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[notiser]

[Peru: achuar; piro] Ett kinesiskt oljeföretag, SAPET, som 
utför undersökningar i amazonasområdet i sydöstra Peru, 
har meddelat att de inte ska göra intrång i de områden som 
bebos av så kallade okontaktade indianer.

Man tror att indiangruppen består av ungefär 600 personer till-
hörande pirostammen. För övrigt vet man väldigt lite om dem. 
Eftersom de är avskurna från omvärlden, är de mycket sårbara 
för smittosamma sjukdomar och nya kontakter kan vara ödes-
digra.

Nyheten om denna framgång för piroindianerna kommer samti-
digt som det meddelas att achuarindianerna  i norra Amazonas i 
Peru har vunnit en stor seger mot ett argentinskt oljebolag, Plus-
Petrol, efter att ha genomfört en två veckor lång blockad. Mer än 
800 achuarer blockerade PlusPetrols oljeanläggning, den största 
i Peru, i protest mot den miljöförstöring, som oljeproduktionen 
orsakat i deras område.

Blockaden blåstes av sedan en överenskommelse nåtts mellan 
bolaget och indianerna om förbättrad hänsyn till miljön, om del i 
vinsterna från oljeproduktionen till indianerna och respekt för att 
indianerna motsätter sig oljeutvinning på sitt område.

”Detta är en viktig seger för stamfolk. Den allmänna opinionen 
accepterar inte längre att företag kör över deras rättigheter. Det är 
skönt att höra att även oljeföretag i avlägsna trakter visar  respekt 
för det,” säger Stephen corry i Survival International.   
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Dubbel historisk indiansk 
triumf över oljeföretag 
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[Laos: hmong lao] Sedan oktober 2005 arbetar GfbV:s repre-
sentant Rebecca Sommer med frågan om hmong lao. Hon har 
rapporterat till FN om deras situation. Somliga av hmong lao 
gömmer sig i Laos och andra har nyligen flytt till Thailand.

Ursprungsfolket hmong lao gömmer sig sedan mer än 30 år 
i  avlägsna bergiga djungelområden i det kommunistiska Laos. 
Dessa områden utgör en särskild zon, där de gömda hmong lao 
förmodligen utnyttjas i militära syften. Detta förnekas av regi-
men.

Många grupper gömda hmong lao attackeras och utsätts för mas-
sakrer, kemiska vapen, flygövervakning och granater av vietna-
mesisk och laotisk militär. Tungt artilleri används för att förgöra 
dessa  människor, som lever i svält och i konstant fruktan. De 
flesta av dessa gömda grupper är andra, tredje eller till och med 
fjärde generationens USA-rekryter. De hjälpte USA avslöja nord-
vietnamesiska transportleder. Sommers kontakter bland hmong 
lao, smugglade för några år sedan satellittelefoner till zonen, och  
därför vet man via kontakter med bybor utanför zonen att militära 
trupper i detta ögonblick söker igenom zonen för att hitta och 
förgöra de gömda grupperna.

För en tid sedan rapporterades via satellittelefon att 3� gömda 
hmong lao dött av svält. Över � 000 hmong lao, som nyligen 
flydde från stridsområdet, bor som illegala imigranter i Thailand.
Hmong lao-ledare, som kommit till New york, har hjälpt till att 
sprida en rapport om situationen till FN, regeringar och organi-
sationer.

Rapport från Rebecca Sommer, 
GfbV:s representant i New york, 2006

Laos: 

Desperat situation för 
hmong lao-folket

Atti
CCND1b




