[notiser]
Burma:

82 000 medlemmar av
minoritetsfolk flyr från brott
mot mänskliga rättigheter i
Burma
Tibets nomader fruktar för sin överlevnad. Järnvägen kommer att
transportera minst 900 000 passagerare per år. Nomaderna kommer
att förlora sitt land, när tiotusentals kineser slår sig ner utmed
järnvägslinjen. I gränsprovinsen Xinjiang, de turkisktalande
uigurernas ockuperade område (minst lika stort som Tibet och
lika förtryckt av Kina; Fjärde Världens kommentar) har 100 000
kineser redan bosatt sig utmed linjen.
Medan det officiella Kina nu firar den nya järnvägsförbindelsen
som ett mästerverk av teknisk ingenjörsskicklighet, har tibetaner
runt om i världen påkallat protester mot öppnandet. För dem är
järnvägslinjen ett uttryck för Pekings politik, som tydligt syftar
till att på lång sikt ändra befolkningsstrukturen till hankinesernas
fördel. Redan nu är tibetanerna i minoritet i de tibetanska
städerna. Trots att Peking skryter med ”utvecklingen” i de
autonoma områdena, så har fattigdomen ökat, speciellt i de
lantliga områden som bebos av tibetaner.
De tibetanska nomaderna känner sig som ”tredje klassens
medborgare” eftersom de diskrimineras och föraktas. I stället
för att respektera deras kultur och levnadssätt, som utnyttjar
det ekologiska systemet med sparsamhet, har de kinesiska
myndigheterna tagit ifrån nomaderna deras traditionella
landområden.
Stora arealer används nu till intensivt jordbruk, vilket har lett till
enorma miljöproblem.
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Minst 82 000 medlemmar av etniska minoritetsgrupper har flytt
från sina byar i östra Burma under året, därför att de utsatts för
brott mot mänskliga rättigheter.
Denna siffra publicerades idag av en grupp
människorättsorganisationer, som arbetar i gränsområdet mellan
Thailand och Burma. “Det verkliga antalet internflyktingar
(IDP:s) kommer förmodligen att vara ännu högre”, varnade
GfbV:s asienexpert Ulrich Delius. “De skrämmande siffrorna i
gruppens fjärde rapport klargör att situationen för minoriteterna
i den multinationella staten Burma är värre än någonsin”. 232
minoritetsbyar i östra Burma har förstörts under det senaste året.
Bybor har också tvingats flytta till andra platser.
Människorättsorganisationerna har dokumenterat mer än 3 000
attacker mot minoritetsfolk i området. Den etniska gruppen
Karenfolket är värst utsatta med 27 000 personer som har tvingats
fly från sina bosättningar på grund av arméns militära offensiv. Det
finns minst 500 000 internflyktingar i Burma. “Humanitärt sett är
deras situation en katastrof, eftersom hjälporganisationer hindras
att bistå med livsmedel av dels de burmesiska myndigheterna,
och på grund av det spända läget”, rapporterade Delius.
Ungefär 60 procent av flyktingarna lider av dysenteri och
åtminstone tolv procent har malaria. Som resultat av den totala
bristen på hygien dör var tolfte kvinna i barnsäng.
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