Burmaseminarium i Stockholm:

Ökat hot mot minoritetsfolken
Den 22 oktober genomfördes ett seminarium om
ursprungsfolk och minoriteter i Burma, i en närapå fullsatt Beskowsal på
ABF-huset i Stockholm.
Tillresta från olika orter
i Sverige fanns flyktingar
från Burma.

Mya Lai Tin från shanfolket nära gränsen till Kina
rapporterade om ökad militarisering, våldtäkter och
strider i området:

– Kina samarbetar med regimen i
Burma, så där får vi inget skydd, konstaterade hon.
Abul Kalam från rohingyafolket

Intresserade lyssnare och deltagare i Burmaseminariet 22
oktober på ABF-huset. I förgrunden Dyk Syk Saunn och en
person till, från mon-folket. Foto: Henrik Persson

Efter en protestaktion på twitter för att stoppa tvångsrivningarna,
medgav Augustine Kampayana, som
är den ansvariga för kampanjen, att
de ”ibland använder lite våld”.
FN:s kommitté mot rasdiskriminering har kritiserat Rwandas regering och uppmanar dem att garantera
lämpliga bostäder åt folkgruppen
twa, och att inte genomföra tvångsvräkningar utan att erbjuda alternativa bostäder.
Rwandas twafolk möter dagligen
diskriminering och har svårt att försörja sig sedan de tvångsflyttats från
sina hem i skogen, för att man byggt
stora nationalparker eller använder
marken till exempelvis jordbruk.
Många arbetar som krukmakare,
men också den försörjningen försvåras när marken privatiseras och plastkärl blir allt populärare. Att tigga och
att sälja sin arbetskraft billigt har blivit det enda alternativet för många.
Eftersom twa inte lever av jordbruk
eller boskapsskötsel som de större
Fjärde Världen 3/2011

folkgrupperna i landet betraktas de
som bakåtsträvande, underlägsna och
orena, och det förekommer tabun
kring dem.
I ett försök att ena landets olika
folkgrupper har man förnekat pygméernas rättigheter som ursprungsfolk och vägrat dem hänsyn till deras
speciella situation. De är också mycket dåligt representerade i politiska
forum, vilket gör det ännu svårare
för dem att försvara sina rättigheter
till marken och de åtråvärda resurser
som finns där.
Organisationen Survival International har protesterat mot regimen i
Rwanda och säger att man inte förbättrar människors standard genom
att riva deras hem, utan att samtidigt
erbjuda dem nya bostäder. Och att
det visar en sorglig arrogans att man
gör det ”för deras eget bästa”.
Solveig Hauser

beskrev läget i flyktingläger i Bangladesh och visade bilder på hur båtflyktingar från rohingyas radas upp på
stranden:
– Vi är ett av de mest förtryckta
folken i världen. Vi är muslimer. Protesterar vi anklagas vi för att vara talibaner och al Qaida-anhängare!
Dyk Syk Saunn från monfolket
berättade om dess långa buddhistiska
historia, Frida Perjus från Palmecenter, nyss hemkommen från Burma,
beskrev hur lättnaden i trycket mot
oppositionen i landet inte spritt sig
till minoritetsfolkens områden:
– Där är situationen nu värre, med
militära angrepp.
Seminariet arrangerades av Fjärde
Världen, Föreningen Varma Handen och Folket i Bild/Kulturfront.
Mirjam Bäckman respektive JanErik Romson höll korta inledningar
från dessa föreningar, liksom jag själv
från Fjärde Världen. Tim Jacques var
konferencier och spelade uppskattad
musik.
Henrik Persson

Pygmé

Benämningen pygméer på de olika
folk som bor i regnskogen i bland
annat Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo har länge
diskuterats.Vissa anser att det är
ett nedlåtande ord. Trots detta använder många ordet i bland annat
Kongo, även urbefolkningar,
Idag använder sig de flesta
internationella organisationer av
benämningen pygméer, inklusive
den Afrikanska kommissionen för
mänskliga och folkens rättigheter,
och många studier och rapporter
försäkrar att de använder ordet
pygméer i ”antropologisk mening
och korrekt form med citationstecken”.
Ordet pygmé hänvisar i mångas
mening till alla jägar- och samlarfolk i regnskogarna i centrala
Afrika, men många av dessa folk
föredrar att kallas vid sitt riktiga
namn, bland annat mbutis, twa, aka
och baka.
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