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upp. Nu vill man satsa på turismen i stället och då även utnyttja 
khantikulturen på rövarmanér. till exempel har man ändrat 
khanternas traditionella långsamma danser och gjort dem till 
turistshow, berättar Olga kornienko.

moskva vill centralisera makten alltmer, säger kornienko. i 
Yugra flyttar man byrådets makt till regionnivå. khanter finns 
bara i byråden, så deras möjligheter att påverka politiken försvin-
ner praktiskt taget helt. på senare tid har man också velat ansluta 
Yugra till tjumen-länet. För tillfället har Yugra vunnit kampen 
och får behålla sin autonomi åtminstone de närmaste fem åren.

En optimistisk konstnär
Hantverkskonstnären Nadeshda pavlova ser relativt optimistiskt 
på framtiden. Hon är heltidsanställd i Hantverkskonstens hus på 
Surguts friluftsmuseum. Hennes mor var mansi och far komi, 
och i sina renskinnsföremål använder hon traditionella material, 
tekniker och mönster.

[Sibirien] Förslag om en ny lag i ryssland gäl-
lande privatisering och försäljning av ryska 
skogar har upprört människorättsorganisatio-
ner världen över. Lagen skulle försämra vill-
koren väsentligt för alla de ursprungsfolk som 
bor och använder sig av skogen. Ett protestbrev 
med en vädjan till statsduman i ryssland har 
skickats och brevet refereras här nedan.

den 22 - 23 september 2005 Skulle ryska statsduman behandla 
ett förslag till reviderad  lag för rättigheter till skog i ryssland, 
the Forest Code. detta förslag syftade  - och syftar fortfarande -  
till storskalig privatisering och försäljning av ryska skogar, även 

Vädjan från internationella solidaritetsrörelser 

till den 
ryska duman 

Stoppa förslag till nya skogs- och 
vattenlagar!

pavlova tycker att ursprungsfolkens medvetenhet har blivit 
betydligt starkare. Flera vuxna lär ut språket och traditionerna  
till de yngre. det är vanligt att berätta sagor på ursprungsspråket 
och man ordnar läger för att lära ut hur man t.ex. knyter fisknät. 
det finns äldre personer som kan sjunga gamla sånger och spela 
på gamla instrument. även naturreligionen och renskötseln har 
aktiverats i Surgut-området. khanti-mansibarnen behöver inte 
längre flytta till internatskolor utan de har skolor i sina egna byar, 
och då fjärmas de inte från sina folks traditioner på samma sätt 
som på internat. pavlova säger också att det numera finns lagar 
som tvingar oljebolagen att ta hänsyn till ursprungsfolken.

Sirpa pääkkönen

källa:  
Ville ropponen,  Ensimmäiset kansat 4/2005

         

till utländska företag, som skulle få rätt att `hyra´ skogar upp till 
99 år, vilket skulle innebära att de som bor i dessa områden inte 
längre skulle garanteras rätten att fritt använda sina traditionella 
marker.

Så sent som i december 1997 slog konstitutionsdomstolen i 
ryssland fast att de små ursprungsfolkens rätt till sin skog skulle 
skyddas enligt  § 9  i den gällande ryska federationens konsti-
tution. där står att: ”skogen är en viktig inkomstkälla för de 
mindre ursprungsfolken och av stor betydelse för deras kultur.” 
den nya lagen, vars behandling sköts upp till mars 2006, utgör 
tillsammans med planerade nya land- och vattenlagar de allvarli-
gaste hot mot ursprungsfolkens existens i ryssland, framför allt 
i Sibirien.
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Brev till statsduman
den 21 september 2005 skickade Survival international följande vädjan till solidaritetsrörelser runt om i världen för vidarebefordran 
till statsdumans president Boris Vyacheslavovich Gryzlov:

ärade Boris Vyacheslavovich,

Vi har informerats av representanter för ursprungsfolk i ryssland (representerade av raipON och LiENip) att ni nu för andra 
gången debatterar förslaget till en lag för skogar, floder och vattendrag i ryssland. Efter att ha gått igenom de olika paragraferna, 
speciellt de som berör skogslagen, skulle vi vilja delge er några synpunkter.

Generellt så ges ursprungsfolken ingen speciell uppmärksamhet, trots att all erfarenhet världen över har visat vilken oerhörd bety-
delse skogen har för ursprungsfolken i deras kamp för att bevara sina genom historien utvecklade levnadssätt och sina kulturer. 
i vårt arbete med ursprungsfolk har vi fått insikt om skogens vitala betydelse för deras sociala trygghet, deras försörjning och för 
deras religion och vill göra er uppmärksam på detta. Skogen är ursprungsfolkens hem och kosmos,  även i ryssland.

att förlora fri tillgång till skog, antingen det sker genom privatisering eller genom kommersiell användning av tredje part, leder 
oundvikligen till stor skada för ursprungsfolk. Likaså kommer renägare att förlora sina nyttjanderätter, när markområden  lämnas 
bort på licens, leasas eller auktioneras bort, vilket kommer att hota deras traditionella betesmarker i skogen. Enligt bestämmel-
serna i den nya lagen behöver renägarna stora penningsummor för att kunna behålla sina markrättigheter, något som de inte har 
och som de tidigare enligt traditionellt sätt att använda marken inte har behövt. När det gäller motsvarande förhållanden i t. ex. 
indien , så visar man mycket stor hänsyn till detta, när man stiftar skogslagar. detsamma kan konstateras i många länder i värl-
den där ursprungsfolk lever. Skogar, som av tradition tillhör ursprungsfolkens samhällen åtnjuter speciellt lagligt skydd och deras 
stora betydelse för folkets existens erkänns i lagen. Och det är faktiskt så att i de områden där skogen har bevarats som offentlig 
egendom, där har erfarenheten visat att den använts på bästa sätt oberoende av om den utnyttjats kommersiellt eller inte.

Vi vill tillägga att de av ursprungsfolken i ryssland, som vi pratat med, klagar på bristen på konsultation. man har inte rådfrågat 
dem, som det mest berör. Vi är förvånade över hur proceduren med att planera skogslagen hittills har skötts. ryssland har vis-
serligen inte ratificerat iLO 169, men vi vill påpeka att bestämmelserna om konsultation, som förespråkas där, i stort sett anses 
vara internationellt accepterade t ex även i Latinamerika.

Slutligen undrar vi om den föreslagna versionen av en skogslag har kontrollerats vara i enlighet med de fundamentala normerna 
för mänskliga rättigheter som t ex iCCpr och iCESCr. dessa konventioner, ratificerade av Sovjetunionen 1976, garanterar spe-
ciella rättigheter för alla folk i ryssland att få behålla sin basnäring i enlighet med sitt eget sätt att leva. därför påpekar vi än en 
gång att vi anser att varje lag beträffande framtida användning av skogen och dess resurser först och främst måste ta hänsyn till 
ursprungsfolkens användning av den.

det aktuella förslaget till ny skogslag inger stor oro för många ursprungsfolks sociala och kulturella existens i ryssland. Likaså är 
vi djupt oroade över de nya lagarna för floder och vattendrag, som debatteras samtidigt. med andra ord, vi fruktar att ursprungs-
folkens hela existens och kultur kommer att utplånas.   

därför ber vi er:
a) att stoppa båda de föreslagna lagarna, skogslagen och flod- och vattenlagen!
b) att se till att mänskliga rättighetsaspekter och ursprungsfolksfrågor grundligt beaktas och
    debatteras på ett adekvat sätt, liksom
c) att garantera nödvändig konsultation med ursprungsfolken enligt minimal internationell         
    standard. 

Vi ber er allvarligt betänka dessa frågor när nu den andra debatten om förslaget äger rum.

tack för er uppmärksamhet. 
Högaktningsfullt

den 12 mars 2006 meddelades att the Forest Code, den nya skogslagen, har lämnats till översyn. det finns mer än 2000 föreslagna 
tillägg och det handlar om vilka av dem som ska inkluderas i den nya lagen.

Birgitta pihl
ordförande Föreningen Fjärde Världen




