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F ö r e n i n g s n y t t

Socialantropologen Claes Hallgren 
talade den 30 september om det ämne 
han ägnat en stor del av sin karriär: 
Australiens urinvånare aboriginerna.

Föredraget var en svepande exposé 
över hur kolonisatörer och aboriginer 
påverkat varandra alltsedan engels-
männen började använda kontinen-
ten som fångkoloni 1788.

Synen på aboriginerna har hos 
den vita befolkningen gått från att 
betrakta dem som undermänniskor, 
ja till och med att räkna dem till en 
annan art, neandertalare, till att först 
1967 bevilja dem medborgarskap. 
Däremellan har de också exotiserats 
och romantiserats.

e
Ann-Kristin Håkansson, vice ord-
förande i Föreningen Fjärde Världen 
och med lång erfarenhet av solidari-
tetsarbete med ursprungsfolk inledde 

ett intressant samtal om vad begrep-
pet kulturell identitet egentligen står 
för, och då särskilt i relation till ur-
sprungsfolk och etniska minoriteter.

Vems demokrati råder i ett land där 
majoritetsbefolkning och minoriteter 
har helt olika kultur, traditioner och 
utgångspunkter? Och utveckling: på 
vems villkor? Det är lätt hänt att de 

svagare får offra sin invanda 
livsstil, och ändå inte får så 
stor nytta av den utveckling 
som erbjuds.

Alltfler parlamentariker 
i hela världen tillhör ur-
sprungsfolk. Varför har inte 
sametinget 2-3 platser i riks-
dagen?

Inga lätta frågor, inga 
självklara svar, men ett in-
tressant samtal blev det, där 
Ann-Kristin bidrog med 
mycket konkreta exempel ur 
sin egen erfarenhet.

e
Ett hundratal intresserade 

Exotisering av 
”främmande folk”
Höstens föredragsserie i samarbete mellan Fjärde Värl-
den och Folket i Bild/Kulturfront i Stockholm har varit 
mycket lyckad. Vi tackar Claes Hallgren, Ann-Kristin 
Håkansson och Peter Hjukström för inspirerande före-
drag, och vi tackar publiken för trevliga frågestunder. Vi 
som arrangerat känner oss manade att åstadkomma mer 
av samma slag.

kom till ABF-husets Katasal den 2 
november för att under ett par tim-
mar lyssna till föreläsningen ”Afgha-
nistan: demoner, bomber och utveck-
ling” som Peter Hjukström höll och 
illustrerade med ett bildspel.

Peter har under 30 år följt utveck-
lingen i Afghanistan – hans tredje 
kärlek i livet efter hustru och dotter.

”Det är helt uppenbart att det finns 
ett stort sug efter problematiserande 
Afghanistan information som inte 
sjunger krigets lov. Kunskap, fakta 
och rätt attityd bär oändligt myck-
et längre än bomber, granater och 
falsk krigspropaganda”, skriver Peter 
Hjukström själv på Facebooksidan 
”Sveriges största fredsdemonstration” 
efter det välbesökta mötet. Facebook-
sidan har nu över 2 000 medlemmar.
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