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Mest positiva
reaktioner
kring bytet av
Kina-snackspåse

Ett år bland
världens
urbefolkningar

International Work Group for
Indigenous Affairs (IWGIA)
har publicerats årets upplaga
av ”The Indigenous World”.
Årsboken sammanfattar och
uppdaterar situationen för
ursprungsbefolkningar runt
om i världen. En rad experter, både representanter för
ursprungsbefolkningar och
andra, har författat översiktliga rapporter från de
regioner och länder där det
bor ursprungsbefolkningar:
sammanlagt 66 artiklar om
allt från samerna i Sápmi till
amazighfolket i Marocko
och Algeriet.
Man kan läsa om hur Demokratiska Republiken Kongo gjort
framsteg genom att införa en lag om
urbefolkningars rättigheter i Kongo,
men också om Laos som genomför
statliga projekt för att förflytta urbefolkningar från deras hemland. Här
finns också ett antal artiklar som beskriver hur internationella processer,
som FN:s Expertmekanism angående
urbefolkningars rättigheter, har arbetat och påverkat urbefolkningars
situation.
Sammanställningen ger en god
överblick över urbefolkningarnas situation, något som annars kan vara
svårt att hitta. Å andra sidan får
man inte glömma att detta är just

Film, mat, prat

På Etnografiska museet i Stockholm
har en ny filmklubb startat. Fokus
ligger på etnografiskt inspirerad film
som speglar mångkulturella företeelser världen över. Man får möta
filmskaparna och diskutera allt ifrån
politik och religion till familjerelationer och kulturkrockar. På restaurang
Matmekka finns det en filmmeny till
specialpris. Medlemskap i filmklubben tecknas på plats!
Etnografiska museet
20

r

sammanfattningar. Bakgrunder och
detaljer måste man nog fortsätta att
söka på annat håll.
IWGIA är en internationell människorättsorganisation, baserad i Köpenhamn. Den grundades 1968 av
en grupp antropologer och människorättsaktivister och har framförallt
arbetat med att dokumentera, producera och sprida information om urbefolkningar. Förutom detta arbetar organisationen också genom att ge stöd
åt urbefolkningsorganisationer, ta
del i olika projekt som rör urbefolkningar och genom lobbyverksamhet
påverka beslutsfattare i frågor som rör
urbefolkningar.
Niskua Igualikinya

Patrik Lundberg, som i en krönika
i Helsingborgs Dagblad kritiserade
företaget Fazers stereotypa asiat-bild
på deras påse med Kina-snacks, har
fått mestadels positiva reaktioner.
Människor har hört av sig, bett om
ursäkt och sagt att de inte förstått att
asiater kunde uppfatta uttryck som
”tjing tjong” och
skämt om ris som
rasistiskt. Men han
utsätts också för en
del näthat. Detta
efter att företaget
nu verkligen beslutat ändra utseende
på påsen.
– Näthatarna bryr jag mig inte om,
säger Patrik Lundberg. Till människor som i sak skriver att förpackningen funnits i 80 år och undrar varför
vi ska ändra på den nu, har jag svarat:
– Vi har också haft kvinnomisshandel och slavhandel länge, men det
är väl ingen som tycker att det är okej
i dag. Tiderna förändras och det är
jag glad för.

Fakta:

Arash Mokhtari: Slut med nidbild på
Kina-puffar, svt.se 20/9 2011
Se även artikel i Fjärde Världen
1/2010, s. 22-25, om östasiater i
svensk bild och scenkultur.

Ulf Björklund

Socialantropologen Ulf Björklund,
författare till den nyligen utgivna
boken ”Armenier: sex essäer
om diaspora”, har gått ur tiden.
Ulf Björklund blev 67 år. Han
disputerade 1980 på sin doktorsavhandling om assyrier: Från ofärd till
välfärd: en kristen minoritetsgrupps
migration från Mellersta Östern till
Sverige. Den utgavs senare även på
engelska. Under åren började han
intressera sig även för det armeniska

folket. Ulf Björklund undervisade i
antropologi på Stockholms Universitet.
En intervju med Ulf Björklund i
anslutning till lanseringen av hans
bok om den armeniska diasporan
finns på UR: http://urplay.se/163698
Fakta:
www.hujada.com
www.socant.su.se
www.armeniska.se
Fjärde Världen 3/2011

