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Livlig debatt om 
mångkulturåret
det av regeringen utlysta mångkulturåret 2006 har redan pågått i 
flera månader. diskussionen både om årets innehåll och form är 
livaktig. till operativ chef för mångkulturåret har Yvonne rock 
utsetts. Hon ser som sin uppgift att öka mångfaldsrepresentationen 
i offentliga institutioner. 

inom befintlig budget ska de statliga kulturinstitutionerna via 
mångkulturåret fås att öka mångkulturinslaget i sin verksamhet. 
Yvonne rock säger i en intervju i Svenska dagbladet 8/3 att syftet 
med året inte är att ordna ett jippo utan att året borde skapa möten 
mellan människor och möten mellan internationellt kulturliv och 
det mångkulturella Sverige. Huvudordet är etnicitet, anser rock, 
men menar också att klass, genus, social kompetens och frågor 
om glesbygd kontra storstad ryms inom mångkulturåret.
   
Flera kritiska röster har redan höjts som påpekat att 70 miljoner 
anslogs till designåret och att mångkulturårets 3 miljoner är ett 
försök att billigt visa att man ”gör något för invandrarna” – lämp-
ligt nog under ett valår. det menar till exempel juan Fonseca och 
teshome Wondimu, mångkulturkonsulent i Svd 7/3.

Föreningen Fjärde Världen har sökt pengar, men fått avslag. Vi 
kommer dock att söka återigen i höst.

                                                                                                              
Henrik persson 

                                                                                            

Föreningen Yachay 
– ursprungsbefolkningars 
kunskaper i fokus
Ordet Yachay betyder kunskap på quechua-språket, som idag 
talas i Ecuador, peru, Bolivia, Colombia samt i de norra delarna 
av Chile och argentina. Yachay är en ideell förening som bilda-
des år 2005 av en grupp personer som vill arbeta med informa-
tionsspridning om ursprungsbefolkningars kunskaper, erfaren-
heter och kulturella uttryck. Vi anser att ursprungsbefolkningars 
mångfaldiga kunskaper kan vara mycket värdefulla för oss alla 
och därför försöker vi lyfta traditionella kunskaper om till exem-
pel mat, mytologi, arkitektur och hantverk. Föreningen vill även 
verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras.

Föreningen arrangerar aktiviteter som möjliggör erfarenhets-
utbyte mellan människor. under det gångna året har vi spritt 
information om det andinska sädesslaget quinoa som har använts 
av Sydamerikas indianer i flera tusen år. Quinoa var näst pota-
tisen inkafolkets viktigaste föda och är proteinrik, glutenfri och 
innehåller höga halter järn, fosfor, B-vitaminer, vitamin E och 
kalcium.

i år planerar vi att anordna flera aktiviteter i samarbete med 
ursprungsbefolkningar i Sydamerika och Sverige, samt med 
föreningar och rörelser med inriktning på ursprungsfolk. Vi stäl-
ler ut målningar och hantverk av ursprungsfolk. Föreningar kan 
också göra utställningar. Vi vill gärna samarbeta med andra med 
samma intressen. 

Claudia Velasquez
claudia.veasquez@comhem.se
073-3964823
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