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[SiBiriEN] Den 6 februari 2008 var ”The Delegation of the European Com-
mission to Russia” värdar för en internationell konferens på toppnivå, ägnad att 
skydda rättigheterna för ursprungsfolk i industrialiserade länder, både i Ryss-
land och EU. Konferensen hölls som en del av projektet stöttat av ”European 
Initiative for Democracy and Human Rights” och genomfördes av RAIPON 
(the Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the 
Far East).

 Projektet ”Centre of Legal Resources of the Indigenous Peoples of the 
North, Siberia and the Far East of the Russian Federation” är ett € 370 000 
projekt 2006-2008, ägnat att stärka NGO:s (Non government organisations) 
som främjar ursprungsfolks rättigheter i ryska federationen genom medverkan 
i FN:s arbete och i andra internationella sammanhang. Över femtio ledare för 
ryska ursprungsfolks NGO:s deltog i FN:s arbetsgruppsmöten, FN:s kommis-
sion för mänskliga rättigheter, i möten med ILO, Europeiska rådet, och andra 
internationella forum.

Projektet skapade ”the Centre of legal resources” – ett unikt informations-
organ för ryskspråkiga ursprungsfolk, vars syfte är att sprida kunskap om vilka 
rättigheter de är garanterade enligt rysk lagstiftning och internationella lagar. 
Som en del av projektet ordnades utbildningsseminarier i olika delar av Sibi-
rien och publicering av specialiserad juridisk litteratur. Projektet stöttade också 
några rättsfall där ursprungsfolks rättigheter försvarades.

”The European Initiative for Democracy and Human Rights” har arbetat i 
Ryssland i över tio år. Det har finansierat över 250 projekt, ledda av ryska NGO:s 
som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. År 2008 kommer 16 nya 
projekt att få finansiellt stöd från EU på sammanlagt cirka 2 miljoner euro. Alla 
projekt genomförs av ryska NGO:s i olika ryska regioner. [RAIPON]
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Fem döda i massaker 
[EcuADor] Waorani fruk-
tar fortsatt oljeutvinning och 
skogsavverkning i Yasuni 
Nationalpark. 

Minst fem medlemmar av 
ursprungsfolket waorani dog i en 
massaker utförd av illegala skogs-
avverkare i Yasuni Nationalpark 
den 10 februari. Den ecuado-
rianska regnskogen och dess 
ursprungsfolk, vilka delvis lever i 
frivillig isolering, är i högsta fara. 
[GfbV]

[PEru] Det finns åtminstone femton 
grupper okontaktade indianer i peru-
anska Amazonas. Enligt obekräftade 
uppgifter har ett lag oljeprospekterare 
djupt i Amazonas stött på en by till-
hörande hittills okontaktade indianer, 
förmodligen av cacataibostammen.

Cacataiboindianernas område skärs 
mitt itu av en stor huvudväg och har 
öppnats upp för oljeutvinning av re-
geringen. Lokala indianorganisationer, 
Survival International och många an-
dra har varnat oljeföretag som arbetar i 

peruanska Amazonas att hålla sig borta 
från okontaktade indianers områden. 
Både indianerna och oljearbetarna 
skulle löpa stor risk vid möten dem 
emellan. Indianerna kan drabbas av 
allvarliga smittosamma sjukdomar och 
oljearbetarna utsätter sig för hämndre-
aktioner från indianerna, som skulle se 
deras närvaro som ett stort hot.

Enligt FN, internationell lag och 
även peruansk lag tillhör detta land-
område indianerna. [Survival Interna-
tional]

EU-projekt för ryska
ursprungsfolk

Riskfyllt möte

Planer på gruvbrytning 
på heligt berg i Indien

[iNDiEN] Det engelska gruvbo-
laget Vedanta planerar att starta 
gruvbrytning på Dongria Kond-
hstammens heliga berg Niyam-
giri i staten Orissa. Stammens 
talesman Jitu Jakesika säger: ”Ni 
förstör så mycket. Gruvbrytning 
skapar bara vinster åt de rika. Vi 
blir tiggare om bolaget förstör 
vårt berg och vår skog för att 
tjäna pengar.” 

Gruvbolaget säger att verk-
samheten investerar i det lokala 
samhällets utveckling. Men på 
det svarar Jitu Jakesika: ”Vi vill 
inte ha några pengar från det här 
bolaget. Vi vill inte ha något från 
dem. Vi kan inte ge dem vårt 
berg. Det är vårt liv.”

Frågan är uppe i Högsta 
Domstolen, som nu ska avgöra 
den efter en tre år lång process.

Enligt Survival International 
kommer inte Dongria Kondh 
att överleva en exploatering av 
berget. Generalsekreteraren i 
Indiens regerande kongressparti 
Rahul Gandhi anser att en gruv-
brytning på berget kommer att 
förstöra miljön, förstöra vatten-
täkterna och dessutom förstöra 
både kultur och  livsuppehälle för 
stammarna i området. [Survival 
International]
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