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Styrelsen
Årsmötet 2008 valde följande sty-
relse:

Ordinarie ledamöter: Birgitta 
Pihl (ordförande), Ola Persson, 
Magnus Svensson, Gunilla Kar-
sten, Inger Söderquist, Mariana 
Mayr, Henrik Persson, Annette 
Nilsson och Christina Rubin

Suppleanter:  Elisabeth Chris-
tell, Sirpa Pääkkönen, Anna Klint, 
Johan Gurt och Per Engström.

På styrelsemötet i december 
2007 beslöts att Ola Persson skulle 
gå in som tillförordnad ordförande 
från årsskiftet 2007/2008 fram till 
årsmötet 2008. Birgitta Pihl skulle 
gå in som tillförordnad redaktör 
för tidningen under samma tid.

Tidningen
Under året har tidningen utkom-
mit med två enkelnummer och ett 
dubbelnummer. Teman har varit: 
Kina, Hot och hopp, Romer.

Birgitta Pihl gick in som till-
förordnad redaktör för nummer 
1-2/2008. Hon ersattes senare av 
Inger Söderquist.

Föredrag och möten
Föreningens studiecirkel om fjärde 
världen-frågor på ABF/Sveavägen 
som Ola Persson och Henrik Pers-
son höll i pågick under våren 2008. 
Den 19 april höll Jorge Calbucura, 
själv mapucheindian, en inledning 
inom studiecirkelns ram om ma-
pucheindianerna. 

I lokalerna på Klara Södra Kyr-
kogata (IOGT-gården) talade Lis-
Mari Hjortfors om rasismen mot 
samerna den 27 april. 

Den 10 maj höll Amina Said 
föredrag om Somalia. Den 15 maj 
höll Gunilla Karsten föredrag om 
sin Borneoresa.

Den 22 maj talade Bernt Jo-
hansson med flera från föreningen 
Swetan om deras projekt med ett 
sjukhus hos massajerna i Tanza-
nia.

Den 28 juni hade vi Fjärde 
Världen-bokbord på Medborgar-
platsen. Rolf Karlsson och Mirjam 
Bäckman höll i det.

Den 17 augusti deltog vi i 
”Världens Längsta Bokbord på 
Drottninggatan” i Stockholm. 
Bokbordet finns dokumenterat 
på YouTube – där det också finns 
andra filmer om föreningens verk-
samhet.

Den 9 augusti deltog Ola Pers-
son och Henrik Persson på ett ur-
folksseminarium som Stiftelsen 
Vildeken ordnade.

Den 10 augusti hölls ett möte i 
Lerbäck med Burma Center. Hen-
rik Persson höll en inledning om 
Fjärde Världen. Rolf Karlsson och 
Maria Fornstedt deltog.

Fjärde Världens Burmakonfe-
rens ägde rum 13-14 september i 
Stockholm.

Från olika platser i landet 
kom burmeser av olika ursprung 
till seminariet. Två theravada-
buddhistiska munkar deltog och 
gav tillsammans med burmanska 
åhörare exempel på en buddhis-
tisk böneceremoni. Många danser 
framfördes, både burmanska och 
karenska, prov på burmesiska klä-
dedräkter visades.

Mer om konferensen fanns att 
läsa i FV 4/08, och mer informa-
tion kan fås via kontoret.

Inom samma projekt skedde 
27 december ett karenskt nyårsfi-
rande i Stockholm i Salemkyrkan. 
Där var helt fullsatt med hundra-
tals tillresta karener – en stor del 
av exilsamfälligheten i Sverige – i 

alla åldrar, samt några gäster. Det 
var tal, sång, dans, bland annat till 
bamburörsklapper med stora bam-
burör, blåsning i buffelhorn med 
mera. Fjärde Världens Burmaan-
svarige, Rolf Karlsson, läste dik-
ter. Större massmedia bland annat 
Dagens Nyheter, täckte utförligt 
evenemanget, och belyste också 
hela ämnet.

Den 16 september höll Henrik 
Persson föredrag för de verksam-
ma på Transkulturellt Centrum 
i Stockholm. Läkare och psyko-
loger arbetar där med att utbilda 
sjukvårdspersonal inom kulturmö-
tet i vården. En översikt över ur-
sprungsfolks och minoriteters situ-
ation gavs. Flera av de deltagande 
ville ha tidningar och skrifter.

Den 17-21 september deltog för-
eningen i European Social Forum i 
Malmö. Annette Nilsson var aktiv 
i förberedelserna för ursprungs-
folksdelen av forumet – med in-
bjudna representanter för olika 
ursprungsfolk. Vi samarbetade 
med systerorganisationer i Finland 
och Danmark. Mariana Mayr och 
Birgitta Pihl deltog också från för-
eningens sida. Föreningen Fjärde 
Världen hade bokbord etc.

Den 25-28 september deltog vi i 
bokmässan i Göteborg. Dessutom 
tog vi kontakt med Världskultur-
museet.

Ytterligare föredrag på IOGT-
gården var: ”En titt på ´första värl-
den´ med Pierre Bourdieus ögon” 
av socialantropologen Claes Hall-
gren lördagen den 29 november. 

Victoria Corbo, leg. psykolog 
verksam vid Transkulturellt Cen-
trum i Stockholm, berättade 15 no-
vember om vård hos mapucheindi-
aner i Chile. Hon hade även med 
sig intressanta bilder från ett besök 
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i Temuco i södra Chile.
ABF-Stockholm upplät på sön-

dagen den 9 november lokal för ett 
fullsatt seminarium om Irak. Fjär-
de Världen hade bokbord. 

Kontoret
Mirjam Bäckman hade under vå-
ren en praktikanställning på kon-
toret. Hon arbetade bland annat 
med att förbereda Burmakonfe-
rensen, hon gjorde inventeringar 
av innehållet i tidningen Fjärde 
Världen och gjorde många andra 
viktiga insatser på kontoret.

Vädjandebrev
Som ordförande i Föreningen Fjärde Världen har jag skrivit på vädjan-
debrev som Survival International tagit fram. Situationen för okontak-
tade folkgrupper i Amazonas, som till exempel Teresa Soop skriver om 
i det här numret, är oroande. Det vädjandebrev vi valt att publicera här 
till höger handlar om utsatta grupper i Peru. Du kan också skriva på 
vädjandebrev genom att gå in på Survival Internationals hemsida www.
survival-international.org

Annette Nilsson

S.E. Alan Garcia
Presidente de la República 
del Perú
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima 1
Peru

20 maj 2009
 

Ers excellens,
Jag är extremt oroad över 
framtiden för okontaktade 
stammar i Peru. De är ytterst 
sårbara för utomståendes 
sjukdomar, och de uttrycker 
tydligt att de vill bli lämnade 
i fred. De har rätt att bo på 
sin mark och att fortsätta 
leva isolerade. Dessa rättig-
heter är erkända i interna-
tionell lag.

Jag uppmanar starkt 
den peruanska regeringen 
att skydda okontaktade 
stammar genom att flytta 
all skogsindustri från de-
ras mark, genom att hindra 
andra utomstående från att 
komma in på området, och 
genom att förbjuda alla for-
mer av utvinning av natur-
resurser på deras marker.

Jag uppmanar också din 
regering att inrätta en akut-
medicinsk plan i händelse av 
kontakt mellan okontaktade 
indianer och utomstående, 
och att anpassa Perus lagar 
till internationell lag genom 
att erkänna indianstammar-
na som rättmätiga ägare av 
sitt land. I dagsläget befinner 
sig dessa stammar i enorm 
risk och skulle mycket väl 
kunna utplånas.

Med vänliga hälsningar,
Annette Nilsson
Ordförande
Föreningen Fjärde Världen

Föreningen Fjärde Världen 25 år!
1984-2009

Även Rolf Karlsson har haft ar-
betspraktik på kontoret. Mycket av 
hans arbete har handlat om det på-
gående Burmaprojektet men också 
annat löpande arbete. I övrigt har 
föreningens styrelsemedlemmar 
deltagit i kontorsarbetet. 

Projekt
Sarita River: Insamling till en 
laxstation och förbättring av flod-
vatten fortsatte, via en arbetsgrupp 
inom föreningen där Magnus 
Svensson och Carl Johan Gurt in-
går. Religionshistoriska föreningen 
har tilldelat projektet 5 000 kr till 
utgivande av en Fjärde Världen-
folder. En bössa har stått i restau-
rangen på Etnografiska museet.

Skolprojekt och skrift: Ett pro-
jekt för att föra ut fjärde världen-
frågorna till ungdomar och skolor 
fortsatte med hjälp av den skrift – 
”Ursprungsfolk i världen” – som 
sammanställts av Anna Klint, och 
föreningens övriga skrifter och tid-
ningar.

Skriftserien kulturdebatt
Henrik Persson och Ola Persson 
har inom ramen för föreningens 
mångkulturprojekt arbetat med en 
skrift om Burma som utkommer 
under 2009.

Ola Persson
Vice ordförande

Annons:


