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OPRINDELIGE FOLK FRA PEACE RIVER, CANADA 

Den canadiske regering bryder et 100 år gammelt løfte med igangsættelsen af et kæmpestort 

energiudvindingsprojekt, som risikerer at oversvømme det oprindelige folks jagt- og fiskearealer og gravsteder.    

For mere end 100 år siden underskrev Helen Knotts tipoldefar en aftale med den canadiske regering, som 

skulle beskytte hans folks kultur og livsstil. Det løfte bliver brudt af den siddende regering. De har givet grønt lys 

til ’Site C-dæmningen’, et kæmpestort energiudvindingsprojekt i Peace River-dalen i Britisk Colombia. Hvis 
dæmningen bliver bygget, vil mere end 80 kilometer land blive oversvømmet, hvilket vil gå ud over både jagt- og 

fiskearealer og gravsteder.  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Oprindelige folk i regionen har allerede mistet en stor andel af deres jord til olie- og gasindustrien. Hvis 

multimilliardprojektet Site C-dæmningen føres ud i livet, mister de et af de sidste områder, hvor de stadig kan 

fiske, gå på jagt og afholde ceremonier. 

Regeringen har godkendt dæmningen på trods af dokumentation for, at det vil gøre permanent skade på de 
oprindelige folk i området. 

Nu lægger oprindelige folk fra West Moberly og Prophet River First Nations sag an mod regeringen og forlanger, 

at den står ved den aftale, den underskrev for over hundred år siden og sætter en stopper for opførelsen af Site 

C-dæmningen. Sagen er stadig uafsluttet, men energiselskabet er alligevel begyndt at rydde dalen. 

“Dette er mit hjem. Det er her, jeg vil opfostre mine børn og børnebørn,” siger Helen Knott.  

DEM KAN DU SKRIVE TIL  

Canadas premierminister 
Opfordr ham til at stoppe Site C-dæmningsprojektet og bed ham om at respektere Canadas forpligtelse til at 

beskytte oprindelige folks rettigheder i Peace River-dalen. 

The Right Honourable Justin Trudeau  
Office of the Prime Minister  
80 Wellington Street  
Ottawa, ON  
CANADA  
K1A 0A2  

Oprindelige folk fra Peace River-dalen 
Send et billede af dig selv med din solidaritetshilsen til de oprindelige folk.  

Amnesty Canada  
Mrk. Write for Rights 
312 Laurier Ave E.  
Ottawa, ON,  
CANADA 
K1N 1H9
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