sjukhus då han aldrig varit i ett
hus tidigare, fick han sådan panik och ångest att såren sprack
upp. Tre gånger fick de operera
honom, och därefter hålla honom
nedsövd så pass att hans sår kunde
läka tillräckligt. Under hela tiden
fanns vår medarbetare Mauro vid
hans sida. Mauro har arbetat med
isolerade folk sedan snart trettio
år, och varit med i kontakten med
många folk. Han är den enda vita
som flytande talar kawahiba-dialekten (gren av tupi-guarani), och
kunde därför kommunicera med
Tikun. Varje gång Mauro försökte
gå, fick Tikun ångest igen. I nära
ett halvår var Mauro på heltid med
Tikun, den största delen på ett rehabiliteringscentrum för indianer i
utkanten av skogen, och slutligen
i sin egen skog letandes efter sin

bror. De är nu tillbaka i skogen hos
sitt folk.

Påtryckningar

Man fick information om piripikuras existens redan vid de två tidigare kontakterna 1989 och 1998, samt
av andra närboende folk. Man har
hittat spår efter dem, kartlagt deras utbredning och har nu sedan
Tikuns vistelse ordentligt med information om deras existens och
deras utsatthet. Området de lever i
har dessutom mycket stor biologisk
mångfald, och klassas som högsta
prioritet att skydda. Ändå händer
ingenting. De som finns på plats
för att skydda piripikurafolket är
konstant utsatta för påtryckningar
och dödshot av angränsande storgodsägare, och hoten mot folket är
tydligt: de skall dödas.

Vår förhoppning är att internationell påtryckning kan göra skillnad, så att skyddet av både folket
och deras territorium blir verklighet. Det handlar egentligen endast
om att myndigheterna skall följa
landets egna lagar.
Hjälp oss att skydda det område
där de lever – idag invaderas det av
skogshuggare och ädelstensletare,
vilkas sjukdomar och våldsamheter, ihop med skogsskövlingen, är
på väg att utrota ännu ett helt folk.

Teresa Soop
Vill ni bidra genom att skicka ett mail till
ansvariga i Brasilien, kontakta Teresa
Soop (MJV) på teresasoop@gmail.com

Vi är inte rädda för influensan!
Först i samband med att en
17-årig pojke från delstaten
Chiapas dog av influensa
A (svininfluensan) började
mexikanska myndigheter
i regionen undersöka kunskapsnivån hos mayabefolkningen om sjukdomen.
Många kände inte till att det pågår ett nationellt utbrott och ännu
färre visste vilka försiktighetsåtgärder som bör iakttas. När sedan
fyra människor till bekräftades
bära på influensaviruset lanserades en massiv kampanj för att informera ursprungsbefolkningarna
på deras eget språk. Det kan dock
vara försent för att hejda ett utbrott
hos ursprungsbefolkningen som
fick kännedom om influensan två
veckor senare än övriga spansktalande mexikaner.

Delstatsregeringen agerar

För att undvika fler insjuknande i
influensa A har delstatsregeringen
i Chiapas beslutat om att genomföra en informationskampanj som
riktar sig till mayabefolkningen.
Ett flertal, 118 kommuner besöks
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för tillfället av medicinsk personal
som både informerar om sjukdomsförloppet och om hur sjukdomen
kan förhindras. Förhoppningen
är att begränsa nya insjuknande.
Huruvida myndigheterna har tagit
i beaktande att mayabefolkningen
världsbild inte är identiskt med den
mexikanska majoritetens finns det
inga formella uppgifter om.

Livet fortsätter som vanligt

De fyra insjuknade kommer från
staden Amatenango de valle, som
ligger 50 km söder om regionhuvudstaden Tuxtla Gutiérrez, och
är mellan fyra och tjugo år. Byn
besöks flitigt av både mexikanska
och utländska turister och det är
ännu inte klargjort om viruset är
ett resultat av den strida turistströmmen.
Invånarna i Amatenango de valle visar inte någon
rädsla för sjukdomen och det
dagliga livet har inte förändrats
sedan budskapet om att det pågår
en influensaepidemi i landet nått
ut, rapporterar Cuatro Poder, en
mexikansk dagstidning. Endast
läkare och sjukvårdspersonal använder munskydd, vilket både kan

vara ett tecken på att människorna
inte tillgodogjort sig information
om influensan eller att de inte har
tillgång till de rekommenderande
skyddsåtgärderna.

Diskrimineringavursprungsbefolkningen
Torget Socolo i San Christobal
de las casas är en samlingsplats
för mayakvinnorna. Där säljer
de sina hantverk och trots att det
går att läsa i de största mexikanska dagstidningar om regeringens
krafttag för att informera Chiapas
cirka 1,25 miljoner ursprungsfolk,
finns det inga tecken som tyder på
att mayakvinnorna är införstådda
med den fara det innebär att vistas
i stora folksamlingar. Slappheten
från myndigheternas sida att nå ut
med information på mayabefolkningen eget språk är inget som förvånar lokala mänskliga rättighetsorganisationer vilka vittnar om en
strukturell och strategisk diskriminering av mayafolket.

Åsa Holmqvist

Fredsobservatör i Chiapas, Mexiko

