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[notiser]
FN:

Indigenous Rights Declaration

[colombia: nukak] Det isolerade nomadfolket i  Amazonas 
som flydde från sina hem i regnskogen i colombia när 
konflikter höll på att utplåna dem, återvänder till skogen.

Som respons på en gemensam nationell och internationell 
kampanj, har den colombianska regeringen annonserat att de 
återföra Nukak till en säker fristad på 20 000 hektar skog. Men 
deras nya hem är bara 2 procent av storleken på deras eget 
reservat och det är inte en del av deras traditionella territorium, 
som fortfarande är en scen för våldsamma konflikter.

Gruppen på �70 nukakindianer har sett det mesta av sitt 
territorium övertas av kokaodlare, guerilla, paramilitärer och 
den colombianska armén, då deras en gång avlägsna skog har 
blivit slagfält i colombias långa inbördeskrig.

Indianerna flydde från sitt land i mars. Över hälften av folket 
har redan dött sedan deras första kontakt med vita människor 
�988, och nu finns knappt 500 överlevande.

Survivals ledare Stephen corry, sa idag: Vi är glada över 
att det växande intresset i världen för nukakindianerna har 
tvingat den colombianska regeringen att agera. Detta är en 
verklig demonstration av hur det allmänna intresset kan driva 
på regeringar att handla. Men Nukak kommer inte att kunna 
överleva i längden om de inte kan återvända till sina egna hem.

colombia:

Nukak återvänder till skogen

FN-rådet Human Rights council godkänner text till 
ursprungfolkens rättighetsdeklaration,
Indigenous Rights Declaration

I en historisk omröstning, som framkallade  stående ovationer 
från de närvarande, godkände FN:s Human Rights council i 
Geneve texten till en deklaration om ursprungsfolks rättigheter
som började diskuteras för mer än tjugo år sedan.

Förslaget till deklarationen ska nu upp i FN:s generalförsam-
ling, där medlemsländerna förväntas rösta på den senare i år. 
Rådet rekommenderade att generalförsamlingen godkänner 
förslaget. om det godkänns, kommer deklarationen att fungera 
som ett rättesnöre för hur ett lands behandling av stamfolk ska 
bedömas. Den  är dock inte lagligt bindande.

Deklarationen erkänner ursprungsfolkens rättigheter till sina 
landområden och att fritt leva där.  Den slår också fast att de till 
exempel inte ska förflyttas från sina landområden utan sitt eget 
samtycke och efter att ha blivit väl informerade. 
 
Efter omröstningen  varnade Storbrittaniens representant för att 
Storbrittanien inte accepterar principen om kollektiva rättigheter 
i internationell lag, en hållning som blivit föremål för  ständiga 
protester från ursprungsfolk och Survival.

Survivals ordförande Stephen corry sa idag:  Långt om länge 
börjar FN agera för att på allvar erkänna jordens ursprungs-
folk, av vilka de flesta fortfarande fördrivs  och många hotas 
av utplåning. Det återstår att se vilka regeringar som verkligen 
kommer att göra något för att hjälpa dem.  Det är naturligtvis 
tråkigt att den omedelbara reaktionen från Storbrittanniens 
regering är att förneka kollektiva rättigheter.
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