Nytt om ursprungsfolk
Från Kuna-indianernas område i Panama kom Puksu
och Iedy Igualikinya och
berättade om Kuna-indianernas situation idag - om
kulturen och historien.
Kuna-indianerna är cirka 48 000 och
de flesta lever på små öar utanför Panamas kust, San Blas-öarna. Kunas
område kallas Kuna Yala. I Kuna Yala
har varje samhälle sin egen politiska
organisation, som leds av en Saila.
Sailan är traditionellt både politisk och andlig ledare. Sailan memorerar sånger om folkets historia och
för ut dem till folket. Beslut fattas
på möten i kongresshus - en struktur
som tjänar både politiska och andliga
syften. Det är i kongresshuset Sailan
sjunger om Kunas historia, legender
och lagar. Här handhar man också
politiska och sociala frågor.
Ekonomin i Kuna Yala är baserad
på jordbruk, fiske och tillverkning av
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kläder och man har en lång tradition
av handel.
Denna tradition av handel och
självbestämmande anses av många
som den främsta anledningen till att
Kunas har lyckats behålla sitt oberoende i förhållande till andra grupper.
Puksu Igualikinya har som aktivist länge arbetat för ursprungsfol-

kens rättigheter - både lokalt och internationellt.
Puksu och Iedy kom till Fjärde
Världen på ett möte i Solidaritetshuset i Stockholm den 6/4. De hade
många erfarenheter att dela med sig
av – och det fanns gott om utrymme
för frågor.
Ola Persson

Honduras

3/3 kl 1 lokal tid i Honduras blev
Berta Cáceres mördad i sitt hem.
Hennes bror skadades samtidigt.
Berta Cáceres var en ledare för Lenca
och motsatte sig etablering av amerikanska militärbaser på Lencas marker.

Colombia

Willar Alexander Oimé Alarcón, en
indiansk guvernör, sköts i onsdags
ihjäl av tre förbipasserande motorcyclister. Williar Alexander Oimé Alarcón, 43 år, är Yanacona från Popayan
och är känd för sin kamp mot illegal
gruvdrift.
ONIC - Colombias landsorganisation för ursprungsfolk - fördömer
mordet och kräver en polisutredning

Leonard Peltier

Den 6 februari i år har Leonard Peltier suttit i fängelse i 40 år. Vi kan bara
hoppas att Obama gör en god gärning
och benådar honom.
Ann-Kristin Håkansson

Berta Cáceres. Foto: Wikimedia Commons

Afarvänner i Sverige:
Program i Uppsala våren 2016
afarsolidarity@yahoo.se
Föreläsningsserie och aktiviteter
hålls i föreningslokalen som ligger
på Svartbäcksgatan 50 L, källaren.

Till föreläsningsserien serveras förtäring till självkostnadspris vars behållning går oavkortat till föreningen Afarvänner i Sveriges utvecklingsprojekt på
Afrikas Horn.
Hjärtligt välkomna till våra föreläsningar under våren 2016.
Med vänlig hälsning
Afarvänner i Sverige

23

