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Verksamhets-
berättelse 2009

Styrelsen
Annette Nilsson (ordförande). 
Övriga ordinarie ledamöter: Ola 
Persson (kassör), Inger Söder-
qvist, Henrik Persson, Massip Fa-
rid Ikken. Suppleanter: Elisabeth 
Christell, Christina Rubin, Mat-
tias Olsson, Johan Gurt och Kent 
Eriksson. I oktober avgick Annette 
Nilsson som ordförande och Hen-
rik Persson valdes till t f ordföran-
de. Elisabeth Christell gick in som 
ordinarie.

Tidningen
Tre nummer av tidningen Fjärde 
Världen, varav ett dubbelnummer, 
gavs ut under året:

Nummer 1/09 tema: Makt i 
förändring (Amerika)

Nummer 2-3/09 tema: Indien
Nummer 4/09 tema: Klimat-

rättvisa
Elisabeth Christell har arbetat 

med layout på Tidskriftsverksta-
den i Stockholm på nr 1/09, 2-3/09. 
Annika Ahlberg skötte layouten av 
nr 4/2009 i Lund.

Burma: evenemang och skrift
Det burmesiska, buddhistiska 
nyåret Thingyan hölls 18 april 
på Etnografiska museet i Stock-
holm. Fjärde Världen samarbetade 
med Margareta Berglie med flera 
från Etnografiska Museets Vän-
ner. Övriga medarrangörer var 
Swedish-Burmese Human Rights 
Association och Karen Swedish 
Community. Rolf Karlsson var 
huvudansvarig, med viss hjälp av 
Henrik Persson. Flera burmeser 
och karener i Stockholm, Sandvi-
ken och Gävle förberedde och ska-

pade firandets program: Weldone 
Saw, Zay Yar, Tyson Tyson, Dyk 
Dyk Saung.

En skrift gavs ut i Kulturde-
battserien: “Burma – röster och 
bilder”.

Båda dessa genomfördes som 
delar i vårt Burmaprojekt, med 
pengar sökta 2008 av Henrik Pers-
son och Rolf Karlsson,   från Stock-
holms stads kulturförvaltning.

Fokus Afrika och Afrika i fokus
I handlingsplanen för året ingick 
också att i samarbete med den ny-
startade tidskriften Fokus Afrika 
öka tillgängligheten av kunskaper 
om ursprungsfolk och minoriteter 
i Afrika, afrikansk litteratur och 
konst – via möten och föredrag, 
via spridningen av Fjärde Världen 
och   Fokus Afrika runt om i Sve-
rige samt via informationssprid-

ning på nätet. Några ansökningar 
till SIDA/Forum Syd och Statens 
kulturråd har gjorts.

Projektet handlar också om att 
skapa en plattform för möten och 
diskussion mellan afrikaner inbör-
des och mellan invandrade afrika-
ner och andra svenskar, samt att 
motverka rasism. Inga pengar har 
ännu tilldelats projektet, men vi 
har drivit det vidare ändå.

Ett första möte i serien Afrika 
i fokus, om afarerna och situatio-
nen på Afrikas horn genomfördes 
den 5 september på Kafé String 
i Stockholm. Det organiserades 
och förbereddes huvudsakligen av 
Henrik Persson. Hamad Issa höll 
huvudföredraget, och Wilo Abdul-
le från Afrikasvenskarnas riksför-
bund berättade om Fokus Afrika. 
Rolf Karlsson och Annette Nilsson 
inledde kort.

Bild från Thingyan den 18 april 2009, Etnografiska Museet.

Ur tidskriften Fjärde Världen 1/2010



48  F J Ä R D E  V Ä R L D E N  •  1 / 2 0 1 0

> NYTT FRÅN FÖRENINGEN

Sarita River
Fjärde Världen började i november 
2006 en insamling till stöd för res-
taureringen av Sarita River i västra 
Kanada för att främja huu-ay-aht-
indianernas kulturella liv och över-
levnad. En folder som presenterar 
projektet finns nu i stort sett färdig. 
Carl Johan Gurt har ansvarat för 
detta. Religionshistoriska fören-
ingen har tidigare tilldelat projek-
tet 5 000 kr till utgivande av denna 
Fjärde Världen-folder.

Demonstrationer och protestbrev
Det sändes 21 brev som under-
tecknades av Annette Nilsson till 
olika regeringar gällande olika 
ursprungsfolk. Svar kom från Ka-
nada och Filippinerna.

Vi deltog i protester mot av-
rättningar av kvinnor i Irak, brev 
sändes undertecknade av Henrik 
Persson till Nur al-Maliki, Barack 
Obama, Ban Ki-Moon och Tho-
mas Hammarberg.

I Bagua, Peru, dödades tiotals 
människor i juni när polis sattes 
in mot demonstrerande indianer 
som ville försvara regnskogen mot 
bolagsexploatering. Det blev de-
monstration på Sergels Torg och 
till Perus ambassad i Stockholm. 
Henrik Persson deltog från Fjärde 
Världen. Anneli Sarre och Jorge 
Calbucura kom till ett Fjärde Värl-
den-styrelsemöte för att informera. 
Vi gjorde en insamling via ett av 
våra konton, som gav 1 000 kr. 
Summan överfördes till en indian-
organisation i Peru.

Kontoret
Henrik Persson och Ola Persson 
har under året ansvarat för eko-
nomi och kontor på Klara Södra 
Kyrkogata 20. Massip Farid Ikken 
har hjälpt till ibland. Efter slutet av 
oktober har Lars Lindgren, som 
adjungerats in i arbetsutskottet,  
börjat sköta prenumerantregis-
ter, beställningar med mera. Lars 
Lindgren   har också skapat ett helt 
nytt prenumerantregister.

Annette Nilsson tog före som-
maren initiativ till att inbjuda vo-
lontärer via Volontärbyrån: främst 
Izabela Kupicz och Semira Yassin, 

men även Marja Bouchnak och 
Ylva Husén. Semira Yassin hade 
också en tremånaderspraktik via 
Arbetsförmedlingen över somma-
ren. Henrik Persson introducerade 
volontärerna i arbetet. Ola Persson 
deltog i några möten med dem. 
Även Rolf Karlsson har haft en pe-
riod av arbetspraktik på kontoret 
med Henrik Persson som handle-
dare.

Digitalt nyhetsbrev
Henrik Persson tog initiativ till 
att starta ett digitalt nyhetsbrev, 
”Nyheter från Fjärde Världen-
kontoret” som hittills utkommit 
med två nummer och blivit mycket 
uppskattat av mottagarna. Lars 
Lindgren har börjat hjälpa till med 
formgivningen av detta.

Hemsida, banderoll, knapp
Jan Viklund, med stor kunskap om 
hemsidor, har tillsammans med 
Ola och Henrik Persson inlett ar-
betet med en ny hemsida. Konst-
nären Sara Bergqvist har gjort en 
ny logga och grafisk profil. Fram-
över vill vi även göra   banderoll, 
broschyr, affisch och knapp/pin.

Globalarkivet
Globalarkivet har lagt ut Fjärde 
Världen-artiklar från 2006 och 
framåt på Internet – för fri icke-
kommersiell nedladdning enligt 
ett Creative Commonsavtal. Detta 
om inte artikelförfattaren överens-
kommit annat med oss.

Arwid Lund och Anders Jen-
sen-Urstad på Globalarkivet har 
gjort ett stort arbete med inscan-
ningen, vid några tillfällen i sam-
råd med Henrik Persson. I nuläget 
sker över 1 000 nedladdningar per 
månad av våra artiklar. Materialet 
hamnar också internationellt till-
gängligt i WorldCat.org, världens 
största bibliotekskatalog.

MyNewsdesk
Sedan slutet av 2009 har vi börjat 
lägga ut Fjärde Världen-pressmed-
delanden digitalt via MyNewsdesk. 
Tjänsten har som syfte att förse 
journalister med pressinformation. 
4-500 nedladdningar per månad 

sker i nuläget av vårt material. Hit-
tills har åtta pressmeddelanden 
lagts ut, med vidarelänkar och 
ett mindre antal bilder. Se vidare: 
www.mynewsdesk.com/se/

Nätverka med andra organisationer
Vi vill utveckla föreningens sam-
arbete med organisationer och 
nätverk som anknyter till fören-
ingens verksamhet. Några exem-
pel är: Latinamerikagrupperna, 
Iraksolidaritet, Nätverket mot 
krig, organisationer till stöd för 
Afghanistan, Burma och länder i 
Afrika, Svenska Tibetkommittén, 
samt romska och samiska organi-
sationer och institutioner. I sam-
band med föredrag, evenemang, 
seminarier och solidaritetsveckor 
har vi spritt information om dessa 
och deltagit själva ibland:

Föredrag, studiecirkel och möten
19 mars 2009 var Fjärde Världen 
medarrangör till möte om Afgha-
nistan på Solna stadsbibliotek där 
Thage G Peterson talade.

Folket i Bild/Kulturfront, För-
eningen Afghanistansolidaritet 
och Kvinnor för fred hade tagit 
initiativet till en Afghanistanvecka 
5-10 oktober. Henrik Persson och 
Semira Yassin höll i Fjärde Värl-
dens bokbord den 7 oktober.

Bild från Inspiration Latinamerika i Rinkeby. 
Foto: Henrik Persson
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Artiklar som publiceras i Fjärde Världen publiceras även 
i www.globalarkivet.se – om inte upphovsmannen avtalar 
annat med Fjärde Världen – under Creative Commons-
licensen AT-NC-ND 2.5. Läs mer på: http://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/.

Inspiration Latinamerika ge-
nomfördes 10-11 oktober i Rinke-
by. Arrangörer var bland andra La-
tinamerikagrupperna, Vänsterns 
internationella forum, Kristna 
Fredsrörelsen, FPMR-Estocolmo 
med flera, sammanlagt över 20 
organisationer och folkhögskolor, 
inklusive Fjärde Världen som hade 
bokbord. På plats fanns Annette 
Nilsson, Henrik Persson och Ola 
Persson.

Måndag den 12 oktober var det 
Ursprungsfolkens kampdag, på 
Gästrikegatan 13 i Stockholm. Det 
kom indianer, samer, ursprungs-
folk från Indien, samtliga på in-
bjudan av bland annat Framtids-
jorden. 

I IOGT-lokalerna på Klara 
Södra Kyrkogata talade torsdag 22 
oktober Ingrid Helldén, Tromsö 
museum och Universitet,   under 
rubriken ”Samisk kulturell mobili-
sering”, ett Fjärde Världen-föredrag 
organiserat av Henrik Persson och 
Ola Persson. På plats fanns även 
Anita Jönsson från Sameförening-
en i Stockholm.

25 april, 4 maj och 9 maj ge-
nomfördes en fortsatt studiecirkel 
på tre möten kring ämnet ”Vad är 
fjärde världen?” på ABF-huset i 
Stockholm. Cirkelledaren Henrik 
Persson hade bjudit in inledare till 
varje cirkelträff:

25 april: Journalisten och för-
fattaren Thomas Petersson be-
skrev situationen på Nya Guinea-
Västpapua och papuanernas kamp 
för självstyre.

4 maj: Ingeborg Sevastik, verk-
sam i Svenska FN-förbundet och 
FARR, Flykting- och asylkommit-
téernas riksråd, berättade om ett 
nygjort besök i Bangladesh, samt 
sin egen verksamhet i   flyktingfrå-
gor.

Den 9 maj var temat samisk 
identitet. Inge Frisk från Sameför-
eningen i Stockholm berättade och 
visade film om sin egen släktbak-
grund i Arjeplogtrakten, och om 
sin syn på det samiska arbetet i 
olika frågor. Med från Samefören-
ingen var även Anita Jönsson.

Henrik Persson har tillsam-
mans med Lasse Antonsson, ord-
förande i FIB/K-Stockholm ini-
tierat och lett en studiecirkel på 
ABF/Sveavägen som pågick under 
hösten 2009 och början av 2010. 
Den behandlade Nordamerikas 
indianer utifrån Dee Browns bok 
”Begrav mitt hjärta vid Wounded 
Knee.” Ett föredrag med kultur-
antropologen Mikael Kurkiala in-
gick, samt museibesök på Etnogra-
fiska Museet.

Styrelsen
(Texten är förkortad, den fullständiga 

versionen kan beställas från Fjärde Världens 
kontor.)

Sänd oss din e-post-
adress!

Vill du ha det digitala ny-
hetsbrevet ”Nyheter från 

Fjärde Världen-kontoret”? 
Beställ nyhetsbrevet i ett 

e-postbrev, så får du nyhets-
brevet några gånger om året 

till din e-postadress kost-
nadsfritt!

Vår e-postadress:
post@f4world.org

Föredrag
 i höst

Fjärde Världen planerar att 
fortsätta med föredrag i höst. 
Har du speciella kunskaper 
om någonting inom förening-
ens intresseområden och som 
du vill dela med dig av i form 
av att hålla föredrag? Kontak-
ta gärna föreningen i så fall!
   Vi har även en lista över våra 
egna föredragshållare som kan  
berätta om sina olika special-
områden. Kontakta oss för att 
få veta mer!
e-post: post@f4world.org
Telefon: 08-84 49 15

Fjärde Världen har en livaktig föredragsverk-
samhet. Här Wilo Abdulle som håller upp 
första numret av Fokus Afrika. Foto: Henrik 
Persson


