Antiimperialistiska Rörelsejournalister
Eva Björklund
Fidel hävdade objektiviteten: ”opartiskhet finns inte, men
objektiv information är möjlig och nödvändig”.

Om behovet av en ny informationsordning

Antiimperialistiska Rörelsejournalisters 2:a Möte

Över 200 journalister deltog i mötet som varade i två
dagar, både etablerade och gräsrots/barfotajournalister –
”rörelsejournalister”– från Brasilien, Peru, Argentina,
Venezuela, Paraguay, Ecuador, Chile, Colombia, Mexiko,
Uruguay, USA och så klart Bolivia, men även Schweiz,
Katalonien och Sverige (Kubatidskriftens redaktör).
En av deltagarna var Bolivias kommunikationsminister
Gisela López. Hon hade som journalist deltagit i sökandet
efter Ches och gerillakamraternas kroppar på 90-talet.
Hennes företrädare, Amanda Dávila, invigde mötet: ”Ches
närvaro känns här. Det är ett tydligt svar till de mördare
som tror att de lyckats döda hans ideal.”
Hon påminde om att Che, som den journalist han
var - med sin stencilapparat i Sierra Maestra – ”med
Fidel framhöll att den viktigaste kampen är den om
informationen”. De skapade tillsammans med den
argentinska reportern Jorge Ricardo Masetti nyhetsbyrån
Prensa Latina. Deras ”Sanningsoperation” handlade inte
bara om att bemöta, utan ligga före med information.

Prensa Latinas Pedro Rioseco och kommunikationsminister
Gisela López på rörelsejournalisternas möte.
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Några av Latinamerikas mest framstående skribenter
deltog, som Prensa Latinas Carlos Aznarez och Resumen
Latinamericanos Atilio Boron. Aliciana Bravo från Schweiz
talade om behovet av en ny informationsordning i Europa.
Prensa Latinas företrädare Pedro Rioseco konstaterade:
”300 medier desinformerar om ALBA, Venezuela, Kuba,
vi behöver samordna våra krafter för att intensifiera
och effektivisera den antiimperialistiska kampen. Vi
behöver latinamerikansk, internationell organisation med
regelbundna sammankomster. Vi behöver nätverk av
journalister direkt från rörelserna, arbetarna, bönderna,
ursprungsfolken, politisk medvetenhet och journalistik för
att bryta den borgerliga mentaliteten.”
Men också bryta den manliga dominansen och den
latinska grammatik som döljer kvinnorna. I Sverige har vi
ju turen att människan är hon, kvinna. I latinska språk är
människan man, hombre, och genus framgår i alla böjelser.
Så kravet lyftes på avpatriarkalisering av språket, t ex att
ersätta ändelserna os/as med es.

”Ta upp kampen härifrån,
där Che offrade sitt liv”
Gisela López kommer ihåg när Che anlände till Bolivia
under diktatorn René Barrientos tid, och hur han mördades
av CIA. ”Nu, 50 år senare, måste vi härifrån, där Che
gav sitt liv, ta upp den antiimperialistiska kampen, bygga
vidare på det arv han givit oss.”
Hon var reporter på en dagstidning i Santa Cruz
1995 när hon fick uppdraget att följa sökandet efter Ches
kvarlevor, och hans kamraters från Argentina, Kuba,
Bolivia och Peru. Hon kommer ihåg hur USA försökte
begrava hela saken redan då.
President Sánchez Losada, som trots massivt
motstånd godkände utgrävningarna, bad Argentina om
kriminaltekniker. I december 1995 kom också en grupp
kubanska specialister. Militärerna försökte förhindra att
kvarlevorna skulle hittas, men världens ögon var riktade
mot Vallegrande och journalister började flockas där. Först
hittades 3 gerillakämpars kvarlevor i Cañada de Arroyo i
Vallegrande, då återstod bara den kubanska gruppen.
María del Carmen Ariet – hon deltog också i ett
seminarium under Chedagarna – intervjuade ett tusental
personer för att få de ledtrådar för utgrävningarna som
ledde till att också Ches kvarlevor påträffades. CIA hade
skrivit till Ches dotter Aleida med påstådda ledtrådar för
att vilseleda sökandet. Gisela berättar:
”CIA gav sig också på regeringen för att stoppa sökandet.
Förre diktatorn Banzer vann valen och han skulle stoppa
sökandet, så kubanerna skyndade på sitt arbete tills de den
28 juni 1997 hittade något.” Gisela berättar att ”kubanerna
var mycket rörda, mycket vördnadsfulla, talade viskande
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Ursprungsfolkens röst
Eva Björklund
Andra dagen av Antiimperialistiska Rörelsejournalisters
möte var tillägnat ursprungsfolken. Eduardo Loayaza från
RPO (ursprungsfolkens radio) i Bolivia berättade att de har
100 radiostationer strategiskt utplacerade över Bolivia,
som bygger på ursprungsfolkens samhällen som nu själva
kan rapportera om sin verklighet. Han la fram en rapport
om detta och om härskarmedias lögnaktiga rapportering,
som exempel också demoniseringen av Venezuelas
Bolivarianska Revolution. Flera representanter för lokala
radiostationer berättade vidare om sin gräsrotsinformation,
med system i flera länder. Pedro Palacios berättade om
Ursprungsfolkens Informationsnätverk i Peru.
Carlos Aznarez, redaktör för Resumen Latinamericano,
talade om den komplicerade etapp Latinamerika
genomlever, och särskilt om kampen i Argentina för
Santiago Maldonado, som ”försvunnits” som straff för sin
kamp för Mapuchefolkets rättigheter. Mewlen Huancho
talade för solidaritet med Mapuchefångarnas hungerstrejk
i Chile, som Jones Huala med flera. Brasiliens MST
var också där. Behovet av kunskap togs upp, att utbilda
rörelsejournalisterna, och inte låta utländska (USA, EU)

Mewlen Huancho och Carlos Aznarez

NGOer göra det. Behovet av sociologisk och psykologisk
kunskap, och journalistisk, framhölls. En demokratisk
mediepolitik för att bryta härskarmediernas makt.
Feministiska rörelsejournalisten Julieta Paredes
talade om att ”samla alla världsdelens kvinnor för en
gräsrotsfeminism, kommunitär, som inte har något att göra
med den eurocentristiska feminism som vi känner väl till”.

Hela konferensen kulminerade i ett slutdokument som Atilio Boron överlämnades till Evo Morales
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och fick oss att tro att de hittat kommendanten. De sa att de
inte kunde bekräfta något, men erkände att mycket stämde
med Che, och att en hade den gröna huva som Che lagts i
jorden med.” Sen tog det 4 dagar att gräva fram alla sju.
Bara ett av skeletten saknade händer, och därmed kunde
Ches identitet bekräftas, även om USA fortsatt förnekar
detta.
Kvarlevorna fördes till Kuba och nu hyllas gerillans
minne i Bolivia och världen, och deras offer blir en
uppmaning till fortsatt kamp.

Ministern garanterar pressfrihet
Gisela López garanterade pressfrihet i Bolivia och
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uppmanade Interamerikanska Press-sällskapet SIP att sluta
använda sin mediemakt för att angripa de förändringar
som genomförts och genomförs i Bolivia. Hon kritiserade
SIPs 17e generalförsamlings beslut dagen innan att
uppmana Bolivias regering ”att följa lagen och undvika att
stigmatisera journalisterna, och att döma de som angriper
journalister och medier, och ersätta eventuella skador.”
Gisela López twittrade sitt svar: ”SIP har varken moral
eller rätt att förmana oss. Vi är ingen koloni, vi är fria och
självständiga” och uppmanade SIP att sluta värna USAimperialismens intressen: ”Vad är SIP? mediejättarnas
herrklubb, med säte i USA är det USA-regeringens
förlängda arm.”
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