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Bushfolket i Botswana
väntar på dom

Skydd för isolerade indianer
[Bolivia: toromba] Den bolivianska regeringen har skapat
ett reservat speciellt för isolerade indianer.

[Botswana: bushfolken] I september avslutades domstolsprocessen mellan bushfolken Gana, Gwi och Bakgalagadi och Botswanas regering. Målet gäller bushfolkets rätt
att bo kvar i sitt område. I december kommer domen.
Bushfolkets advokat Gordon Bennett hävdade i sin slutplädering att de har den lagliga rätten till landområdet och att det
grundas på den långa tid de bott och vistats där och att de aldrig
i lag fråntagits denna rätt, varken under den brittiska överhögheten eller under det självständiga Botswanas regeringstid. I liknande fall i till exempel Australien och Sydafrika har ursprungsfolks rättigheter inte fråntagits dem.
Bennett underströk att bushfolkets landrättigheter är formellt
skyddade i Botswanas konstitution.
Nog vore det underligt om Botswanas regering som utger sig
för att vara demokratisk kan bryta mot sin egen konstitution!
Bushfolkets ledare Roy Sesana, mottagare av priset Right Livelihood Award 2005, närvarade tillsammans med en grupp av sitt
folk alla iklädda tröjor med texten ”I love CKGR”. (CKGR =
Central Kalahari Games Reserve.)
– Vi är glada att domstolen nu äntligen efter en så lång process
får höra varför vi måste få tillåtelse att återvända hem. Vi hoppas alla att domslutet kommer snart så att vi kan återvända till
vårt land, säger Roy Sesana.
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Reservatet, skapat för att skydda det isolerade Toromona folket,
är nästan 19 000 kvm och förbjuder all skogsavverkning,
oljeexploatering och gruvdrift.
Bolivias granne, Peru, har skapat ett antal reservat speciellt för
isolerade indianer, men de är alla invaderade av endera illegala
skogsavverkare, eller hotade av olje- och gruvtillstånd och nya
vägar.
Det finns uppskattningsvis omkring 15 olika isolerade folk
i Peru, men mötet med skogsavverkare innebär att det sker
dödsfall varje år.
Survivals ledare, Stephen Corry, sa idag, ´Survival gratulerar
Bolivias regering för skapandet av reservat för isolerade
indianer och uppmanar den att genomföra skydd lokalt. Detta
steg borde verka som en sporre för dess granne, Peru, att
komma ihåg dess mest sårbara medborgare och komma till
deras hjälp.
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