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[notiser]

Sudan:

Fördrivning på grund av 
dammbygge 

[Sudan: manasir, amri och hamadab] Tyskt bolag har del i 
skulden för att bönder fördrivs på grund av dammbygge i 
Sudan.

I samband med Världsvattenveckan har Gesellschaft fur bedrohte 
Völker (GfbV) visat på de negativa följderna av Merowedammen 
i norra Sudan.

cirka 50 000 medlemmar av de arabiska folkgrupperna manasir, 
amri och hamadab vid Nilen hotas av tvångsförflyttning.  Män-
niskorättsorganisationen har anklagat det tyska företaget Lah-
meyer International, som har planerat och ansvarat för konstruk-
tionen av dammen, för att vara delaktigt i fördrivningen.

850 amriska familjer förlorade sina hem den 6 augusti, när man 
utan föregående varning började fylla reservoaren till den nya 
höga dammen.  Femton byar förstördes. och ytterliggare tio byar 
med � 350 familjer är direkt hotade av vattnet.
 
FN:s speciella reporter för mänskliga rättigheter, Sima Samar, 
uttryckte i khartoum stark oro över fördrivningen. Ett erbjudan-
de från den sudanesiska regeringen om kompensation avvisades 
av de drabbade, som aldrig tillfrågats eller involverats i plane-
ringen.  De protesterar också mot att bli förflyttade till ofruktbara 
ökenområden.

De berörda har sänt allvarliga vädjanden till andra länder om att 
skicka hjälp. I och med att åkrar och betesmarker har översväm-
mats, har böndernas och djuruppfödarnas försörjning förstörts. 
Den 22 april sköts tre personer, som demonstrerade mot dam-
men. Femtio skadades. 
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[Botswana/ kenya: bushfolken; ogiek] Två medlemmar av 
jägar- och samlarstammen ogiek i kenya kommer i morgon, 
23 november, att tillsammans med bushmanorganisationen 
First People of the kalahari hålla en gemensam  presskonfe-
rens i Gaborone.

kiplangat cheruiyot och Mpoiko kobei reste denna vecka från 
kenya till den nya bosättningen New Xade för att informera sig 
om situationen.

ogiek har tidigare uttalat sitt stöd för de bushmän som fördri-
vits ur central kalahari Game Reserve. Under 2003 och 2004 
skickade de tusentals namnunderskrifter till Botswana High 
commission i Nairobi för att påminna om fördrivningen av 
bushmännen år 2002.
”ogiekfolkets hjärtan blöder för våra bröder och systrar, bush-
männen ghana och gwi … Bröder och systrar, låt inte era för-
följare få er att glömma vilka ni är. Det spelar ingen roll
hur långt bort ni har förts från det, det land och det levnadssätt 
era förfäder gav er tillhör er.
Var starka! Ni kommer att få återse ert land!”

ogiek är en av de få återstående jägar- och samlarstammarna 
i Östafrika. De bor i berget Maus skogar, som ligger ovanför 
Riftdalen. ogiek har utsatts för en rad tvångsförflyttningar
från sitt område och deras skog hotas av skogsbolag, nybyggare 
och teodlare.

Botswana/kenya:

Jägar- och samlarfolk från 
kenya i gemensam presskonfe-
rens med bushmän i Botswana
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