
Ang Pahayag ng Chilika 
 
Kami, 400 kinatawan ng 32 bansa sa Asian Wetland Symposium 2005, nagtagpu-tagpo sa 
Bhubasnewar at Chilika, Orissa, India noong 6-9 Pebrero 2005, sa pamamagitan ng Pahayag na 
ito ay KUMIKILALA: 
 
Na ang wetlands ( kasama na ang mga lupaing-tubig, mga lalao, pipisikan, mga lugar ng kahoy 
bakawan at iba pa) ng Asya ay dati nang nagbibigay sa balana ng seguridad ekolohiko at 
suportang pangkabuhayan sa pamamagitan ng prosesong natural tungo sa kanilang 
kapakinabangan; patuloy na pagdami ng mga tao at kakulangan ng kaalaman hinggil sa 
kahalagahan ng wetlands ang nagbigay-daan sa pagkawasak at pangungunti ng mga ito dahilan na 
rin sa walang tagos na paggamit ng sambayanan; mayroong matinding pangngailangan na harapin 
ang mga hamon ng hindi akmang pag-unlad, pagdarahop at karampatang kakayahan para sa 
epektibong pananauli ng kapakinabangan at pamamahalang tapat ng mga wetlands; 
 
Na isinasa-alangalang ang mga rekomendasyon ng 1992 at 2001 Asian Wetland Symposia na 
nagmungkahi ng mga epektibong mekanismo para sa konserbasyon at wastong paggamit ng mga 
wetlands ng Asya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayang internasyonal at lokal ukol sa mga 
litaw na kasanayan  at mga bagong halimbawa ng pamamahalang maki-komunidad na may bigay-
pansin sa mga karanasan at kaalaman sa rehiyon; 
 
Na ang lawa ng Chilika sa India ay isang natatanging halimbawa ng konserbasyon at wastong 
paggamit ng wetland na naaayon sa sama-samang pamamahala at pagkilos na may diin sa 
pakikilahok ng mga taong lokal  sang-ayon sa karanasang internasyonal, rehiyonal at lokal;  ang 
mga lunas na ginamit sa lawa ay nagkaroon ng magandang resulta sa sitwasyong ekonomiko at 
sosyal ng mga komunidad na umaasa ng kanilang pang-kabuhayan sa lawa ng Chilika na 
nagpapatibay rin sa integridad ekolohika ng lawa; 
 
Na ang nakalipas na tsunami sa Indian ocean ay mabigat na naka-apekto sa mga wetlands at 
pamumuhay ng mamamayan at nagkaroon ng maraming hamon para ibalik ang kapakinabangan 
ng mga wetlands kasama na ang mga damong-dagat, pipisikan, mga batong-dagat at iba pa. 
 
SAMAKATUWID, KAMI’Y  HUMIHILING 
 
Na ang pagsira/pagwasak ng mga wetlands  sa di akmang paglinang  ay dagliang ihinto at sundin, 
sa halip, ang mga bagong estratehiya at mga subok na pamaraan para masagip at mapalaganap na 
muli ang mga ekosistemang wetland gayundin ang uri ng pamumuhay sa mga komunidad lokal; 
ang kahalagahang kultural ng mga wetlands ay bigyang-pansin at isama sa mga alituntuning 
pamamahala ng mga wetlands; at para maibsan ang kahirapan at matamo ang kaalwanan at 
mabungang  pamumuhay, itaguyod ang kakayahang sosyo ekonomiko ng mga ito sa 
pangkalahatang balangkas pag-unlad; 
 
KAYA, NANANAWAGAN KAMI NG PAGKILOS 
 
Na ang mga makabagong paraan sa maunlad na pamamahala at pagkalinga ng mga wetlands  ay 
gamitin tungo sa mahusay na pamumuhay   na may bigay-diin sa 
 
+  Pagpapanatili ng may hanggahang paggamit ng yamang kalikasan upang masiguro ang 
kahalagahan ng ekosistemang wetlands; 
 



+ Itaguyod ang pagpapanatili ng biodiversity at karampatang paggamit ng yamang kalikasan ng 
wetlands batay sa mga paniniwala at kaalaman ng mga taong lokal tungkol sa pagpapaunlad ng 
wetlands; 
 
+ Pangangalap ng mga kulturang pamana ng lahi upang magkaroon ng pinagkakaisahang batayan 
ang pamamahala niyon; 
 
+ Bigyang tangkilik kaagad ang mga gawaing pangkabuhayan na halaw sa kaalamang lokal 
kasama na ang turismong pangkalikasan at itaguyod ang publiko at pribadong pagkakapatiran 
para sa ikada-dagdag halaga ng mga produktong wetlands;  
 
+ Pagpapalakas sa mga institusyong lokal at mga tuwina’y gumagamit ng likas yamang wetlands 
upang maseguro na ang kanilang tinig at mga karapatan ay kasama sa pagbuo ng mga balangkas 
hinggil sa pamamahala ng mga wetlands;  
 
+ Isama ang wetlands sa lahat ng balangkas pagpapaunlad sektoral upang makamtan ang likas-
kayamg pag-unlad;   
 
+ Pagtanggap sa mga tuntunintg pangpananatili  ng mga wetlands, mga balak at estratehiya para 
sa makabuluhamg paggamit ng mga ito;  
 
+ Pagtuklas, pagpapalaganap at pagpapa-iral ng mga matagumpay na karanasang pagkakapatiran 
sa pamamalakad ng mga wetlands at pagbibigay pansin dito sa mga antas lokal, nasyonal at 
rehiyonal; 
 
+ Pagtatakda sa edukasyon, kaalamang pampubliko at kamalayan bilang mga sandigan upang 
mapalitan ang mga lihis na paniniwala sa pagkakamit ng karampatang pagtataguyod ng wetlands; 
 
+  Pag-ibayuhin at pagtibayin ang mga programa ng pagbibigay kaalaman sa mga komunidad 
lokal at sa lahat ng may kinalaman sa pagpapayabong ng mga wetlands tulad nga mga 
tagapangasiwa ng mga balak, mga tagapagpasiya, gayon din ang mga kinatawan ng mga 
pamayanan;  
 
+ Pagbibigay-buhay o sigla sa mga nasirang wetlands upang maipagpatuloy ang silbi at halaga ng 
mga ito sa mga taong rito’y umaasa; 
 
+ Madaliang kilos para sa pagbabalik ng kapakinabangan ng mga dalampasigang wetlands na 
nasalanta ng tsunami upang muli’y maging kapaki-pakinabang ang mga ito at gayundin upang 
panalitihin ang biodiversity.    
 
 
Sa kabuuan, hinihiling ng mga nangasiwa ng Asian Wetlands Symposium 2005 ang suporta at 
tulong ng mga Pamahalaan ng India at Hapon upang maipa-abot ang nilalaman ng Pahayag na ito 
sa darating na pagpupulong ng rehiyong Asya hinggil sa Convention on Wetlands (Ramsar, Iran 
1971); sa ika-9 na pagpupulong ng mga kasapi sa Convention on Wetlands na gaganapin sa 
Kampala, Uganda sa Nobyembre 2005 at sa ika-11 pagpupulong mundial hinggil sa mga lawa na 
gaganapin sa Nairobi, Kenya sa Oktubre 2005. 
 
 
Bhubaneswar, 9 Pebrero 2005 
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