
Pavitri Manjhi India

«VÅRE LIV ER AVHENGIGE AV LANDET 
VÅRT OG SKOGEN VÅR, OG VI VIL KJEMPE 
FOR VÅRE RETTIGHETER.»



SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
For Pavitri og adivasigruppen hun tilhører, spiller  
natur og landet en viktig rolle. Send gjerne solidaritets
meldinger på kort eller brev med naturmotiver.

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ FACEBOOK
Skriv en solidaritetshilsen eller post et solidaritets bilde 
til Parvati og organisasjonen hennes på Facebooksiden 
deres: http://bit.ly/Facebookadivasi 

Forslag til solidaritetsmelding:
Ladte rahiye Pavitri Ji. Hum aapke saath hain!  
- Keep fighting Pavitri. We are with you!

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til politimyndighetene i Chhattisgarh
Henvend deg til: Director and Inspector General  
of Police
Tiltaleform: Dear Director General

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• Pavitri Manjhi og andre adivasi blir beskyttet mot 

 trakass ering og trusler. 
• all påstått trakassering og trusler blir etterforsket,  

og at de ansvarlige stilles for retten i en rettferdig 
rettssak.

• myndighetene etterforsker påstandene om ulovlig  
for drivelse fra landområder, og at de ansvarlige  
stilles for retten i en rettferdig rettssak. 

• adivasi som har blitt fratatt landet sitt på ulovlig  
vis eller blitt utsatt for andre overgrep, får tilstrekk 
elig oppreisning og kompensasjon, inkludert tilbake 
føring av landområder der det er mulig og hensikts
messig. 

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/pavitri

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Pavitri Manjhi
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

I Chhattisgarh, der Pavitri kommer fra, har lokalsamfunnet i  
årevis kjempet mot to private energiselskaper som ønsker å 
bygge kraftverk i området. Lokalbefolkningen mener disse 
selskapene prøver å overta landet på ulovlig vis, gjennom 
tvang, bedrageri og feilinformasjon. Pavitri, som er valgt til 
leder i landsbystyret, har lenge vært på frontlinjen i kampen 
mot de to selskapene. Hun har fortalt hvordan både hennes 
egen familie og andre landsbyboere ble tvunget til å selge 
landet sitt til  agenter, som handlet på vegne av selskapene.
 
Det som skjer i Chhattisgarh er ikke unikt. I flere tiår har 
adivasi («urfolk») blitt fordrevet fra landområdene sine 
på grunn av industriutviklingen i India. Selv om det finnes 
en rekke lover som skal beskytte rettighetene deres, har 
ikke det forhindret at de blir fratatt landområder og mister 
levebrødet sitt. I 2017 etablerte Pavitri Manjhi, sammen 
med andre aktivister, en gruppe som bistår enkeltpersoner 
i å registrere formelle klager i tråd med loven som skal 
beskytte rettighetene til adivasi og daliter (kasteløse). 
Med hjelp fra denne gruppen har 98 landsbyboere i 
Chhattisgarh politianmeldt til sammen 100 overgrep fra 
energi selskapene. Til å begynne med nektet politiet å følge 
opp klagene, noe som er i strid med indisk rett. Først etter 
en fredelig demonstrasjon i august 2017, åpnet politiet 
etterforskning i fem av sakene.
 
Siden april i år har Pavitri blitt oppsøkt og trakassert 
av flere personer, som sier de handlet på vegne av de to 
energiselskap ene. Hun anmeldte forholdene til det lokale 
politiet, men fort  eller at hun senere ble oppsøkt av en politi
mann som tvang henne til å skrive under på en erklæring 
om at hun ikke hadde blitt trakassert. I juni anmeldte hun 
saken på nytt til en høyere instans i politiet som nå har satt 
i gang en etterforskning. 
 
Du kan lese mer om historien til Pavitri Manjhi her:  
www.amnesty.no/aksjon/pavitri

Pavitri Manjhi er en menneskerettighetsforkjemper 
som jobber for at indiske urfolksgrupper ikke skal bli 
fordrevet fra landområdet sitt. Til tross for alvorlige 
trusler og trakassering, fortsetter hun sitt fredelige 
arbeid for urbefolkningenes landrettigheter.

Pavitri Manjhi
INDIA


