Världskonferens mot
uranbrytning

Organisationer gör gemensam sak
mot kärnindustrin

[USA: navajo m.fl.]
Ursprungsfolkens Världstoppmöte om uran hölls 3 december 2006, i Window Rock,
Navajo Nation, USA. Värden
för mötet var alltså Navajo
Nation, det vill säga dinéfolket i sydvästra USA. Där
samlades 350 representanter
för ursprungsfolk (och andra)
från Australien, Brasilien,
Indien, Japan, Kanada, Kina,
Tyskland, USA och Vanuatu.

”

Dagen innan toppmötet utdelades årets
Nuclear-Free Future Prizes. Huvudpriserna gick till Phil Harrison Jr., som
länge har kämpat för gruvarbetarnas rättigheter i Navajo Nations område, tillsammans med Southwest Research and
Information Center, SRIC. De har i 35 år
bistått diné-folket med vetenskapliga rön
om uranets och kärnavfallshanteringens
effekter.
   Andra vars insatser erkändes vid ceremonin var Sun Xiaodi, urangruvarbetare
i Kina (som tyvärr tillhör ‘de försvunna
samhällskritikernas’ skara); Dr. Gordon
Edwards, kanadensisk matematiker som
varit med om att bilda Canadian Coalition
for Nuclear Responsibility (och som för
övrigt besöker Stockholm i slutet av april
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för att delta i en konferens om kärnavfallshantering, “Coping with Nuclear Waste”.
www.milkas.se); Wolfgang Scheffler och
Heike Hoedt, tyska forskare som utvecklat solfångare som möjliggör matlagning
utan ström; Ed Grothus, avhoppad kärntekniker vid USA:s kärnvapenlaboratorium i Los Alamos, som nu arbetar mot
kärnvapenspridning.

Uttalande från mötet:

Vi, de ursprungsfolk som samlats till
detta världstoppmöte om uran, i denna
yttersta tid, när kärnteknologins hot mot
Moder Jord och allt liv tornar upp sig,
kräver ett världsomspännande stopp för
all brytning, bearbetning och upparbetning av uran, för dess användning som
bränsle, dess användning i vapen, liksom för utlämpningen av kärnavfall på
ursprungsfolkens marker.
Flera generationer hos oss har drabbats,
drabbas och kommer att drabbas hårt
av de internationella vapen- och kraftindustriernas verksamhet. Kärnbränslecykeln förgiftar oss människor, vår mark,
luft, och vatten och hotar därmed vår
existens, vår framtid. Kärnkraft är inte
någon lösing på växthuseffekten. Uranbrytning, kärnkraften och internationella överenskommelser (t.ex. avtalet som
nyligen slöts mellan USA och Indien
om samarbete i kärntekniska frågor) till

stöd för kärnbränslecykeln kränker våra
mänskliga rättigheter och Moder Jords
grundläggande naturlagar, vilket utgör ett
dödligt hot mot våra traditionella kulturer
och vår själsliga hälsa.
Vi bekräftar uttalandet från 1992 års
World Uranium Hearing i Salzburg, Österrike, där det står att “uran och andra
radioaktiva mineral måste lämnas kvar
i jorden där de hör hemma”. Vi ansluter
oss solidariskt till Navajo Nation, som
antagit en lag — Diné Natural Resources
Protection Act — som förbjuder uranbrytning och -bearbetning utifrån Dinés
grundlagar. Och vi ägnar all vår kraft åt
att skapa en framtid som befriats från
kärnkraft och kärnvapen.
Vi ursprungsfolk är förbundna, andligen
och kulturellt, med allas vår Moder, jorden. Därför bejakar vi och vill påskynda
utvecklingen av förnybara energikällor,
som står i samklang med — och inte
förstör — ursprungsfolkens land och
planetens ekosystem.
Att motsätta oss kolonialismen i alla
dess former är att hedra våra förfäder. Vi
uttrycker vår vördnad inför det arbete, det
mod, den hängivelse och de uppoffringar
som enskilda inom ursprungsnationer och
de från Amerikas Förenta Stater, Australien, Brasilien, Indien, Japan, Kanada,

Organisationer som engagerat
sig i kampen mot uranbrytningen
Länksamlingen åtföljde toppmötets uttalande
Inter-Church Uranium Committee Educational Cooperative (ICUCEC)
www.icucec.org

Kina, Tyskland och Vanuatu här vid toppmötet, gjort, visat och lidit. Vi uttrycker
också vår uppskattning av det mycket värdefulla arbetet som utförts av dem, som
hedrats vid Nuclear-Free Future Awardsceremonin 1 december 2006. Och vi kommer att fortsätta att stödja aktivister i hela
världen i deras fredliga ansträngningar att
hejda uranexploatering.
Vi ska göra allt i vår makt för att dela
med oss av den kunskap som vi tagit del
av vid detta toppmöte. Under veckorna
och månaderna framöver kommer vi att
sammanfatta och sprida de vittnesbörd
som lämnats här, liksom den traditionella, medicinska och vetenskapliga kunskap som talar för ett världsomfattande
förbud mot uranexploatering. Vi kommer
att utarbeta specifika handlingsplaner på
stam-, lokal, nationell och internationell
nivå till stöd för ursprungsfolkens motstånd mot hela kärnbränslecykeln. Och vi
ska söka juridisk och ekonomisk kompensation för de skador som kärnbränslecykeln åsamkat, åsamkar och fortsätter
att åsamka ursprungsfolken och deras
naturresurser.

”

Families Against Radiation Exposure (FARE)
www.ph-fare.com
1570 invånare i Port Hope, Ontario, Kanada, som bevakar kärnkraftsrelaterad
verksamhet på orten.
Déline Uranium team
www.delineuraniumteam.com
En organisation med fokus på saneringen av Port Radium-gruvan och yellow
cake-fabriken, samt hälsotillståndet hos Déline Dene.
Canadian Coalition for Nuclear Responsibility
www.ccnr.org/index_uranium.html
Informerar och utbildar om frågor rörande alla aspekter av kärnteknik, såväl
civil som militär.
Midwest Treaty Network
www.alphacdc.com/treaty/rio-trak.html
Bevakar företaget Rio Algoms verksamhet.
Stop Jabiluka - Gundjhemi Aboriginal Corporation
www.mirrar.net/indexer.htm
Webbsida tillhörand Gundjhemi Aboriginal Corporation med fokus på uranbrytning på områden som Mirrar-folket håller för heliga.
WISE Uranium Project
www.wise-uranium.org
World Information Service om Energy ger utförlig och värdefull information om
såväl uranbrytning som bruket av uran runtom i världen.
Mines and Communities
www.minesandcommunities.org
Källa för information och analyser till stöd för samhällen som drabbats av gruvdrift, varav mycket på spanska.

Text, samt översättning av uttalande:
Charly Hultén
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