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F ö r e n i n g s n y t t

De flesta artiklarna från tidigare 
nummer av Fjärde Världen är pu-
blicerade och sökbara på Global-
arkivet.

Fjärde Världen 
nu i Pressbyrån! 
Nu kan du köpa Fjärlde Världen 
i Pressbyrån och Press-stop i föl-
jande städer:
•	 Stockholm
•	 Stockholm -Arlanda
•	 Göteborg
•	 Malmö
•	 Västerås 
•	 Charlottenberg
•	 Falkenberg 
•	 Falköping
•	 Helsingborg
•	 Huddinge
•	 Hägersten 
•	 Lund 
•	 Linköping 
•	 Lidköping
•	 Luleå
•	 Kungsbacka 
•	 Landvetter
•	 Norrköping
•	 Skellefteå
•	 Skövde
•	 Sundsvall
•	 Umeå
•	 Uppsala
•	 Vetlanda
•	 Växjö
•	 Västra Frölunda
•	 Örebro
För mer info: www..f4world.org

15 augusti överlämnade 
Latinamerikagrupperna 
detta brev från flera 
organisationer till Unicef 
i Stockholm. Föreningen 
Fjärde Världen var en av 
de organisationer som 
undertecknade brevet.
”För att uppmärksamma övervåldet 
mot mapuchebarn i Chile genomför-
de en grupp mapuchekvinnor den 26 
juli ockupation av UNICEF- konto-
ret i Santiago.

Tidigare har flera internationella 
organ med Amnesty International i 
spetsen anmält övergreppen till den 
Interamerikanska Kommissionen för 
Mänskliga Rättigheter. 

Skador från kulsplitter på barn 
mellan nio månader och 16 år, kväv-
ning på grund av tårgasbomber, 
pistolhot, slag och sparkar, tortyr, 
dödshot genom att trycka huvudet 
under vatten, förnedring, förföljelse 
och till och med mord på 17-årige 
Alex Lemúm Saavedra. 

Skadades allvarligt
Det är några av de övergrepp som 
chilenska institutioner som polis och 
militär, utsatt mapuchebarn för.

Den 23 juli skadades fem barn av den 
chilenska polisens övervåld. Två av 
dem skadades allvarligt, Fernanda 
Marillán (12 år) med skott i ryggen 
och benen och Jacinto Marín (17 år) 
med åtta skott. 

Från den 27 juli ockuperade Meu-
len Huenchu, hennes 2-åriga dotter 
och två andra mapuchekvinnor från 
Alianza Territorial Mapuche (ATM) 
UNICEF: s kontor i Santiago. De 
protesterade mot de systematiska 
övergreppen mot barnen och mot vad 
ATM menar är UNICEF-Chile:s 
passiva roll gällande övergreppen mot 
barnen i mapuchesamfälligheterna. 
Kvinnorna krävde att UNICEF som 
representant för FN ska bevaka och 
försvara barnens rättigheter och pro-
testera och agera gentemot den chi-
lenska statens övervåld. 

Vi, representanter för svenska orga-
nisationer, vill att UNICEF-Sverige 
skickar en uppmaning till både UNI-
CEF centralt som till UNICEF-Chi-
le att de ska protestera mot övergrep-
pen, kräva ett stopp på våldet samt 
offentligt ta ställning för mapuche-
barnens rättigheter.”

Öppet brev till UNICEF:
Våldet mot 

mapuchebarn 
i Chile måste 

stoppas

Idle No More! En kanadensisk indianhövding 
i Ontario-provinsen, Theresa Spence, har inlett en hungerstrejk. 
Den riktar sig mot den konservativa regeringen Stephen Harpers 
”Bill C45”. Lagförslaget upphäver avtal – treaties – som är historiska 
överenskommelser mellan indiannationer och brittiska kronan. 
Kritikerna anser att lagen eliminerar indiannationerna i Kanada som 
juridiska enheter. Fältet blir fritt för bolag att gå in och ta vattenkraft, 
mineraler och olja. Protesterna under parollen Idle No More, har 
under årsskiftet spritts över hela Kanada och stöds även internationellt. 

Mer fakta: www. idlenomore1.blogspot.se


