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Sedan startandet av en väpnad konflikt på 
1970-talet har de inhemska jumma-folken i 
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, drab-
bats av militärt förtryck, våld, massakrer och 
markstöld av bosättare. Det icke genomförda 
“Chittagong Hill Tracts-fredsavtal”, som 
undertecknats av regeringen och ursprungs-
folken 1997, tas nu åter upp i en namninsam-
lingskampanj till Bangladeshs nya regering.

De två största jumma-stammarna i Chittagong Hill 
Tracts i Bangladesh, de tillsammans 350  000 chakma 
och marma, är båda buddhistiska. Andra stammar är 
hinduer, kristna eller utövar sin egen religion.

Chittagong Hill Tracts är robusta och branta, vil-
ket gör det svårt att odla mat. Att göra det bästa av 
marken innebär för jumma-stammarna att utöva en 
form av “skiftesbruk”. Odlandet av mat sker i mindre 
delar av deras territorium, innan de går vidare till an-
nan plats och gör det möjligt för jorden att återhämta 
sig. Detta kallas lokalt att “jhum”-odla, ursprunget 
till begreppet “jumma”. Mru bor längre bort från de 
andra jummafolken, på kullarnas toppar. De lever i 
allmänhet i hus byggda på höga pålar.

Regeringen i Bangladesh har länge sett Chittagong 
Hill Tracts som tomt land till vilket man kan föra ben-
galiska nybyggare. Föga hänsyn till områdets jumma-
invånare. Under de senaste 60 åren har jummas gått 
från att vara praktiskt taget de enda invånarna i Hill 
Tracts till att vara nästan klart färre än nybyggarna.

Folkmordskampanj
Förutom att vara på flykt från bosättare, som får 
den bästa marken, har jummas utsattas för våldsam 
repression från Bangladesh-militären. Ända sedan 
Bangladesh blev självständigt 1971 har jummas upp-
levt vågor av mord, tortyr och våldtäkt, och deras 
byar brändes ner i en folkmordskampanj mot dem. Ett 
politiskt parti bildades, Jana Samhati Samiti, med en 
militär gren, som svar på dessa attacker.

År 1997 undertecknar jummas ett fredsavtal med 
regeringen som sätter stopp för några av de värsta 

grymheterna. Tio år efter undertecknandet av freds-
avtalet, fortsätter gripanden och trakasserier av akti-
vister, våldtäkter av jumma-kvinnor och andra kränk-
ningar av mänskliga rättigheter. Mark stjäls från 
jumma-befolkningen, av både armén och bosättare 
som stöds av regeringen.

Fredsavtalet lovade regionalt självstyre och ga-
rantier för tillgodoseende av legitima rättigheter för 
ursprungsfolk. Dock har det alltså gjorts få framsteg i 
genomförandet av detta avtal under mer än tio år.

Drivna på flykt
1989 besökte tre chakmas från Chittagong Hill Tracts 
Sverige. Vi som då träffade dem här fick information 
om de chockerande övergrepp som då pågick i om-
rådet. En konferens genomfördes i samarbete mellan 
Fjärde Världen, Samerådet, IWGIA, MRG med flera 
organisationer och material sammanställdes.

Fortfarande över 20 år senare tycks dock övergrep-
pen kunna fortsätta: Den nya Awami League-regering 
som kom till makten i Bangladesh 2009 har utlovat ett 
fullständigt genomförande av CHT-fredsavtalet i sitt 
valmanifest. En internationell koalition av ursprungs-
befolkningar och icke-statliga organisationer upp-
manar nu det internationella samfundet att stödja en 
hållbar lösning. En kopia av denna framställan finns 
här: www.CHT-global-voices.com. Den levererar ett 
budskap om fred till regeringen i Bangladesh. Besök 
webbplatsen och underteckna namnpetitionen.
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Fakta, på engelska, från bland annat Survival International:
www.survivalinternational.org/tribes/jummas
www.survivalinternational.org/news/2199
www.amnesty.org/en/library/info/ASA13/006/2010/en
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/
foraff/113070.pdf
www.ipetitions.com/petition/stopgrabbingjummaland/
www.jummanet.org/en/index.html
Videos:
www.survivalinternational.org/films/massacrecht
www.youtube.com/watch?v=MRl_q3zz3K8
Bilder och fakta från IWGIA:
www.iwgia.org/sw28452.asp
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Efter nyligen genomförd attack i Chittagong Hill Tracts.
Foto: picasaweb.google.co.jp/jummanet
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