Kolonialt mördande
fortsätter i Brasilien

Den 18 november mördades kallblodigt en av guaranifolkets shamaner och
ledare, Nísio Gomes, av ett gäng maskerade och beväpnade män. Gomes sköts
i huvudet, bröstet, armarna och benen inför sina fränder i Mato Grosso do Sul
i den södra delen av Brasilien i gränsområdet mot Paraguay.
Fotot på Nísio Gomes togs bara
två dagar innan han mördades.
Foto: Survival International
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har i brev till Brasiliens myndigheter protesterat mot detta mord,
och uttryckt oro för behandlingen
av guarani-indianernas situation
och markrättigheter i Brasilien.
Hoten fortsätter. Gangsters
hyrda av mäktiga landägare har
dödslistor på guaraniledare. De har
hotat bränna bussar med guaranier
på väg till möten. 2009 dödades
två guaranilärare.
Stephen Corry, direktor på
Survival International säger: Det är
skamligt att Brasiliens regering inte
stoppar dessa gangsters som agerar
utanför lagen.
Läs mer:
www.survivalinternational.org
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Gomes var ledare för en grupp guarani-indianer som tidigare fördrivits
från sina traditionella områden av boskapsägare som lagt beslag på marken
för kreatursbete i industriell skala. I
början av november återvände guaranis för tredje gången till området efter
att ha tvingats leva under bedrövliga
förhållanden i ett tillfälligt tältläger
intill en väg.
Ingen har gripits
Direkt efter mordet sa en av guaraniindianerna till Survival International:
– Vi kommer att stanna här. Vi
kommer alla att dö här. Vi kommer
inte att lämna våra förfäders land.
Stephen Corry på Survival International sa i ett uttalande:
– Det verkar som om ranchägarna
inte kommer att vara nöjda förrän de
har utplånat guaranis. Den här nivån
på ihållande våld var vardagsmat i det
förflutna och det resulterade i att tusentals stammar utplånades. Det är
ytterst skamligt att den brasilianska
regeringen tillåter att detta fortsätter
idag.
Det har visat sig att mördarna antagligen kom från Paraguay, men
ingen har gripits och Gomes kropp
som förövarna tog med sig har inte
återfunnits.

Nísio Gomes var stammens shaman och hade i sin ägo en ceremoniell trästav som i minst 200 år använts i samband med olika ritualer.
Mördarna körde över staven med sin
bil men staven höll och finns nu hos
Nísios son Valmir, som återger faderns sista ord:
– Lämna inte den här platsen. Ta
hand om det här landet med mod.
Det här är vårt land. Ingen får släpa
iväg er härifrån. Ta väl hand om mina
barnbarn och alla barn. Jag överlämnar det här landet i dina händer.
Det brutala mordet på Nísio
Gomes är uttryck för ett pågående
systematiskt våld mot Brasiliens urfolk. Kolonialismen är en fortsatt pågående process där urfolk fortsätter
att fördrivas från sina ursprungliga
marker för att bereda plats för industriellt jordbruk. Vi i omvärlden kan
utöva tryck på Brasiliens regering
genom att ställa krav på att den ska
sätta stopp för fördrivningarna. Mer
information om detta finns hos Survival International.
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