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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.
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