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)
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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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