financiare sau de guvernare robuste. Provocarea este de a 

proteja integritatea Coaliției, oferind în același timp posibilitate tuturor membrilor 

de a participa în activitate. Ca răspuns, ILC a inițiat un program de liderism și 

oferă capacități de dezvoltare a guvernanței și administrării financiare. 

3. Acordarea unei „voci mai puternice” organizațiilor pe bază de constituenți. 

Avantajele pentru membri au sporit proporția membrilor care reprezintă direct 

utilizatorii terenurilor: fermierii mici, popoarele indigene și femeile. Cu toate 

acestea, în pofida faptului că aceste organizații sunt în centrul misiunii ILC, ele nu 

sunt încă în centrul procesului decizional al Coaliției. ILC se confruntă cu această 

provocare prin sprijinirea instituțiilor IBA regionale și globale conduse de 

organizațiile bazate pe constituenți și prin creșterea vizibilității și a vocii lor în 

rețea. 

4. Participare deplină a membrilor multilaterali la activitatea ILC. Am realizat 

multe progrese în identificarea și facilitarea participării organizațiilor multilaterale 

la SNI, în special FAO, IFAD și GLTN, precum și a centrelor CGIAR în IBA-uri. 



În aceste cazuri, valoarea parteneriatelor este clară pentru societatea civilă și 

membrii multilaterali. Cu toate acestea, după cum se menționează în revizuirea 

intermediară, „diversitatea actorilor care colaborează cu ILC poate sa contribuie 

mult mai mult decât în prezent" - un decalaj care este în contradicție cu rațiunea 

de a fi membru al ILC. Facilitarea este esențială pentru parteneriatele de succes și 

vom accentua acest lucru în următorii trei ani, inclusiv pentru a construi un 

portofoliu similar de colaborări la nivel de țară cu alte organizații 

interguvernamentale. 

5. A face ca egalitatea de gen să fie reală în activitatea ILC. În pofida faptului că, 

egalitatea de gen este o valoare de bază de lungă durată, ILC nu a făcut progrese 

bune în sprijinirea realizării sale în întreaga rețea. De exemplu, Carta de Egalitate 

de Gen a ILC din Africa, adoptată în 2014, nu s-a transpus în nici o acțiune. 

Auditul de gen și planul de acțiune care reiese din aceasta reprezintă primii pași 

pentru depășirea inerției și acordarea atenției pentru justiția de gen în toate 

domeniile activității ILC. 

 

Promovarea guvernanței terenurilor centrate pe oameni prin platforme cu multe 

persoane interesate. Strategii naționale de implicare 

Strategiile naționale de implicare ale ILC (SNI-uri) sunt implementate prin platforme cu 

multe părți interesate pentru a promova guvernanța terenurilor centrată pe oameni la nivel 

național. În țările în care au fost formulate SNI-uri, acestea creează oportunități pentru ca 

membrii ILC să se implice mai bine în activități comune cu guvernele și alte părți 

interesate în probleme importante legate de terenuri. 

SNI-urile au schimbat modul în care ILC lucrează și sprijină membrii în țări. Ele îi 

abilitează pe membrii ILC să se adune împreună pentru a lucra în coaliții naționale. Deși 

fiecare SNI diferă în ceea ce privește obiectivele sale specifice, după numărul de membri 

și sfera angajamentelor, fiecare joacă un rol important în promovarea obiectivului rețelei 

ILC de guvernanță a terenurilor centrată pe oameni. 

Procesele SNI și platformele lor sunt conduse de organizații naționale, care includ atât 

membri ai ILC, cât și organizații, și personalități care nu sunt membri. Prin intermediul 

acestor platforme, factorii de decizie în privința terenurilor, cum ar fi grupurile la nivel de 

comunitate, organizațiile societății civile (OSC), organizațiile interguvernamentale, 

centrele de cercetare și guvernul se reunesc pentru a formula strategii naționale și planuri 

de acțiuni multianuale pentru a aborda prioritățile legate de terenuri. SNI-urile oferă un 

spațiu guvernelor să abordeze, să asculte și să interacționeze cu societatea civilă, să 

completeze expertiza acestora și să împărtășească cunoștințe pentru a îmbunătăți starea 

de guvernanță a terenurilor în țara respectivă. 

 



Promovarea guvernanței terenurilor centrate pe oameni prin intermediul 

platformelor globale și regionale: inițiative bazate pe angajamente (IBA-uri) 

IBA-urile sunt inițiative bazate pe cereri care reunesc membrii cu un interes tematic 

comun. Ele se concentrează, de obicei, asupra faptului că membrii învață unul de la 

celălalt (cooperarea Sud-Sud) și își completează activitatea reciproc, influențând, în 

același timp, și politicile publice. În ultimii trei ani, membrii ILC au lansat și consolidat 

38 de IBA-uri, dintre care 10 sunt globale, 10 în Africa, 9 în Asia și 9 - în America Latină 

și Caraibe. 

IBA-urie au devenit un mijloc important de punere în aplicare a strategiei ILC și au fost 

bine primite de către membri, datorită potențialului lor de a conecta actorii dincolo de 

propriile rețele naționale sau regionale, precum și puterii de a mobiliza membrii spre  a 

împărtăși și utiliza cunoștințele pentru a îmbunătăți practicile și a influența agendele 

politice. 

 

Rezultate IBA remarcabile 

IBA 3: Schimbarea politicilor. Membrul ILC Marag din India, care a condus inițiativa 

Rangelands din Asia, a sprijinit sătenii din Sanctuarul Rampara pentru a bloca crearea 

unei „zone eco-sensibile" din care ei ar fi fost excluși. 

IBA 4: Conectare. Inițiativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra (Femei rurale și 

drepturile asupra pământului) din America Latină și Caraibe, cu CINEP ca punct focal, a 

creat o rețea de 23 de mișcări ale femeilor și a lansat un proces regional informat prin 

dovezi din 11 țări. 

IBA 4: Schimbare a agendei. Inițiativa Kilimanjaro condusă de membrii ILC a 

contribuit la crearea unei mișcări care a convins Uniunea Africană să aprobe Carta 

femeilor africane privind drepturile funciare. 

IBA 5: Învățarea de la și între semeni: CADPI și FIMI au contribuit la creșterea 

vizibilității femeilor în comunitățile indigene din Nicaragua și Mexic, inclusiv prin 

producerea unei hărți sensibile la gen pentru teritoriul Zapotalito din Oaxaca, Mexic. 

IBA 6: Accesul la apă. FUNDAPAZ conduce platforma LAC Semiáridos, iar membrii 

ILC au convenit un parteneriat cu guvernele din Argentina și Bolivia pentru a construi 

noi rezervoare de apă, pentru a înlocui infrastructura neglijată. În zonele uscate, 

asigurarea accesului la pământ și apă contribuie la reducerea migrației și a mortalității. 

 

Angajamentul 1: Asigurarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor 

Respectarea, protejarea și consolidarea drepturilor funciare ale femeilor și bărbaților 

care trăiesc în sărăcie, asigurându-se că nimeni nu este privat de utilizarea și controlul 



asupra terenului, de care depinde bunăstarea și demnitatea umană, inclusiv prin 

evacuare, expulzare sau excludere, iar modificările forțate asupra dreptului de 

proprietate trebuie efectuate doar în conformitate cu legislația internațională și 

standardele privind drepturile omului. 

Odată cu aprobarea Instrucțiunilor voluntare pentru guvernanța responsabilă (VGGT) în 

2012, care au devenit în prezent un document de referință global, ILC a câștigat un 

instrument pentru munca sa în domeniul guvernării terenului centrate pe oameni. ILC a 

adoptat VGGT-urile ca punct de referință pentru politică și practică și a lucrat la toate 

nivelurile pentru a contribui la punerea lor în aplicare. Coaliția a convocat Forumul 

VGGT + 5 împreună cu FAO în mai 2017, organizând sesiuni privind dreptul asupra 

terenurilor comunitare și indigene, platforme naționale eficiente multipartite și 

monitorizare și contribuind la documentul final. 

Procesele SNI sunt completate de inițiativele bazate pe angajamente (IBA-uri) și de 

advocacy la nivel mondial, precum și de consolidarea capacităților pe instrumente și 

modalități regionale sau globale, care cuprind elemente ale guvernanței terenurilor 

centrate pe oameni. Ca rețea globală, ILC are un rol important în a aduce perspective 

diverse, adesea subreprezentate, prin aderarea sa la discuții de nivel mondial, care au un 

impact asupra politicii funciare și a guvernării terenurilor la nivel de țară. ILC convoacă, 

consultă și încurajează participarea, advocacy, influențarea activităților și mesajele 

politice ale membrilor în spațiile politice globale, pentru a se asigura că drepturile asupra 

terenurilor se află în centrul discuțiilor. 

La nivel mondial, membrii Coaliției și Secretariatul ILC au adus expertiza rețelei la 

Conferința anuală a Băncii Mondiale privind Terenurile și Sărăcia, pentru a lărgi 

dezbaterea privind terenurile și, în special, ODD-urile, înființarea unui grup de ONG-uri, 

așa-numitul „grup de impulsionare" , care lucrează împreună pentru a menține terenurile 

pe agenda agendei ODD-urilor și pentru a merge mai departe de discuțiile tehnice privind 

indicatorii. 

Angajamentul 2: Sisteme de cultivare agricolă de scară mică 

Asigurarea unei distribuții echitabile a terenurilor și a investițiilor publice, care ar 

sprijini sistemele agricole de scara mică, inclusiv prin reforme agricole redistributive, ce 

contracarează concentrarea excesivă a terenurilor, asigură utilizarea și controlul asupra 

terenului în condiții de siguranță și echitabilă și alocă terenuri adecvate producătorilor 

rurali și rezidenților urbani, sprijinind proprietarii de terenuri mici ca investitori și 

producători, de exemplu, prin modele de afaceri cooperative și de parteneriat. 

Potrivit raportului Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) din 2016 „Starea 

alimentației și agriculturii", aproximativ 750 de milioane de oameni extrem de săraci din 

întreaga lume lucrează în agricultură, de obicei ca fermieri mici de familie. Fermierii 



familiali produc mai mult de 80% din alimentele din lume și controlează 75% din toate 

resursele agricole. 

O realizare semnificativă a ultimilor trei ani a fost angajarea și influența puternică a 

membrilor Coaliției care reprezintă fermierii de familie. În 2016 a fost lansată inițiativa 

globală privind agricultura familială, condusă de World Rural Forum (WRF). Reunește 

importante organizații regionale ale agricultorilor (atât membrii ILC, cât și non-membri) 

în Africa, Asia, Pacific și America Latină. Susținute de inițiativa globală, inițiativele 

regionale sunt, de asemenea, lansate în 2018 de către membrii ILC. Legăturile dintre cele 

globale și regionale vor permite membrilor să colaboreze într-o strategie comună. 

 

Angajamentul 3: Diverse sisteme de drept asupra pământului 

Recunoașterea și protejarea diverselor sisteme de drepturi asupra terenurilor, de care 

depind mijloacele de trai ale oamenilor, inclusiv sistemele comunale și obișnuite de 

proprietate asupra pământului ale proprietarilor de terenuri mici, popoarelor indigene, 

pastoraliștilor, pescarilor și posesorilor de drepturi de suprapunere, deplasare și 

schimbare, și periodică, a terenurilor și a altor resurse naturale, chiar și atunci când 

acestea nu sunt recunoscute de lege și, de asemenea, recunoașterea că, bunăstarea 

utilizatorilor resurselor poate fi afectată de schimbări care se realizează în afara 

hotarelor terenului asupra căruia au drepturi de proprietate. 

Apelul global la acțiune și campania Drepturi de proprietate asupra terenurilor 

Acum 

Până la 2,5 miliarde de persoane, inclusiv 370 milioane de persoane indigene (PI), depind 

de terenuri și resurse naturale care sunt deținute, utilizate sau gestionate colectiv pentru 

hrană, adăpost, mijloace de trai și identitate culturală. Aceste terenuri - care includ 

păduri, fânețe, terenuri agricole, munți și țărmuri – cuprind peste 50% din suprafața 

lumii. În timp ce persoanele indigene și comunitățile locale au protejat aceste terenuri 

timp de secole, proprietatea asupra acestora este recunoscută legal doar pentru ceva mai 

mult de o cincime din ele. Ca urmare, cel puțin 40% din suprafața terenurilor lumii este 

vulnerabilă la „înhățarea” de către actorii puternici pentru plantații sau proiecte de 

combustibili fosili, baraje hidroelectrice, turism, speculații sau conservare. Acest lucru le 

subminează localnicilor nu numai drepturile omului, ci și amenință dezvoltarea durabilă 

și, în special, lupta împotriva schimbărilor climatice. 

ILC, Oxfam și Inițiativa privind drepturile și resursele (RRI) au lansat campania 

„Drepturi asupra pământului Acum” cu prezentarea raportului emblematic „Terenuri 

comune. Asigurarea drepturilor asupra terenurilor și protejarea pământului" în martie 

2016. Campania are ca obiectiv dublarea suprafeței terenurilor recunoscute, ca fiind 



deținute și controlate de persoane indigene și comunități locale până în 2020, de 

asemenea, a făcut recomandări concrete de acțiune guvernelor și altor părți interesate. 

Un rol-cheie al campaniei a fost de a oferi susținere drepturilor de terenuri , drepturi care 

lucrează la o serie de probleme la nivel global, cu resurse și vizibilitate internațională. În 

cadrul săptămânilor anuale de mobilizare globala, au avut loc peste 100 de evenimente în 

42 de tari, de la dialoguri, conferințe de presa si evenimente de advocacy pana la 

mobilizări stradale, oportunități de fotografie si acțiuni off-line, inclusiv cu participarea 

multor membri ai ILC. 

 

Angajamentul 4: Drepturi echitabile la terenuri pentru femei 

Asigurarea echității de gen în raport cu pământul, luarea tuturor măsurilor necesare 

pentru promovarea egalității de jure și de facto, sporirea capacității femeilor de a-și 

apăra drepturile asupra pământului și de a participa în mod egal la luarea deciziilor, de 

a asigura controlul asupra pământului și că beneficiile care sunt derivate din acesta sunt 

egale între femei și bărbați, inclusiv dreptul de a moșteni și lăsa moștenire drepturile de 

proprietatea asupra terenurilor. 

Inițiativele bazate pe angajamente (IBA), axate pe Angajamentul 4, cuprind o varietate de 

abordări și cele mai bune practici pentru obținerea drepturilor egale pentru femei. 

Inițiativa Kilimanjaro, lansată în Africa Centrală și de Vest, în parteneriat cu ActionAid, 

este un exemplu deosebit de reușit de actori axați pe terenuri, care influențează asupra 

agendelor factorilor cheie de decizie. Mujer Rural și Derecho a la Tierra, din regiunea 

LAC, au reușit să conecteze și să mobilizeze actorii relevanți și acum se concentrează pe 

influențarea asupra factorilor de decizie. Asigurarea echității de gen: extinderea mișcării 

drepturilor asupra pământului în Asia reunește un spectru larg de organizații naționale 

pentru a forma o rețea regională cu obiective și practici proprii. 

IBA din aceste trei regiuni constituie o componentă semnificativă a angajamentului ILC 

de promovare a egalității în drepturi asupra terenurilor pentru femei, de rând cu formarea 

Grupului de lucru pentru drepturile femeilor și echitate de gen al ILC, care a definit o 

agendă bazată pe drepturi egale asupra terenurilor pentru rețeaua Coaliției. 

În plus, ILC a lansat un set de instrumente privind drepturile femeilor în domeniul 

terenurilor, bazat pe o revizuire a instrumentelor și abordărilor create sau adoptate de 

membri pentru a promova, proteja și consolida drepturile femeilor. Setul de instrumente 

își propune să încurajeze învățarea reciprocă - unul dintre principalele avantaje ale 

participării la o rețea precum ILC - pe cinci instrumente care au fost utilizate cu succes de 

membrii Coaliției. Una dintre caracteristicile principale ale instrumentelor este 

adaptabilitatea acestora la diferite contexte și domenii de activitate. Acestea sunt 

prezentate într-un limbaj ușor de înțeles și accesibil, cu exemple concrete ale modului în 



care au fost utilizate și link-uri pentru ca membrii să poată accesa informații suplimentare 

pentru a le replica. 

 

Angajamentul 5: Asigurarea drepturilor teritoriale pentru popoarele indigene 

Respectarea și protejarea terenurilor inerente și a drepturilor teritoriale ale popoarelor 

indigene, cum este prevăzut în Convenția 169 a OIM și în Declarația ONU privind 

drepturile popoarelor indigene [UNDRIP], inclusiv prin recunoașterea faptului că 

respectarea cunoștințelor și a culturilor indigene contribuie la dezvoltarea durabilă și 

echitabilă și gestionarea adecvată a mediului. 

La nivel global, Secretariatul ILC utilizează Forumul Permanent al ONU privind 

problemele indigene (UNFPII) și Slow Food Terra Madre ca oportunități de avansare a 

colaborării în vederea implementării UNDRIP. În fiecare an, ILC a sprijinit membrii să 

se reunească în evenimentele paralele la UNFPII, inclusiv în ceea ce privește drepturile 

de proprietate a popoarelor indigene asupra terenurilor și resurselor comunitare 

(campania Land Rights Now) și a tinerilor indigeni. 

În plus, pentru a garanta că drepturile popoarelor indigene asupra terenurilor sunt 

proeminente în cadrul discuțiilor la nivel de țară privind guvernanța funciară, ILC a 

sprijinit, de asemenea, inițiative tematice / IBA în Africa, Asia și America Latină și 

Caraibe. 

 

Angajamentul 6: Ecosistemele gestionate local 

Abilitarea rolului utilizatorilor de terenuri locali în gestionarea teritorială și a 

ecosistemelor, recunoscând că dezvoltarea durabilă și gestionarea ecosistemelor sunt 

realizate, cel mai bine, prin luarea deciziilor și gestionarea participativă la nivel 

teritorial, împuternicirea utilizatorilor de terenuri și a comunităților lor cu autoritatea, 

mijloacele și stimulentele necesare pentru a-și îndeplini această responsabilitate. 

Platforma semiadio-latino-americană (Plataforma Semiáridos América Latina) este o 

inițiativă multietnică înființată pentru a aborda problemele cu care se confruntă 

comunitățile indigene și rurale din regiunile semi-aride ale Americii Latine în ceea ce 

privește accesul și gestionarea pământului, apei și a altor resurse naturale. 

În Asia, în 2017 a fost lansată o inițiativă bazată pe angajamente (IBA) privind 

ecosistemele gestionate local, pentru a consolida securitatea pe termen lung și capacitățile 

comunităților de a gestiona eficient ecosistemele sensibile din punct de vedere ecologic, 

prin documentarea, replicarea și susținerea politicilor și programelor privind pământul, 

centrate pe oameni. În 2018, inițiativa, condusă de Fondul pentru Dezvoltare Rurală 

(RDF) și Xavier Science Foundation (XSF), a documentat diverse experiențe ale 



membrilor ILC din regiune; concluziile lor vor fi prezentate la Forumul global al 

pământului din 2018. 

 

Angajamentul 7: Luarea incluzivă a deciziilor 

Asigurarea că procesele de luare a deciziilor privind pământul sunt incluzive, astfel încât 

politicile, legile, procedurile și deciziile privind terenurile să reflecte, în mod adecvat, 

drepturile, nevoile și aspirațiile persoanelor și comunităților care vor fi afectate de 

acestea. Acest lucru necesită împuternicirea acelora, care, în mod contrar, s-ar 

confrunta cu limitări în reprezentarea intereselor lor, în special prin sprijinirea 

utilizatorilor de terenuri și a altor organizații ale societății civile care sunt cele mai 

indicate să informeze, să mobilizeze și să reprezinte în mod legitim utilizatorii de terenuri 

marginalizați și participarea lor la platforme cu multiple persoane interesate pentru 

dialogul politic. 

Hotărârea de luare incluzivă a deciziilor este esențială pentru guvernanța terenurilor 

centrată pe oameni, iar promovarea acesteia a devenit o parte crucială a activității multor 

membri ai ILC. Prin Angajamentele 4 și 5, ILC are abordări structurate de promovare a 

incluziunii femeilor și popoarelor indigene în procesele de guvernanță funciară și în 

inițiativele Coaliției.  În angajamentul 7 se pune un accent deosebit asupra justiției inter-

generaționale.  

Prin IBA pe tema tineretului rural, coordonată de Procasur, s-a lansat un program de 

liderism și de schimb de experiență, cu scopul de a spori accesul tinerilor la terenuri și de 

a le îmbunătăți capacitățile de advocacy. La eveniment s-au reunit 24 de membri ai ILC și 

26 de organizații non-membre, în cadrul Forumului rural pentru tineret și ocuparea forței 

de muncă din 2016 din Guatemala, precum și prin schimbul regional privind drepturile și 

perspectivele tineretului rural organizat în Columbia în 2017.  Ambele schimburi de 

cunoștințe au ajutat la conectarea operațiunilor IBA privind tinerii cu procesele SNI din 

aceste două țări. În plus, a fost elaborată o notă tehnică cu recomandări concrete privind 

tinerii și VGGT-urile. O nouă IBA privind tineretul a fost consolidată în Asia în 2017, 

aceasta fiind condusă de RMI. 

 

Angajamentul 8: Informații transparente și accesibile 

Asigurarea transparenței și responsabilității prin accesul nestingherit și oportun al 

publicului la toate informațiile care pot contribui la dezbaterea publică informată și la 

luarea deciziilor cu privire la chestiunile funciare la toate etapele și prin descentralizare 

până la cel mai de jos nivel efectiv pentru a facilita participarea, răspunderea și 

căutarea de soluții adecvate la nivel local. 

Pentru a atinge angajamentul 8, ILC a susținut inițiativele membrilor axate pe 

transparență, accesibilitate a datelor și a informațiilor și combaterea corupției. Abordarea 



acestor aspecte transversale este importantă pentru ca membrii să susțină drepturile 

asupra terenurilor pe baza dovezilor concrete și, de asemenea, să contribuie la asigurarea 

eficacității muncii în toate aspectele legate de guvernanța funciară. 

Începând cu Scoția și Sierra Leone, acești parteneri au elaborat un cadru de cercetare 

pentru evaluarea reglementărilor țărilor respective cu privire la dreptul de proprietate a 

beneficiarilor în exploatațiile de terenuri de dimensiuni mari. Pentru Sierra Leone, o 

evaluare a țării a servit ca bază a recomandărilor de reformare a legilor funciare și a 

practicilor de guvernanță în ceea ce privește divulgarea publică a intereselor efective de 

proprietate. 

 

Angajamentul 9: Acțiuni eficiente împotriva înhățării terenurilor 

Prevenirea și remedierea acumulării abuzive a terenurilor, respectarea drepturilor 

tradiționale de utilizare a terenurilor și a mijloacelor de trai locale și asigurarea faptului 

că, toate inițiativele la scară largă care implică utilizarea terenurilor, apei și a altor 

resurse naturale, respectă obligațiile privind drepturile omului și mediul, bazându-se pe: 

consimțământul prealabil și informat al utilizatorilor existenți ai terenurilor; o evaluare 

aprofundată a impactului economic, social, cultural și de mediu în ceea ce privește atât 

femeile, cât și bărbații; planificarea democratică și supravegherea independentă; 

contractele transparente care respectă drepturile lucrătorilor, respectă obligațiile 

sociale și fiscale și sunt concrete și obligatorii pentru împărtășirea responsabilităților și 

beneficiilor. În cazul în care au avut loc efecte negative asupra drepturilor omului și a 

drepturilor legitime de proprietate, actorii implicați trebuie să asigure și să coopereze în 

cadrul unor mecanisme imparțiale și competente care să asigure remedierea, inclusiv 

prin restituirea terenurilor și a compensațiilor. 

Adăugător membrilor de sprijin care se angajează cu guvernele și corporațiile pentru a 

apăra drepturile comunităților, ILC a jucat un rol esențial în sprijinirea inițiativei 

mondiale de monitorizare a terenurilor din matricea terenurilor. ILC sprijină Matricea 

prin facilitarea comunicărilor sale și prin intermediul rețelelor sociale, prin difuzarea 

publicațiilor și analizelor sale, precum și prin stimularea fluxurilor de date de la și către 

utilizatori pentru a consolida baza de date. De asemenea, ILC sprijină proiecte-pilot ale 

observatorului național al Matricei din Camerun, Uganda, Senegal, Argentina și Filipine 

și a contribuit la realizarea unui studiu privind toate observatoarele de teren din Africa, 

Asia și America Latină. 

Mai recent, ILC, în cooperare cu Namati și IIED, a lansat un nou program de învățare, 

Inițiativa comunitară a terenurilor, pentru a împărtăși cele mai bune practici și pentru a 

consolida capacitatea membrilor care lucrează pentru protejarea drepturilor comunitare 

asupra terenurilor împotriva exploatării de către state și corporații. 

 



Angajamentul 10: Apărători protejați ai drepturilor legate de pământ 

Respectarea și protejarea drepturilor civile și politice ale apărătorilor drepturilor 

omului care lucrează în domeniul terenurilor, combaterea stigmatizării și criminalizării 

protestelor pașnice și a activităților legate de drepturi asupra terenurilor, precum și 

eliminarea impunității pentru încălcarea drepturilor omului, inclusiv hărțuirea, 

amenințările, violența și detenția din motive politice. 

În 2017, la nivel mondial au fost uciși 207 de apărători ai drepturilor la pământ și 

mediului, potrivit unui raport al Global Witness (Martor Global). Nu a existat niciodată 

un moment mai critic pentru a proteja drepturile asupra pământului și a celor de mediu, 

de asemenea, de a proteja persoanele care și-au pus viețile în pericol pentru a le apăra. 

Membrii ILC și partenerii lor se confruntă cu amenințări, criminalizare, violență și 

asasinate pentru apărarea drepturilor comunităților locale, țăranilor, pastoraliștilor și 

popoarelor indigene asupra pământului și mediului lor. 

 

Vibranța rețelei 

         

Către o rețea mai vibrantă 

Puterea noastra ca ILC provine din ceea ce suntem ca o retea. Vibranța rețelei este 

măsura în care membrii își folosesc conexiunile pentru a învăța și a întreprinde acțiuni 

comune cu alți membri și cu parteneri strategici, deoarece acest lucru adaugă valoare 

muncii lor. Prin extinderea accesului la rețeaua ILC din întreaga lume, oferind noi 

instrumente, resurse și sisteme de asistență, valoarea sa a crescut semnificativ. 

Progresele înregistrate în direcția unei rețele mai vibrante au fost realizate în patru 

domenii de interes: Învățarea și consolidarea capacităților, Implicarea și extinderea 

rețelelor, Echitatea de gen și Parteneriatele strategice. 

 

 Învățarea și consolidarea capacităților 

Această temă este deja un mandat de fond pentru ILC, iar învățarea și consolidarea 

capacităților au progresat semnificativ în ultimii trei ani. S-au înregistrat progrese 

substanțiale în ceea ce privește furnizarea de cunoștințe și competențe necesare 

membrilor pentru adaptarea și extinderea unor abordări eficiente privind guvernanța 

terenurilor centrată pe oameni. 

Pe lângă identificarea bunelor practici ale membrilor publicate în baza de date a bunelor 

practici (care numără acum mai mult de 100 de intrări) și publicarea acestora sub formă 

de seturi de instrumente; competențele membrilor sunt acum cartografiate în centrul de 



învățare (Learning Hub), iar activitățile de învățare au fost incluse în platforma de 

monitorizare și evaluare. 

Dincolo de această urmărire și sistematizare a cunoștințelor și competențelor membrilor, 

ILC a creat oportunități de învățare, schimburi reciproce de experiență, ghidări reciproce 

și activități de consolidare a capacităților, pentru a permite adaptarea și adoptarea de bune 

practici în întreaga rețea. 

 

Analiza rețelei 

Ca răspuns la modificările structurale interne ale rețelei sale, ILC a realizat un studiu 

online de performanță pentru a determina modul în care aceste schimbări sunt percepute 

de membrii săi și afectează dinamica generală a rețelei. 

Chestionarul a fost trimis la 202 de membri în engleză, franceză, spaniolă și rusă, de la 6 

martie 2018 până la 16 mai 2018. 71 de membri (35% dintre toți membrii contactați) au 

răspuns la sondaj on-line. 

 

Donatori și date financiare 

Comisia Europeană (CE) 

Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD) 

Irish Aid (Agenția de ajutor din Irlanda) 

Agenția de Cooperare pentru dezvoltare elvețiană (SDC) 

Ministerul Afacerilor Externe al Țărilor de Jos 

Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) 

Serviciul American Evreiesc Mondial (AJWS) și Fondul Filantropic Wellspring 

Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (SIDA) 

Alte contribuții minore. 

 

 

Pregătite și îngrijite de:  

Elena Bivol, Coordonator instruire 
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