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N o t i s e r

Klimathuset
Svenska Naturskyddsföreningen 
anordnade den 2 till 3 oktober en 
klimatkonferens Klimathuset på 
Kulturhuset i Stockholm.
På konferensen deltog bl a represen-
tanter från en brasiliansk organisa-
tion, Movement of People Affected 
by Dams (MAB), en av Naturskydds-
föreningens samarbetsorganisationer.

MAB är de dammpåverkades rö-
relse i Brasilien. Deras mål är att 
alla människor som blir berörda av 
utbyggnaden av vattenkraft i hela 
Brasilien ska få kompensation för de 
förluster de drabbas av: förstörda hus, 
förlorad mark, förlorade möjligheter 
till försörjning.

I Brasilien planeras för 120 nya 
dammar fram till 2030. Många av 
dem ligger i regnskogsområden och 
drabbar ursprungsbefolkningar.

MAB:s paroll är ”Vatten och en-
ergi är inte handelsvaror”. Den bra-
silianska regeringen menar att kraft-
verksdammarna behövs för landets 
utveckling, och vattenkraft lyfts ofta 
fram som en lösning på klimatpro-
blemen, eftersom den har mindre 
koldioxidutsläpp än elkraft från fos-
sila bränslen. Men i Brasilien leder 
damm utbyggnaden till att regnskogs-
områden skövlas. Skogen är viktig för 
att reglera det globala klimatet, där-
för är det viktigt att hitta en energi-
modell som samtidigt ger människor 
tillgång till energi och är ekologiskt 
hållbar.

MAB:s mål är tydligt. Tillgång till 
vatten och el bör vara en rättighet och 
därför vill MAB se ett folkligt ägan-
de av vattenkraften. Priset på elektri-
citet för vanliga hushåll är idag bland 
de högsta i världen, och MAB kräver 
att vanliga människor ska ha råd att 
betala för elen. De är kritiska till att 
det ofta är utländska bolag som byg-
ger dammarna och att vinsten från 
projekten hamnar utanför landet.

Organisationen vill att de damm-
påverkades rättigheter blir lagstad-
gade, så de kan få en rättvis kompen-
sation för de stora förändringarna i 
miljön och av den sociala och ekono-
miska strukturen på platser där det 
byggs.

Ingrid Jonzon

Vitbok om 
Svenska kyrkans 
övergrepp mot 
samerna
Under hösten 2015 kommer en vit-
bok om Svenska kyrkans övergrepp 
mot samerna att ges ut.

Boken är ett första steg i en for-
soningsprocess på initiativ av den 
Svenska kyrkan på riksplanet efter 
önskemål från samiska organisatio-
ner.

Det är en historisk dokumentation 
av relationen mellan kyrkan och sam-
erna och består av ett 30-tal artiklar 
som bland annat tar upp kyrkliga 
övergrepp i form av rättegångar mot 
nåjder, trumbränning och nomadsko-
lor. Artiklarna i antologin är skrivna 
av forskare och arbetet leds av Daniel 
Lindmark, professor vid Umeå uni-
versitet, som sysslat med samerelate-
rad forskning under många år och är 
intresserad av det postkoloniala per-
spektivet.

Tanken är att ta fram en lättill-
gänglig bok som kan användas prak-
tiskt inom Svenska kyrkan i den fort-
satta försoningsprocessen.

Första steget i en försoningsprocess 
är ett erkännande från den som gjort 
fel. Vi skapar ett dokument som kan 
ligga till grund för ett sådant erkän-
nande, säger Daniel Lindmark till 
tidningen Spira.

Samiska representanter är dock 
rädda för att vitboken blir en avslut-
ning och inte en startpunkt.

Det finns en misstänksamhet om 
att kyrkan presenterar vitboken och 
tror att det räcker. Efter kyrkomötets 
beslut att inte jobba för en ratificering 
av FN-stadgan om urfolks rättigheter 
kan jag förstå den rädslan, säger Kris-
ter Stoor, universitetslektor i samiska 
språk som ingår i styrgruppen för vit-
boken till tidningen Spira.

Han hoppas dock att vitboken blir 
starten för en fortsatt försoningspro-
cess.

Ingrid Jonzon

Indien:

”Ursprungsfol-
kens land hotas”
Jag hamnade 5 oktober på 
ett intressant möte som 
Sameföreningen i Stock-
holm ordnat. på Solidari-
tetshuset.
Den indiske besökaren Rajagopal, 
som arbetar med ursprungsfolkens – 
adivasis – rättigheter i Indien, som 
kom och berättade. På mötet gjordes 
jämförelser mellan samernas och de 
indiska ursprungsfolkens situation.

Rajagopal är verksam inom orga-
nisationen Ekta Parishad. Den är 
aktiv i provinserna Madhya Pradesh, 
Chhat tisgarh, Orissa, Jharkhand, 
Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh 
och Nordöstra Indien. Samman-
fattningsvis ansåg Rajagopal att ur-
sprungsfolken i Indien, idag minst 80 
miljoner människor, hotas av multi-
nationella företags framryckning. 

Icke-våldsträning
Rajagopal har varit i ledningen för 
stora marscher med upp till 100 000 
deltagare som lett till att regeringen i 
Indien måst skriva på avtal om land-
rättigheter.

Rajagopal förespråkar Gandhis 
icke-våldmetod Satyagraha, och för-
söker mobilisera ursprungsfolk på 
den grunden. Han icke-våldstränar 
ungdomar. Därför var han heller inte 
positiv till maoistgerillans framryck-
ning i Centralindien: ”Man ger adi-
vasierna ett gevär, men det skapar 
bara fler problem än de redan hade”.

 Henrik Persson

De multinationella företagen sätter 
tryck på ursprungsfolk i Indien, sa 
Rajagopal. Foto: Henrik Persson


