
62  F J Ä R D E  VÄ R L D E N  3 - 4  2 0 0 6  

En intresserad 
publik var på plats 
under dagen. 

Ursprungsfolkens internationella dag fick 
belysning på Skansen i Stockholm den 
9 augusti. I och runt Samevistet blev det 
tal, musik och minglande. Lassokastning 
utövades. Det blev historieberättande och 
jojk med Victoria Harnesk.
 
Göran Juntti, Skansens Byggnads-
avdelning, beskrev byggandet av den 
nya kåtan. Även vid renhagen gavs extra 
guideinformation.  Suovas och torkat renkött 
fanns i Suovasboden på Marknadsgatan. 
   Stockholms FN-förening och Föreningen 
Fjärde Världen hade informationsbord. Inte 
minst turister från olika länder kom förbi. 

                                                         
 Text och foto: Henrik Persson 

 

Ursprungs-
folkens dag 
firades på 
Skansen

Det väckte internationellt uppseende när 
uppgifter kom om att bushmen i början  
av april i år arresterats och torterats 
för att de jagat på mark de bebott  
i 20 000 år. De tillhör folkgrupperna 
gana, gwi och bakgalagadi. Botswanas  
regering har tvångsförflyttat dem ut ur 
ett naturreservatsområde 2002. Men  
bushfolksmännen måste jaga för att 
försörja sin familjer.

Åtta personer hade gripits anklagade 
för att ha jagat inom naturreservatet  
central kalahari Game Reserve. De 
greps av djurvårdsvakter under gevärshot,  
bands vid en påle en dag och blev 
sparkade och slagna om de rörde sig. De  
hölls också en natt i fängelse.  
Även tidigare i mars greps fyra 
bushmen för att de jagat inom  
naturreservatet, och två av dem torterades 
också. 

Stephen corry, inom organisationen 
Survival International har i en intervju  
påpekat att övergrepp mot bushfolken 
av detta slag pågått i åratal, men att  
ingenting görs för att hindra det. 

Måndagen den 4:e september anordnade 
nätverket ”Lämna bushfolken ifred!” 
en solidaritetsdemonstration för Gana- 
och Gwibushfolken i Botswana utanför 
Botswanas ambassad i Stockholm. 
Föreningen Fjärde Världen var också 
representerad. Ett uttalande överlämnades 
till ambassaden där man bland annat 
skrev:

 ”Vi kommer att fortsätta att dra 
uppmärksamhet till behandlingen av 
bushfolken för att göra svensk allmänhet, 
media och regering medveten om vad som 
pågår i ert land. Detta kommer inte att 
upphöra förrän bushfolken får sitt land 
tillbaka.”
 
I somras sändes också brev från För-
eningen Fjärde Världen till Utrikesde-
partementet med frågor om vad som 
kunde göras i bushfolksfrågan. kansli-
rådet Åsa Andrae svarade på UD:s Afri-
kaansvarige Anna Brandts uppdrag att:  
 ”Utrikesdepartementet delar er oro 
för Sanfolkets situation och för en 
kontinuerlig dialog med den bot-
swanska regeringen om utvecklingen 
i ckGR, både bilateralt och via EU.  
 Vår bedömning är att det i nuläget inte 
finns skäl att strama upp budskapet från 
EU:s sida då detta skulle föregripa den 
resa till ckGR som den diplomatiska 
kåren i Gaborone planerar att göra i sep-
tember. Beroende på kommande erfaren-
heter från resan till ckGR kan det kan-
ske bli aktuellt att modifiera budskapet 
därefter.”
 
Säkerligen kommer nya turer att äga rum 
i frågan. Under tiden fortsätter bushfolken 
vänta på att tillerkännas rätten till sina 
landområden.

                                                         
            Henrik Persson 

Solidaritet med bushfolken

[föreningsnytt]

Atti
CCND1b




