
Szovjet-orosz
indiánok

Még be sem fejeződött a szovjet birodalom széthullása,
máris föléledtek a nemzeti küzdelmek a kisebbik biroda-
lomban, az ugyancsak soknemzetiségű Oroszországban.
Az Orosz Köztársaság távol-északkeleti részének csendes-
óceáni félszigete a Nagy Britanniánál több mint 120 ezer
négyzetkilométerrel nagyobb Kamcsatka. A tizenhetedik
század végén fedezték fel, őslakosságát ezután három lép-
csőben kezdték el kiirtani: a tizennyolcadik század a kam-
csadálok, korjákok, csukcsok és számos kis nép ellen le-
folytatott kegyetlen hadjáratokkal, harcokkal telt. Az októ-
beri forradalom után anyakönyvi háború indult: a megma-
radt őslakosok nevét változtatták oroszra. Az ötvenes évek-
ben pedig a gyerekeket vitték el a megtizedelt falvakból
internátusokba, arra való hivatkozással, hogy betegek, de
azzal a céllal, hogy elfelejtsék anyanyelvüket.

Az őslakosság maradéka fél évvel ezelőtt megszervezte
az Északi Népek Társaságát, amelynek célja, hogy jogi
eszközökkel, gazdasági tevékenységgel visszaszerezze az
őslakosok emberi jogait és egykori településeiket.

A Kamcsatkai Terület (Kamcsatszkaja oblaszty) a hú-
szas évek eleje óta zárt terület volt. Két évvel ezelőtt nyi-
tották meg, bár most is vannak zárt zónái, ahová szovjet
állampolgárok sem tehetik be a lábukat, vagy csak nagyon
nehezen, különleges engedélyekkel utazhatnak oda. Majd
hetven éven át így élt az egész terület: információ onnan ki
és oda be nem jutott. A Kamcsatkába bezsúfolt szárazföldi,
légi és tengeri hadi potenciál rettenetes nagyságáról csak a
felderítő műholdak felvételeit feldolgozó katonai szakem-
bereknek lehet reális képük.

A különleges helyzet méginkább megnehezíti a „szovjet
indiánok" küzdelmét. Ennek, s a rövid idő ellenére társasá-
guknak máris 2 000 tagja van - több mint húsz nemzetiség-
ből. Az itelmen népcsoport egyik, Malka nevű faluját már
visszaszerezték, bár a Petropavlovszk Kamcsatszkijban
székelő területi tanács - aminek vezetőit a bennszülöttek
nem orosz imperialistáknak, hanem udvariasan fehér em-
bereknek nevezik - rengeteg akadályt támasztott a falu-
visszafoglalás elé. A kamcsatkai Asszociacia Narodov Sze-
vera küzd az őslakos népek anyanyelvű iskoláiért is. így
beszélnek a társaság tagjai, Oroszország egyik legtávolabbi
szögletének lakói: „A fehér emberek vannak uralmon, de
ez a föld minket illet".
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