> Nytt från föreningen

Fjärde Världen
genomförde
lyckat Burmaseminarium
I Burma finns många etniska
grupper, hela folk, varav
en del är några tusen och
andra flera miljoner. Det
handlar förstås om burmaner, men även mon, karener, rakhiner, rohingyas,
padaung, shan och många,
många andra.
Flera av dem var representerade
när Fjärde Världens Burmakonferens ägde rum 13-14 september i
Stockholm. Svenska forskare och
andra burmakännare fanns också
på plats.
Många hade rest en bra bit.
Både från Göteborg, Gävle, Sandviken och Sveg kom burmeser av
olika ursprung till seminariet, förutom de som bor i Stockholm. De
ville visa sin kultur och berätta om
sin situation. Två theravada-buddhistiska munkar deltog och gav
tillsammans med burmanska åhörare exempel på hur en buddhistisk
böneceremoni kan gå till. Många
danser framfördes, både burmanska och karenska, och vi fick se
prov på burmesiska klädedräkter.
Bland talarna och bildvisarna
fanns Lian Sakhong från chinfolket och Martin Luther King-pristagare, Mya Lai Tin från shanfolket,
Abul Kalam från det muslimska
rohingyafolket, och Bosse Olson
från Burma Center som även tagit
dit en bra fotoutställning. Jesper
Bengtsson, politisk redaktör på Aftonbladet som har rest i och skrivit
en bok om Burma, gav sin syn på
sakernas tillstånd.
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Helen Buhtoo från karenfolket
berättade bland annat om kvinnornas situation hos denna folkgrupp,
som utsätts för svåra angrepp i vissa områden.
Professor Per-Arne Berglie och
Margareta Berglie berättade och
visade bilder från folkliga religiösa
ceremonier, Michael Fredholm
talade om oljeutvinningen. Dessutom visades film om den upprörande situationen för rohingyaflyktingar från Burma i Bangladesh.
Konferencier var Peter Bergared,
som också läste burmesisk poesi.

Arbetat i veckor

Flera burmaner och karener i
Stockholm, Sandviken och Gävle
som varit med och föreberett seminariet deltog; Weldone Saw, Zay
Yar, Abul Kalam, Tyson Tyson,
Helen Buhtoo. Flera Fjärde Världen-verksamma personer som varit verksamma i arbetet med detta
seminarium var även på plats: Rolf
Karlsson, som tog detta initiativ
från början, Mirjam Bäckman som
arbetat i veckor med programmet
och allt möjligt annat inför seminariet, samt Maria Fornstedt som
tagit fram bilder, gjort affisch med
mera. Massip Farid Ikken gjorde
intervjuer, Ola Persson filmade
hela evenemanget och det kan nu

Helen Buhtoo, till vänster, kom från Karen
Swedish Community/KSC liksom längst till
höger Mats Petersson. I mitten Jesper Bengtsson, Aftonbladet. Tre talare bland många
fler på Fjärde Världens Burmaseminarium i
Stockholm 13-14 september 2008. Foto: Tyson
Tyson

ses på You Tube: gå in på ”fjärde
världen: burmakonferensen”.
Föreningen Fjärde Världen arbetar bland annat med just sådant
här – att samla kunskap av alla olika slag och från olika perspektiv,
och det fick vi om Burma denna
helg. Och vi kommer, i samarbete
med burmesiska invandrade i Sverige, att sprida kunskaperna vidare
på olika sätt även efter detta seminarium.

Projektet fortsätter

Seminariet, som ingår i burmadelen av Fjärde Världens mångkulturprojekt, möjliggjordes av
projektpengar vi sökt och fått via
Stockholms stads kulturförvaltning. Framöver utkommer en
skrift med Burma-tema och inom
samma projekt blir det bland annat
ett karenskt nyårsfirande i Stockholm med besökande från hela
Sverige.
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