Kött, soja och etanol
– på indianers bekostnad
I Mato Grosso do Sul i
Brasilien tvingas guaranikaiowá-indianerna bort
från sina marker.
Godsägarna i delstaten har egna beväpnade band som ofta går till attack
med politikernas, domstolarnas och
delstatspolisens hemliga stöd. Det
land guarani-kaiowá enligt konstitutionen har rätt till görs därefter till
rancher, soja- och sockerrörsfält.
Det här skriver idéhistorikern vid
Göteborgs Universitet, Patricia Lorenzoni om den 13 november i ETC:s
ledare. Samhället skyddar alltså inte
de rättigheter guarani-kaioawás har
på papperet. En del av indianerna reagerar med självmord.
”Unga guarani-kaiowás hänger sig
från träden. De vet alltför väl att för
dem finns ingen plats i denna värld.
Självmord med offer så unga som tio
år har förekommit”, skriver Patricia
Lorenzoni.
Ursprungsfolks-aktivister, kyrkliga organisationer, antropologsamfundet – alla beskriver ett pågående
folkmord. Över 90 organisationer
har ställt sig bakom krav på bojkott
av vad som kallas blodsprodukter.
Nötkött, soja och etanol
”Köp inte! Ät inte! Sojan från Mato
Grosso do Sul innehåller blodet från
ursprungsfolkens barn” är en av kampanjens uppmaningar. Det handlar
om nötkött, soja och etanol. Sverige
importerar alla tre från Brasilien.
”Frågan lämnas över till den globala marknad som skapat problemet”
anser Patricia Lorenzoni:
”Om det är något de senaste decennierna visar så är det att varken
näringslivsansvar eller enskilt konsumentansvar kan vända den här
utvecklingen. Det behövs politisk
reglering. I avsaknad av sådan fortsätter guarani-kaiowás att se sina
byar brännas, sina ledare mördas
och sina unga ta livet av sig. Allt för
att vi andra skall kunna fortsätta äta
kött och köra med rent samvete”.
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Anastacio Peralta, en av guarani-kaiowás ledare
i Mato Grosso do Sul. Foto: José Cruz

Ursprungsfolkens värld 2015
”Sju år efter antagandet av FN: s deklaration om urbefolkningars rättigheter, skärskådar ”The Indigenous
World 2015” de mest betydande utvecklingarna och bakslagen för ursprungsbefolkningarnas rättigheter.
Med 69 artiklar och landrapporter, ger denna upplaga av Indigenous
World en omfattande uppdatering
av den nuvarande situationen för
ursprungsbefolkningar. Den är ett
oumbärligt verktyg för dem som
behöver informera sig om den senaste utvecklingen som påverkar ursprungsbefolkningar världen över.
Främja genomförandet
2014 såg genomförandet av den första
världskonferensen om ursprungsbefolkningar. Ursprungsbefolkningar
har aktivt påverkat teman och inne-

håll i slutdokumentet för att spegla
många av prioriteringarna som fastställts i slutdokumentet från Alta, och
det högsta organet i FN har förbundit
sig att aktivt främja genomförandet av
FN: s deklaration om urbefolkningars
rättigheter. ”

(Från IWGIA:s – Internationella Arbetsgruppen
för Ursprungsfolks – egen presentation av
sin årsbok Indigenous World 2015 )
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