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Den tyska organisationen Gesellschaft 
für bedrohte völker (GfbV) inbjöd två 
representanter från Föreningen Fjärde 
Världen till sin årliga sammankomst, i år 
med temat klimatförändringar, �2-�4 maj 
2006. Birgitta Pihl, ordförande och jag, 
som varande redaktör, for dit. 

Resan gav oss många kontakter och 
mycket spännande information. På 
programmet ingick en presentation av 
Föreningen Fjärde Världen, där vi beskrev 
vårt arbete här i Sverige och att vi nu var 
intresserade av att knyta nya kontakter. Vi 
fick lyssna till de olika undersektionernas 
arbete under året som gått och söndagen 
ägnades åt workshops på olika teman 
inför kommande års arbete. 

GfbV bildades �968 under namnet Bia-
frahjälpen. De arbetade aktivt för stöd till 
det ockuperade Biafra för att sedan byta 
namn och bredda sitt arbetsfält till övriga 
världen. De stödjer hotade folk värl-
den över, ursprungsfolk, men även andra 
grupper. Deras tidskrift ”Pogrom” ges ut 
med sex nummer per år och de har även 
medlemsblad och en hemsida där man 
kan läsa mer om deras arbete. De har nu 
cirka 8 000 medlemmar och undersektio-
ner i flera länder. Under året startades en 
ny sektion i den kurdiska delen av Irak.

Vår behållning av helgen var framför 
allt de kontakter som etablerades och 
överenskommelsen om ett ökat samarbete 
av information mellan organisationerna. 
Lördagkvällen ägnades åt temat klimat-
förändringar och dess hot mot arktiska 
ursprungsfolk. Larissa Abryutina, vice-
president från den sibiriska organisatio-
nen RAIPoN, beskrev situationen för 
ursprungsfolken i Sibirien. Than Zaotsch-
naja presenterade ett projekt som GfbV 
drivit bland itelmenerna på kamchatka, 

där man hjälpt till så att nya fiskebåtar 
byggts. I det här numret av Fjärde Värl-
den skriver vi bland annat om situationen 
i Sibirien. Vi skriver också om ett annat 
båtprojekt som GfbV genomfört, näm-
ligen bland Thailands havsnomader. Vi 
hoppas på ett fortsatt nära samarbete och 
informationsutbyte med GfbV.

   Anna klint

Besök i Göttingen

[föreningsnytt]

Vill du ha 
e-postinformation

från Fjärde Världen?

Skicka din mejladress till

post@f4world.org

Under helgen i Göttingen fick 
vi möjlighet att träffa Mojiés 
Pianko, ledare inom ashanin-
ka, Brasilien. Han berättar att 
det största problemet för dem 
är skogsindustrin som dödar 
deras djur och förgiftar flo-
derna. Massor av fisk dör och  
människorna får magproblem. 
   
De har försökt tala med regeringen ett 
par gånger men skogsbolagen gör som de 
vill och säger att indianerna saknar pap-
per på att de äger marken. Deras reservat 
utgör 82 000 ha mark. De vill själva för-
söka utöka reservatet, men det är svårt på 
grund av bergen omkring. 
– Det är viktigt att berätta vad som 
händer, säger han. Arbetare tar sig över 
gränsen från Peru och in i deras område. 
Där dödar de djuren för att sälja i stä-
derna. Den avhuggna skogen fraktas på 
floden och giftig bark förgiftar vattnet. 
Gift används även för att fånga fisk. Nya 
vägar byggs också genom deras område. 
Det finns organisationen Ibama, som ska 
vakta över skogen, men de ’bryr sig’ inte, 
säger han. 
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Ledaren för apiwtxa ashaninka, Mojiés Pian-
ko, i sin magnifika dräkt av tusentals frön och 
färggranna fjädrar och ansiktet målat i rött.
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