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[notiser]
Sibirien:

Sibiriska urfolk hotade av en 
ny fara: Moskva planerar att 

hyra ut skog till kina

Gesellschaft fur bedrohte Völker (GfbV), som verkar för att förs-
vara Sibiriens urfolk, har uttalat en allvarlig varning för att hyra 
ut ryska skogar till kina. Nyhetstidningen “Moscow Times” rap-
porterade i onsdags om kremls planer i denna riktning. Ryssland  
planerar att hyra ut en miljon hektar skog i 49 år i Tyumen och 
Sverdlovsk i Västsibirien till kinesiska statliga skogsbolag. Det 
är ett område större än Saarlandet.

“För khanterna, manserna, selkuperna och evenkerna betyder 
detta utnyttjande av deras skogar av utländska bolag ytterliggare 
ett hot. De fruktar att skogarna inte kommer att användas på ett 
förnybart sätt utan att skogen kommer att skövlas hänsynslöst 
och därmed förstöra försörjningen för renägarna som behöver 
skogsmarken till bete för sina renhjordar, sa GfbV:s rysslandsex-
pert Sarah Reinke i Göttingen i torsdags.  Detta skulle också 
innebära  ett svårt och ödesdigert slag mot urfolkets  andliga och 
kulturella livsnerv.

Den hänsynslösa exploateringen av mineraler, olja, gas, guld, 
diamanter och uran på deras  traditionella landområden har 
redan tvingat många av urfolken att lämna sina områden och 
många har mot sin vilja varit tvungna att ge upp sina traditionella 
levnadssätt. Arbetslöshet, kriminalitet och social rotlöshet har 
sänkt ursprungsfolkens medellivslängd med tio år under övriga 
ryssars.

Ett storskaligt skogsavverkningsprogram skulle dessutom 
innebära en katastrof för den miljömässigt känsliga regionen. De 
sibiriska skogarna är  nämligen, vid sidan av Amazonas regnsk-
ogar, jordens “gröna lunga”. Ryssland äger över 22 procent av 
jordens skogklädda yta, Brasilien över �6 procent. På grund av 
massiv och illegal avverkning är dessa skogar nu i stor fara. Det 
är just vid den kinesiska gränsen som stora delar av skogen har 
huggits ner.

Ryssland exporterar officiellt �5 miljoner kubikmeter lövträd till 
kina, vilket innebär 37 procent av Rysslands hela lövträdexport. 
Vad gäller barrträd så går 45 procent av Rysslands hela export till 
Folkrepubliken kina. 

Tibet:

kontroversiell järnväg invigd i 
Tibet, dödligt slag mot  Tibets 

nomader med Berlins hjälp

Gesellschaft für bedrohte Völker anklagade Bombardier 
Transportation company med huvudkontor i Berlin för att bidra 
till förstörande av nomaders landområden genom att tillverka 
36� järnvägsvagnar till en kontroversiell järnvägslinje tvärs över 
`världens tak´. ”� juli 2006 är en svart dag för Tibet”, sa GfbV:s 
asienkorrespondent Ulrich Delius . ”Denna järnvägslinje kommer 
att innebära dödsstöten för Tibets traditionella nomadsamhälle, 
eftersom den kommer att föra in ytterligare hundratusentals 
kinesiska bosättare  i Tibet.” Linjen från Gormo (på kinesiska: 
Golmud) till den tibetanska huvudstaden Lhasa kommer att 
öppnas officiellt den � juli.

Bombardier Transportation company, som har sitt huvudkontor i 
Berlin är världens ledande tillverkare av järnvägsmateriel. Det är 
en del av den kanadensiska teknologiska koncernen Bombardier 
och har produktion inte bara i Berlin-Hellersdorf och i 42 andra 
länder utan sysselsätter också � 400 personer i kina.

Där byggdes järnvägsvagnarna i samarbete med kinesiska företag 
och ett kanadensiskt bolag mellan december 2005 och maj 2006. 
kinesiska järnvägsministeriet beställde 36� vagnar till ett värde 
av 3�2 milj euro. Bombardiers andel uppgår enligt företaget till 
omkr 59 milj euro.

Gesellschaft für bedrohte Völker
Pressmeddelande, 24 augusti 2006
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[notiser]
Burma:

82 000 medlemmar av 
minoritetsfolk flyr från brott 
mot mänskliga rättigheter i 

Burma

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.  

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 �00 000 
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.         

Gesellschaft für bedrohte Völker
Pressmeddelande, 30 juni 2006
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