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Oro för Jummafolket i 
Chittagong Hill Tracts

[BANGLADESH] En arbets-
grupp bestående av akademiker, 
författare, journalister, hjälp-
arbetare, politiska ledare och 
aktivister i Bangladesh uttrycker 
en stark oro för jummafolkets si-
tuation i Chittagong Hill Tracts. 
Efter att ha gjort en forsknings-
resa i området rapporterar de om 
hur ökande förtryck skapat ny 
rädsla bland jumma. 

Elva jummastammar har 
upplevt vågor av tortyr, mord 
och andra brott mot mänskliga 
rättigheter utförda av bang-
ladeshisk militär ända sedan 
landet fick självständighet 1971. 
Regeringen har flyttat hundra-
tusentals bengaliska nybyggare 
in i deras område. Och sedan 
undantagstillstånd förklarades i 
januari 2007 har tortyr och ar-
resteringar av jumma eskalerat.

Forskningsgruppen fann 
bevis på tortyr, politiskt för-
tryck och religiös förföljelse 
och  mottog åtskilliga rappor-
ter om bengaliska nybyggares 
trakassering och fördrivning av 
jummamedlemmar från deras 
egna områden, ofta med hjälp 
av myndigheterna. [Survival 
International]

Internationell Polarårs-
konferens i Umeå 

[SvEriGE] En stor internatio-
nell konferens om de arktiska 
folkens situation kommer att 
hållas på universitetet i Umeå 
den 8-10 oktober. Konferensen 
ingår i projektet Det Internatio-
nella Polaråret och ska behandla 
teman som: ursprungsfolk, 
kultur och vetenskap, resurser 
och klimat, könsfrågor, hälsa och 
välfärd. Politiker och represen-
tanter för ursprungsfolken är 
speciellt inbjudna som deltagare. 
Under konferensen bjuds också 
på teater, musik och konst från 
livet i norr. [Umeå Universitet]

[BotSwANA] Den olagliga för-
drivningen av bushmännen i Bot-
swana är ”en skamfläck i landets 
historia”, säger McCall Smith.
Survival International, som stött 
bushmännen i Botswana genom 
hela den långa rättsprocessen, 
uppmanar Botswanas nye pre-
sident Lt Gen Ian Khama att ge 
bushmännen i centrala Kalahari 
tillgång till vatten. När bushmän-
nen tvingades flytta från Central 
Kalahari Game Reserve 2002, 
stängde regeringen det borrade 
vattenhål i samhället Mothome-
lo, som var deras viktigaste vat-
tenkälla.

Efter sin historiska domstols-
seger 2006, då fördrivningen för-
klarades olaglig, hoppades bushmännen kunna återvända hem. Men regeringen 
har vägrat att låta dem använda vattenhålet, även om de står för reparationen 
själva. (Vid fördrivningen förstörde regeringen borrhålet). Det enda skälet upp-
ges vara att borrhålet, som inte används av någon annan, är ”regeringens egen-
dom”. Samtidigt har redan förberedelser för en gruva på reservatet för 2,2 mil-
jarder dollar påbörjats. Och gruvan kommer att få tillgång till allt vatten den 
behöver.

En grupp bushmän har återvänt till reservatet trots bristen på vatten. En 
kvinna sade: ”Alla är törstiga. Det är svårt. Om man har några krafter kvar, kan 
man kanske gå och skaffa mat och ved, men om man är mycket törstig kan man 
inte göra det. Man måste sitta i skuggan i hyddan, där det är svalare. För om 
man blir ännu törstigare, hamnar man mellan liv och död.”

Alexander McCall Smith, författare till Damernas Detektivbyrå Nr 1, har 
för första gången uttalat sitt stöd för bushmännen och kallar fördrivningen av 
dem ”en skamfläck i landets historia.” Han fortsätter: ”Frågan om sanfolkets 
– bushmännens – tillträdesrätt till Central Kalahari Reserve är en sorglig och 
upprörande historia och högsta domstolen har dömt mot sin egen regering i 
denna process. Alla jag känner hoppas att denna skamfläck kommer att tvättas 
bort på ett sådant sätt att respekt visas mot sanfolkets rättigheter och känslor. 
Jag hoppas och tror att Botswanas regering betänker detta.”

När filmen Damernas Detektivbyrå Nr 1 hade premiär i London i mars sam-
lades demonstranter för att protestera mot bushmännens svåra situation. Den 
höjs till skyarna av Botswanas turistdepartement, vars högsta myndighetschef 
gjorde det märkliga uttalandet att den kommer att bidra till att bygga grun-
den för Botswanas diamantindustri… och återupprätta bilden av Botswana som 
fläckats av frågan om Central Kalahari Game Reserve.”

Man kan förmoda att Alexander McCall Smith inte har tänkt sig att filmen 
ska användas i det propagandasyftet. [Survival International]

Vattenbrist för 
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