
EN TRIST INDIANERHISTORIE HVOR SLUTTEN FORTSATT KAN ENDRES 
 
"Chipewyan Prairie First Nation" er en indianerstamme som snakker athabaskisk. 
De kaller seg selv "Dene" som betyr "folket". Dene har holdt til i Athabasca-området 
i flere tusen år. De er jegere og samlere som lever etter gamle tradisjoner. 
 
Nå blir deres avtale om rettigheter til land rettslig prøvd. De har nettopp stevnet Albertas 
regjering for retten, for ikke å bli fratatt land, se nyhetsinnslag på canadisk tv 
http://youtube.com/watch?v=a9P6OgAcdew. Stevningen gjelder blant annet et område 
med tjæresand i/ved stedet der StatoilHydro utvikler sin tjæresandvirksomhet. De kjøpte 
det canadiske oljeselskapet North American Oil Sands Corporation for 12 milliarder 
norske kroner i 2007 med tanke på å utvinne olje fra tjæresanden. Selskapet har 
rettigheter til tjæresandutvinning i et område på 1.110 km2 av den boreale skogen i 
Athabasca-området. 
 
Reservatet ligger sørøst for Fort McMurray, Alberta, hvor høvdingen av 
Chipewyan Prairie var den siste til å signere First Nation-traktaten med 
canadiske myndigheter i 1922. Chipewyans prærieland dekker 14,4000 square miles 
(dagens Fort McMurray) øst for Athabasca-elva til grensa til Saskatchewan . 
 
Indianerlivet ble snudd opp ned etter at det ble oppdaget tjæresand på slutten 
av 1960-tallet. I flere tiår slet de med problemer på grunn av den raske 
industriutviklingen og ble prisgitt sosial stønad. Nå er de på god vei til 
å reise seg igjen, gjennom utdannelse og deltakelse i samfunnslivet. De har 
også hevet sin røst mot tjæresandvirksomhetene, og organiserer protester med 
first nation og annen lokalbefolkning, og går altså nå rettens vei for å beholde sine 
landområder. 
 
Legendene vil ha det til at Dene-folket har fulgt den arktiske reinsdyrarten karibo 
nordover fra den sørlige delen av Nord-Amerika, etter siste istid. Noen grupper som 
Apache og Navajo, dro etterhvert sørover igjen bl.a. til Arizona, mens Dogrib, 
Slavee og Loushoe dro enda lengre nord i Canada. 
 
På slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet sørget sykdom og 
stammekriger for å utrydde 9 av 10 Dener. I dag består Chipewyan Nation av 20 
samfunn med totalt 27.000 indianere. 
 
Skal tjæresandutvinning som ødelegger skogs- og jaktmarker, drikkevann, dyre- og 
fugleliv, gjør fisker til mutanter og sprer kreft blant de som bor i Athabasca, samtidig 
som det bidrar til enormt store klimautslipp, bli prærieandianernes bane?  
Spørsmålet er hvordan verdenssamfunnet i mellomtiden stiller seg til utvinning fra  
tjæresand.   


