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50 år sedan
Martin
Luther King
mördades

I Sverige var engagemanget för Martin Luther
Kings medborgarrättsrörelse starkt på 1960-talet. Det
hölls stora galor och en rad
kändisar samlade in pengar.
Allt detta var naturligtvis jättebra! Men samtidigt fanns en närmast total
blindhet för hur minoriteter
i Sverige behandlades: som
samer och romer – men
även hur nyinvandrade diskriminerades vad gällde demokratiska rättigheter.
Kanske ledde, i längden,
engagemanget för den amerikanska medborgarrättsrörelsen även till att de svensMartin Luther Kings plan i Uppsala med ka minoriteternas situation
statyn ”Befrielse” av Olof Hellström.
uppmärksammades.
Foto: Olof Rydström
Olof Rydström
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Ledare

Mediefolket och ursprungsfolken
Hur skildrar mediekändisar
ursprungsfolk?

För några år sedan väckte det uppseende när författaren Lena Andersson,
med en märklig hänvisning till Breiviks terrordåd i Norge, ville avskaffa
själva begreppet ursprungsbefolkning.
Apropå Sameveckan, den samiska
nationaldagen och filmen Sameblod,
skrev krönikören Johan Hakelius på
sajten Fokus idag i början på 2018.
Hakelius vill "bara" ha bort ursprungsfolkens särställning:
– Ingen kultur har undgått kulturkrockar, att kollidera och stöpas om
av andra kulturer, skrev han. "Det här
handlar om allmänmänskliga erfarenheter”, fortsatte Hakelius.
–Och sedan finns det de som
vill att ursprungsfolken ska bevaras
”rena” och ”obesmittade av yttre kulturpåverkan”, skrev han. Vilka som
egentligen står för det senare yppade
Hakelius dock inte. Men Hakelius
tillfogar, lite gäspande, att ursprungsfolken förstås ”behandlats omilt och
förnedrande av starkare, expansiva
grannar.” Ja, just det, men hur "omilt"
och hur förnedrande?
Samerna fanns på Nordkalotten
långt innan Sverige, Norge, Finland
och Ryssland uppstod som stater.
Länderna delade upp samernas land
– stal det! – utan att samerna tillfrågades. Religions- och språkutplåning
inleddes tidigt. In i vår tid infördes,
för samerna helt främmande, internatskolor. Jag har träffat norska samer
som var elever på dem. De beskrev det
som en skrämmande och mörk del av
deras barn- och ungdomstid.

själva brändes på bål. Se TV-serien
"Samernas tid"! Det handlade om
en upplösning av de koloniserade ursprungsfolkens egna samhällen, i alla
avseenden.
Inget val
Majoritetsbefolkningen i Sverige
har haft ett helt annat läge de senaste 400-500 åren. Fattigdom och
problem, ja, men – till skillnad från
ursprungsfolken – en egen självständig stat. Vi har fått tala vårt språk.
Vi har haft fred de senaste 200 åren.
Vi har påverkats kulturellt av andra,
men för ursprungsfolken gavs däremot inget val om de ville påverkas
eller ej. 150 000 ursprungsfolksbarn
i Kanada kidnappades till religiösa
internatskolor där de utsattes för alla
upptänkliga övergrepp. Allt i syfte
att ”civiliseras”. ”Indianen i dem ska
dödas”, hette det. Den förra regeringen Harper i Kanada bad om ursäkt
för det här. Liknande ursäkter har
getts i Australien. Men de psykiska
skadorna är svåra att reparera.
Solidaritet eller angrepp?
Det här handlar också om lag och
rätt. Många miljoner människor i
dagens värld som tillhör ursprungsfolk – även samerna – har kollektiva
rättigheter: Till sin historia, sin mark

och sin kultur. Det slogs fast i den
Deklaration om ursprungsfolkens
rättigheter som FN:s generalförsamling antog 2007. Men än idag förnekas ursprungsfolkens kollektiva rättigheter av många stater. Inte minst
gäller det Sverige, som sedan 29 år
vägrat skriva på FN:s ILO-konvention 169 som tillerkänner samerna
kollektiva markrättigheter. Orsak:
Mäktiga bolag vill komma åt naturtillgångarna i området. Men ger makt
rätt?
Ursprungsfolken behöver inte
angrepp. Istället behövs solidaritet
från mediefolket. Den finns ibland.
Språkvetaren Fredrik Lindström berättade i till exempel TV hos Skavlan
hur han chockats av den grova rasism
mot samer han mött under inspelningsresor i Norrland.
Vi måste bekämpa rasism och försvara kulturell mångfald i vårt eget
såväl som i andras samhällen. Ursprungsfolk som samer och andra,
måste tillerkännas både kollektiva
och individuella rättigheter. Det vill
inte Johan Hakelius. Han tror att
vi alla har samma utgångsläge och
samma historia. Men så är det inte.
Henrik Persson,
Ordförande, Föreningen
Fjärde Världen
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Samereligionen
Ursprungsfolken har erövrats, koloniserats, fråntagits sitt språk, sin
religion och sina landområden. Läs
Sven Lindqvists böcker "Terra Nullius" och "Utrota varenda jävel"!
Samerna på Nordkalotten har fått
sin beskärda del av det här: Samernas religion respekterades inte. Deras
shamaner togs ifrån sina trummor
och det förekom till och med att de
Fjärde Världen 2/2018
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Återlämna mänskliga kva

Sverige har fortfarande
kvar mänskliga kvarlevor
från Sri Lanka som stals av
rasbiologiska skäl.

Vid svenska museer finns idag samlingar som har förts hit efter svenskars
vistelser i andra länder under den västerländska kolonialtiden. Insamlandet skedde inom ramen för det naturhistoriska projektet att skapa ordning
i naturen. Med utgångspunkt i zoologen Conrad Fristedts reseskildring
av sin forskningsfärd under slutet av
1800-talet till bland annat Sri Lanka
vill jag, som ett led i en postkolonial
försoningsprocess, resa frågan om
återlämning av mänskliga kvarlevor
som införlivats på svenska museer.
I förordet till reseskildringen
nämner Fristedt att större delen av
samlingarna har införlivats på Zoologiska riksmuseet. Fristedt tillkännager också bland annat professor
Gustaf Retzius stor tacksamhet för
att ha övertagit delar av de hemförda
samlingarna. Vad var det då för material som museet och professor Retzius
hade övertagit?
Det skulle visa sig att det fanns en
hel del material vid Naturhistoriska
Riksmuseet (NRM), och efter att ha
googlat om Fristedt kom jag till insikt om att även Karolinska Institutet
(KI) hade material som Fristedt hade
samlat in. Naturalierna vid NRM
bistår än idag med ett vetenskapligt
värde för forskare. Men när det gäller
materialet som har upptagits i KI:s
samling kan det idag ses som ett problematiskt kulturarv.
Kraniesamlingen
I kunskapsöversikten ”Mänskliga
kvarlevor vid offentliga museer” (Internetlänk 1) redogörs för att minst
66 museer har mänskliga kvarlevor i
sina samlingar. Att det finns mänskliga kvarlevor vid svenska museer
reser etiska frågor. Enligt kunskapsöversikten finns det ett antal etiska
parametrar som museerna oftast förhåller sig till men det saknas nationella riktlinjer för hantering och etik
kring mänskliga kvarlevor vid museer
4

i Sverige.
Den 15 maj 2017 återlämnade KI
kvarlevor från urbefolkningar som
bland annat Fristedt hade fört med
sig från Nya Zeeland (Internetlänk 2). I sin reseskildring beskriver
Fristedt hur han går till väga för att
utöka sina kraniesamlingar, väl medveten om det förkastliga i denna bedrift (se till exempel 1891:245-246).
Något Fristedt inte nämner i reseskildringen är huruvida han erhåller
några mänskliga kvarlevor från Sri
Lanka. Hade Fristedt grävt upp skelett från urbefolkningen vedda i Sri
Lanka? Det skulle visa sig att KI hade
mänskliga kvarlevor från fyra personer, varav en kvarleva som med säkerhet kan sägas ha hemförts av Fristedt;
katalogiserad och sorterad som III.33.
Den upptogs som en del av den samling av mänskliga kvarlevor som
Anders Retzius påbörjade i slutet av
1700-talet fram till år 1860 då Gustaf
von Düben tog över ansvaret fram till
1880-talet. Gustaf Retzius hade indirekt bidragit till samlingen under
sin karriär men var bara ansvarig
för samlingen under åren 1888-1890
(mailkorr. Ljungström, KI).
(bild på PM:et)

De mänskliga kvarlevorna från Sri
Lanka vid KI:s samling har katalogiserats och sorterats som III.33, Singales, Ceylon, 1889, III.34, singales och
III.35, singales, [manligt], barn. ’III’
indikerar den geografiska kategorin
”Asien, Ostindien”. Den fjärde kvarlevan från en srilankesisk individ
har katalogiserats och sorterats som
III.40, ”Hindu, Madabar, Dambool,
Ceylon” och daterats till 1889 med
koppling till en ”Dr Morgan”. Kvarlevorna har inkommit i samlingen efter
år 1860 men före år 1900. Inga kvarlevor från urbefolkningen vedda finns
följaktligen vid KI:s anatomiska sam-

Människor ur folkgruppen rodiya på Sri L
Det är från denna folkgrupp som kvarlevo
Foto: Skeensamlingen
ling (mailkorr. Ljungström, KI).
Gällande III.34 och III.35 är det
oklart vem som har samlat in dessa
kvarlevor och vilket år de införts i
samlingen. Det är även oklart vem
som insamlade III.40 som införts
i samlingen år 1889. Men vid en
närmare granskning av förordet i
Fristedts reseskildring riktar Fristedt
ett särskilt stort tack till den svenske
konsuln i Colombo, mr F. W. Bois
samt två bröder i Kandy vars namn
uppges vara Th. och O. Morgan.
Dessa tillkännagivna personer kan
ha haft en funktion som medlare eller
facilitatörer åt Fristedt. Att Fristedt
inte titulerar ’O. Morgan’ som ’Dr’
kan tyda på att det är oviktigt i sammanhanget för läsarna av reseskildringen givet 1800-talets utvecklingsperspektiv som värderade européer
högst och ’de Andra’ som lägre.
Katalogisera människor
De fyra mänskliga kvarlevor har
en gång i tiden varit individer med
identiteter och livshistorier. Men när
de upptogs i KI:s anatomiska samling
kände exempelvis inte Gustaf Retzius
till deras respektive identiteter och
livshistoria annat än den givna information från personen som samlat
in dem och i vilket land samt vilken
världsdel. Praktiken att katalogisera
och sortera in mänskliga kvarlevor
från exempelvis en singales i denna
Fjärde Världen 2/2018

kvarlevor från Sri Lanka!

a på Sri Lanka. Troligen på 1860-talet.
m kvarlevorna i Sverige kan komma.

anatomiska samling handlade inte
om att avhumanisera personen utan
snarast om att göra individen till en
del av en representativ kraniesamling
för ett jämförande studium av jordens olika folk.
Fast i ett liknande perspektiv som
Fredrik Svanberg för fram (2015:215)
ser jag att själva förutsättningen för
tillgången till och studier av kranier
som erhållits från exempelvis tidigare
koloniserade utomeuropeiska länder
grundade sig i en tänkt värdeskillnad
mellan exempelvis anatomerna och
individerna som gjordes till forskningsmaterial. Anatomerna uppfattade sig själva som högre stående socialt och kulturellt och positionerade
individerna som lägre stående i ett
utvecklingsperspektiv. Denna värdeskillnad bidrog till att individens
anatomi ställdes i fokus hellre än det
sociala och kulturella liv individen
hade i ursprungslandet före katalogiseringen och insorteringen i samlingen. På det sättet förnekades individerna samtidighet av anatomerna i
detta fall.
Avhumanisera
I de patologiska samlingarna, exempelvis i Uppsala, men också vid
Karolinska Institutet, där svenska
individers kranier infördes med,
för anatomerna, kända identiteter
och livshistorier involverade däreFjärde Världen 2/2018

mot upptagandet av individerna
som samlingsobjekt att avidentifiera
och avhumanisera dem bland annat
genom att katalogisera och sortera individerna. Fredrik Svanberg påpekar
(2015:104-105) att fragmenteringen av
individer skapade ”divider” eller bitar
som kunde sorteras in i nya helheter.
Svanberg som har studerat samlingarna i Uppsala nämner även att det
finns ett kranium av en singalesisk
man från Colombo som inköpts och
daterats till år 1890 samt införts som
nummer 288 (2015:126).
Vid Haga Tingshus, där KI:s anatomiska samling finns arkiverad,
möter jag Olof Ljungström, föreståndaren som idag ansvarar för samlingen. Enligt Ljungström har ingen
forskning bedrivits på de mänskliga
kvarlevorna från Sri Lanka, däremot
har de ställts ut. KI:s kraniologiska
samlingi det anatomiska museet var
öppen två dagar i veckan och utgjorde
en av de sevärdheter i Stockholm som
drog till sig en publik. Det som kan
sägas om hur samlingen var uppställd
efter branden 1892 är att den ordnades geografiskt, efter världsdelarna,
med kranier från Sri Lanka insorterade som ’Asien, Indien’. Anders Retzius museiordning var mer komplex
och avspeglade hans historiesyn om
folken och rasernas (som han uppfattade detta) inbördes historiska förhållanden. Som Eva Åhrén (i Svanberg 2015:151) har beskrivit var museet en materiell, rumslig gestaltning
av ett sätt att tänka, en manifestation
av Retzius vetenskapssyn och museet
hängde nära samman med undervisning och publikation av forskning.
Vi sätter oss ned i mötesrummet
på tredje våningen i Haga Tingshus.
Klockan är ungefär halv elva på förmiddagen. Olof Ljungström har en
bärbar dator framför sig på bordet,
ett PM om srilankesiska mänskliga
kvarlevor i KI:s samling och sin mobiltelefon samt en vit låda. Han vill
säkerställa att jag får med mig hela
historien om kvarlevorna. Jag tar
fram mitt block och börjar anteckna.
Jag ber att få se kraniet. Ljungström nämner att det har packats
in i den vita lådan som står framför
honom för att skydda det från stötar

och damm. Så har även de övriga kranierna i samlingen packeterats. Vill
jag verkligen se kraniet undrar han?
Det är en etisk fråga att visa kraniet
och möjligt att ifrågasätta huruvida
jag ska få se det. Att öppna lådan
och visa mig kraniet idag kan tolkas
som en upprepning av övergreppet
att göra kraniet till en del av den här
sortens samling, enligt Olof Ljungström. Hade exempelvis de anatomiska samlingarna fått stå på det sätt
som de en gång stod kunde det til�låta ett närmande av det ursprungliga
övergreppet och undersöka och förklara det utan att först behöva reproducera det. Därav blir det viktigt att
motivera varför jag ska få se kraniet.
Möjlig försoningsprocess
I samband med min förfrågan ställer jag KI inför dilemmat att bedömma graden av min motivering. KI får
sålunda en position som gränsvakt i
detta sammanhang men incitamentet
kommer i detta fall från mig. Givet
mitt ursprung i Sri Lanka och mitt
syfte att resa frågan om återlämning
som ett led i en försoningsprocess
anser jag att det vore orimligt att KI
nekat exponering av den här individen för mig. Självfallet hade jag önskat att någon tidigare hade bevittnat
kraniet med ett liknande fokus och
funderat mer specifikt över hur helande- och läkandeprocessen kunde
utformas för att ge upprättelse åt de
individer som upptagits i samlingen
i dialog med det, i detta fall, tidigare
koloniserade landet Sri Lanka.
Enligt mitt perspektiv består övergreppet snarast i att Fristedt förde hit
kraniet, skrev på det, värderade det
ekonomiskt, förhandlade om priset
och sålde det för att bli införlivat i en
samling som i ett vidare perspektiv
utgjorde en del av det naturhistoriska projektet att bland annat härleda
svenskarnas ursprung till de så kallade germanerna eller indoeuropéerna
och positionera européerna högst i en
föreställd utvecklingshierarki.
Sedan ser jag även den fortsatta
bevaringen av samlingen som problematisk. Den kunskap som kan erhållas utifrån samlingens historia är så
gott som känd genom anatomernas
5
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Staden Kandy på Sri Lanka idag.
Foto: Obi2Canibe
skrifter och de vidare studier som
kan bedrivas bör väl inte involvera ett
behov av att studera kranierna anatomiskt, så vad är meningen med att
bevara kranierna i arkivet?
Prisförhandling
Förhandlingen av priset på individen vars kranium blev katalogiserat
och sorterat som III.33 kan delvis
studeras i ett brev från Sven Lovén,
intendenten för evertebratavdelningen vid zoologiska museet, till Gustaf
Retzius, den 11 juli 1889 (återgett i
Ljungström 2004:426, fotnot 568).
Fristedt förmodar att kraniet särskilt
ska intressera Retzius ”då detta folkslag numera äro i starkt aftagande”.
Enligt Ljungström hamnar slutpriset dock på 36 kr. vilket intendenten
uppges vara nöjd med. Detta säger
något om marknaden för mänskliga
kvarlevor under slutet av 1800-talet
och talar för rimligheten i att liknande förhandlingsprocesser ägde
rum för de australiska och nyazeeländska kvarlevorna Fristedt samlade
in (Ljungströms PM 2017). Retzius
överlämnade i sin tur kvarlevorna
som en gåva till KI:s museum.
Att Fristedt uppger att kraniet,
III.33, från den singalesiska individen
särskilt ska intressera professor Retzius givet folkslagets förutsatta avtagande kan utgöra ett sätt att skapa
ett högre vetenskapligt värde och därmed höja försäljningspriset (jämför
till exempel Svanberg 2015:37). Men
det kan också vara så att Fristedt uppfattar att kraniet från denna individ
tillhör ett folkslag som var i starkt avtagande. I reseskildringen förekommer nämligen samma formulering då
Fristedt skildrar gruppen av individer
i Sri Lanka som tillhör kasten eller
yrkesklassen rodiya vilka representeras som en av de lägsta kasterna och
klasserna inom den singalesiska folkgruppen.
”De finnas numera endast i närheten af Kandy, och deras antal är i
starkt aftagande” (Fristedt 1891:92).
Detta tyder på att kraniet kan
6

komma från en singalesisk individ ur
rodiyakasten.
Jag vet inte exakt vad jag kommer
få ut av att se ett kranium av en singales som levde under artonhundratalet. Det rör sig om en individ som har
förträngts från det svenska kulturella
medvetandet och förnekats samtidighet genom att positioneras som lägre
stående i ett föreställt utvecklingsperspektiv (framförallt i förhållande till
de europeiska 1800-talsvetenskapsmännen). Min förhoppning med att
uppmärksamma denna och de övriga
srilankesiska individerna är att väcka
frågan om repatriering av mänskliga
kvarlevor och bejaka deras existens i
väntan på att de får en värdig begravning.
(bild på lådan)

kranium av en individ som en gång
har varit införlivad i en museisamling. När allt kommer omkring skulle
det kunna vara en förfader till mig.
Det berör mig. Utsatt och exponerad
ligger individens kranium på mitt anteckningsblock.
Vem var denna unika individ vars
kropp fragmenterades och separerades från sitt ursprungsland? Hur såg
hens livshistoria ut före hen upptogs i
ett jämförande studium av planetens
olika folkgrupper? Är det inte dags
att en helande och försonande process påbörjas för att ge de mänskliga
kvarlevorna vid svenska museer ett
värdigt livsavslut?
I princip kan återlämning av
mänskliga kvarlevor göras om det
kommer en förfrågan från den srilankesiska staten till Sverige. Då skulle
utredningsprocessen om återlämning
kunna påbörjas. Följaktligen har jag
rest frågan om återlämning av de srilankesiska kvarlevorna vid Sri Lankas ambassad, och hur srilankesiska
regeringen ställer sig till att ta emot
kvarlevorna och ge dem en värdig begravning i Sri Lanka.
Daniel Ciderlius
Text och foto
Källförteckning

”Helt sjukt”
Det är kallt i rummet. Olof Ljungström packar upp den vita lådan.
Lägger kraniet av individen på mitt
anteckningsblock. Det är en känslomässig upplevelse att se det. Jag får
en hel del adrenalin i kroppen. För
exempelvis 1800-talsanatomer skulle
betraktandet av detta kranium möjligen ses som en åtråvärd utomeuropeisk skalle med ett visst indexmått.
Min spontana reaktion är att det är
helt sjukt. Helt sjukt! Jag beskådar ett
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Gidlunds Förlag. Svanberg, Fredrik. 2015. Människosamlarna. Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850-1950. Stockholm: Historiska
Museet. Opublicerade källor Ljungström, Olof.
2017. PM om lankesiska kvarlevor i KI:s historiska
anatomiska samlingar. Mailkorrespondens med
Olof Ljungström, KI
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FN kritiserar Sverige
för rasism

FN-byggnaden i New York
Foto: Djmutex

Kritik från FN: Rasism i
Sverige! Svenska staten
anses för passiv.
Sverige får hård kritik av FN:s Rasdiskrimineringskommitté
CERD
(Committee on the Elimination of
Racial Discrimination). Några av huvudpunkterna i kritiken är:
• Det saknas statistik över minoriteter i Sverige. Hur stora är grup-

perna?
• CERD kritiserar att av de fall av
diskriminering som kommer till
ombudsmannens bord så löses
alltför få. Och ombudsmannen har
för begränsat mandat.
• Det saknas en institution i Sverige
för mänskliga rättigheter.
• CERD är oroad över hat och våld
mot afrosvenskar, judar, muslimer,
romer och asylsökande.
• Rapporten uttrycker sin oro över
bristen på lagstiftning till skydd för
samer.
• CERD uppmanar staten att
bekämpa etnisk profilering inom
polisen.
Kritik av kritiken
Moderaternas utrikespolitiska talesperson Jonas Jacobsson Gjörtler
kritiserar rapporten och kallar den
”en postkolonial soppa hopkokad
av ett synnerligen selektivt urval av
ingridienser”. Han kritserar att rapporten tagit del av underlag från organisationer som Afrosvenskarnas
riksförbund och Sveriges unga muslimer. Den senare förlorade nyligen sitt
statsbidrag på grund av kopplingar
till islamism; något de nu säger sig

tydligt ta avstånd från. Afrosvenskarnas riksförbunds Michael McEachrane svarar att deras rapport till FN
baseras på en artikel de skrivit för
den vetenskapliga tidskriften Human
Rights Review.
Förvånad
Vice statsminister Isabella Lövin
(Mp) är förvånad över Moderaternas
kritik. Hon betonar att regeringen
anser FN-rapporten vara tillförlitlig.
En av kommitténs experter, juristen Nicolas Marugán, avfärdar tanken att rapporten skulle påverkats av
extremister. Han tillägger att flera av
rapportens slutsatser redan tidigare
påtalats av den svenska regeringen.
Kommittén består av experter på
mänskliga rättigheter från flera FNländer.
Olof Rydström
Källor: CERD-rapporten,
180515, SvD 180522

SvD

Hela rapporten finns på:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/SWE/INT_CERD_COC_
SWE_31204_E.pdf

”Does it yurt?”
Internationellt möte med
centralasiatiska författare i
Stockholm
Jag hamnade på ett möte med författare från de forna Sovjetrepublikerna
Kirgizistan, Kazakstan, Uzbekistan
och Turkmenistan – numera självständiga stater. Denna världshändelse
inbegrep cirka 40 personer och hade
först pågått på ABF-huset, utan synbar mediabevakning.
Det fortsatte trivsamt – fortfarande utan mainstream-mediebevakning
– på Farsta Gård. Där fick jag möjlighet att träffa några av författarna
och bjöds på mat i områdets stil, och
Fjärde
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2/2018 40-procenbjöds även
att provsmaka

tig kirgizisk konjak av märket Bisjkek. Vilket ju också landets huvudstad
heter.
Det hela var ett arrangemang ordnat av Eurasiatiska Skapargillet, Eurasian Creative Guild, en politiskt
obunden poet- och författarverksamhet som har ett kontor i London. Den
enda riktigt kända centralasiatiske
författaren är väl fortfarande Tjingiz Ajtmatov. Men numera finns det
många fler och de översätts i ökande
grad till engelska och ryska.
Rubriken härovan är en ordlek
som en brittisk besökare, Stephen
M Bland, använt i en boktitel som
fortsätter "How I came to Love the
Stan's", alltså de centralasiatiska republikerna. Den syftar på likheten mel-

Ung deltagare i konferensen
med typisk kazakisk
huvudbonad.
lan orden "yurta", alltså filttält, och
"hurt" alltså göra ont. Vilket denne
britt alltså ansåg att det inte gjorde
att besöka de här länderna.
Henrik Persson
Text och foto7

Universitetsnytt
Under rubriken
”Universitetsnytt”
publicerar Fjärde Världen
nyheter från våra universitet
och högskolor.Vi redovisar
forskningsresultat och
akademiska uppsatser.

Uppsala universitet
Foto: David Naylor
Rasistisk ai

Minoriteter på högskola?

Kan artificiell intelligens (ai) ha
fördomar? Om datorprogrammen
utvecklas i kulturellt homogena miljöer finns stora risker. Forskaren Joy
Buolamwini från MIT Media Lab i
USA besökte nyligen Sverige och intervjuades av tidningen Ny Teknik:
”Deltagarna på Women in Tech i
Stockholm får se hur en mjukvara för
ansiktsigenkänning lyckas upptäcka
alla ansikten utom ett – hennes. Skälet är att de som har tagit fram applikationen inte har tagit hänsyn till
alla olika hudtoner som finns. De har
bara utgått från de ljusaste.”

Särskilt judar och romer berättar
att de möter fördomar på gymnasiet
och grundskolan. Det visar en rapport från UHR, Universitets- och
högskolerådet. UHR rekommenderar nu alla lärosäten att skaffa en minoritetspolitisk strategi.

Källa:
https://www.nyteknik.se/digitalisering/
ai-forskaren-som-kampar-for-opartiska-algoritmer-6903365

Årets Skytte
Årets vinnare av Skytteanska priset är Harvardprofessorn Jane Mansbridge. Hon är känd för att ha introducerat frågan om grupprepresentation i demokratibegreppet. Mansbridge har pekat på att till exempel
etniska grupper ibland inte enbart
kan representeras av andra grupper;
då detta kan skapa misstro mot staten.
Källa: Li Bennich-Björkman, Svenska Dagbladet
180406

Jedek
Forskare vid Lunds universitet har
hittat ett nytt språk: jedek. Det talas
av cirka 280 personer i norra Malaysia.
Jedek tillhör gruppen aslispråk.
Det talas i en by med bofasta jägare
och samlare.
Källa: Allt om Vetenskap nr 5 2018
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Källa: uhr.se 180417

Pogromen 1948
Cornelia Gustavsson vid Linnéuniversitet undersöker hur tre tidningar behandlade pogromen mot resanderomer i Jönköping 1948. Ingen
av de tre tog ställning för resandefolket, två var ”neutrala” och sade ungefär att det var ’bråkigt’. En tidning,
Smålands folkblad, tog under pogromen ställning för rasisterna. När pogromen var över bytte tidningen delvis
åsikt.
Källa http://www.diva-portal.org/
smash/record.jsf?pid=diva2%3A1187
232&dswid=-9865
Samer i DN
Marcus Alm och Emma Nilsson,
vid Lunds universitet, har studerat
hur samer skildrats i Dagens Nyheter:
”Det blir även tydligt att man 1963
hade en mer tveksam inställning till
samer, med artiklar om hur de fuskar
med bidrag och liknande, som 1994
övergått till en mer exotifierande bild
av dem och deras kultur. 2014 beskrivs minoriteten som en grupp vars
kamp betyder något, och artiklarna
är mer positivt vinklade gentemot
dem.”

Etnisk statistik?
Bör det föras statistik över etniska grupper i Sverige? Forskarna
Sayaka Osanami Törngren och Anders S Wigerfelt vid Malmö universitet skriver:
”I dag har Sverige ett ganska stelbent system för kategorisering när
det gäller etnisk bakgrund. Migrations- och integrationsforskare använder i dag statistik om medborgarskap, invandringsår, födelseland
och föräldrarnas födelseland för att
försöka förstå migrations- och integrationsprocesser. Denna information är inte tillräcklig för att förstå
etnisk tillhörighet.” /.../
”Demografisk statistik genom
självidentifikation ger individen en
helt ny möjlighet att själv avgöra sin
identitet i stället för att bli tillskriven den av någon annan. Det borde
inte vara kontroversiellt att fråga
om uppgifter om etnicitet, hudfärg,
religion eller annan relevant bakgrund som individen själv avgör,
eftersom det i dag genomförs både
enkät- och intervjustudier som frågar och behandlar dessa uppgifter.
Detta görs med ett samtycke, frivilligt och anonymt och endast för
specifika forskningsändamål.
Det finns stöd för de här idéerna.
EU-kommissionen är till exempel
av uppfattningen att data om hudfärg, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning och sexuell
läggning behövs och är nödvändig
i exempelvis arbetet mot diskriminering. I Sverige har motsvarande
statistik för kön bidragit till ökad
jämställdhet.”
Källa: https://www.svd.se/det-ar-inte-alltid-felatt-kategorisera-manniskor

Källa: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/
publication/8934289
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Kronkolonialism

et
r

Kronans emblem, kolonisationens symbol
Med skogsstatens inrättande 1638 skapades instrument för förvaltning av kronans skogar i Götaland och Svealand. 1855 då
skogarna i norr fått ett ekonomiskt värde blev samebyarnas ägor så kallad ’kronomark’ och därmed övergick de i kronans
ägo. Då bredde storskogarna ut sig, milsvitt och sammanhängande i norra delen av Sverige.
Under min barndoms 50- och 60-tal var det vanligt att tallar hade en påmålad krona, för att visa var gränserna gick för
skogar tillhöriga det som bytt namn till Domänverket, idag Svea skog.
Bilden är tagen i markerna mellan Lule och Pite älvdalar i Norrbotten, söder om Harads i Bodens kommun.
Fjärde Världen 2/2018
9 och foto
Lilian Mikaelsson Text

Kampen för bevarandet av
de sista vilda bisonhjordarna i Nordamerika.
De sista vilt levande bisonhjordarna
i Nordamerika är liksom indianerna
förpassade till ett slags reservat, nämligen Yellow Stones nationalpark. Tar
de steget ut över parkgränserna motas
de antingen in igen eller skjuts ner.
Vi känner igen dem från westernfilmer, avbildade på en vidsträckt,
gyllengul prärie, till synes oändliga i
antal.
Bisonoxarna i Nordamerika gick
dock samma öde till mötes som människorna som levde där i samklang
med naturen innan de europeiska kolonisatörerna anlände på 1400-talet.
Att utrota bison var ett sätt att
samtidigt försöka utrota Amerikas
urfolk. I sin kamp mot indianerna
som envist försökte överleva ett av
historiens största folkmord, slaktade
kolonisatörerna ”buffalos” i ofantliga
mängder och de döda kropparna lämnades att ruttna på prärien.
Tackade ödmjukt
Till skillnad från indianerna som
aldrig jagade utan att ta tillvara på
varje del av det fällda bytet och tackade skaparen (”tunkashila (grandfather) wakantanka (the creator)” på
lakota sioux, ”maheo” på cheyenne)
för den lyckade jakten och även bad
för djurets ande, så jagade och dödade
invandrarna urskiljningslöst, utan
annan eftertanke än att ta ifrån indianerna deras huvudsakliga födokälla
och sälja de varma bisonskinnen och
pälsarna till högstbjudande.
Berg av ruttnande bison låg på prärien som blev till högar av skelett och
benknotor.
De majestätiska djuren gick från tiotals miljoner till endast 23 individer
på några hundra år. De runt 3000 numera levande bisonoxarna härstammar allihopa från dessa 23 överlevare.
Orsaken till att de kunde återhämta sig var för att den lilla gruppen
gömdes och beskyddades av en man
som tog det till sin livsuppgift att
rädda dem från total utrotning.
De finns endast som vilt levande i
den gigantiska Yellow Stone-parken
som sträcker sig över tre stater, Montana huvudsakligen och så Wyoming
och Idaho.
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De sista bison

Här finns även varg, grizzly, hjort,
rådjur amerikansk antilop, räv, svartbjörn och flera andra stora landdjur.
Bisonoxarna har egentligen ingen naturlig fiende, förutom människan.
Jag har följt Buffalo Field Campaign i två veckor nu och blivit en
”volonteer buffalo protector”. Denna
organisation grundades av lakota
sioux-kvinnan Rosalie Little Thunder
och miljöaktivisten Mike Mease och
firade i år 20 år.
Vi befinner oss ständigt ute i fält
och observerar och dokumenterar
och följer bisonhjordarna på skidor
eller till fots. Ofta får man komma så
nära så man känner sig som en del av
flocken.
Vi filmar även när de tillfångatas
med hjälp av utlagt hö och luras in i
fållor som blir mindre och mindre
för varje dag för att sen sluta i en fösning upp på slakttransporten, samt
när de jagas och skjuts ner ...
1997 sköts över tusen bison i nationalparken och Arvol Looking Horse
som är lakota sioux folkets ”17th generation pipecarrier”, dvs innehar
och tar hand om ”the sacred pipe”
kom dit för att hålla en ceremoni för
de dödade bisonen som lakota-indianerna ser som sina släktingar och en
del av ”the sacred cirkel of life”.
Han bad att folk skulle respektera
ceremonin och respektera bönen om
att skydda deras ”way of life” och
skydda ”the buffalo”, för utan bison
upphör livet som de hittills har känt
till att existera.
Den statliga myndigheten Departement of Lifestock /Ministery of
Agriculture and Forestery (DoL) beslöt att öppna eld och skjuta ner ytterligare åtta bison mitt under denna
ceremoni och arresterade dessutom
Rosalie Little Thunder under besynnerliga förevändningar.
Man kan fråga sig hur det kommer
sig att ursprungsfolken i Amerika
under årtusenden kunde leva i samklang med miljoner bison och behandla dem med respekt och vördnad
samtidigt som de var deras födokälla... och sedan tog det de europeiska
invandrarna endast ett par hundra år
att näst intill utplåna denna art från
jordens yta.

Med allt detta i bagaget kan man
också tycka att bevarandet av dessa
majestätiska djur som mer eller mindre ”återuppstått” borde vara en självklarhet för gemene man vid det här
laget. Men sorgligt nog behövs Buffalo Field Campaign i allra högsta grad.
Gräsytor genererar nämligen pengar,
speciellt i vissa delstater i USA, och
boskapsuppfödningen går praktiskt
taget över lik.
Cowboy
Cowboykulturen är högst levande
än i dag och amerikanerna älskar
kött. Därmed blir korna till prio ett
av alla gräsätare och ”public land” leasas ut billigt till korancher som behöver mer bete.
Bison och vildhästar kan man
inte tjäna pengar på så de hålls nere
i antal, trots omvärldens protester.
Man legitimerar jakt och tillfångatagandet av vilda bison med att skylla
på rädslan för att bisonhjordarna ska
sprida sjukdomen brucellosis över till
Fjärde Världen 2/2018

sonhjordarna

hanka sig runt på, och får fightas mot
den vitt utbredda rasismen utanför
reservaten.
Allting är mycket smart uträknat
och eftersom köttet från de slaktade
bisonoxarna går till indianreservaten
har man alltså funnit på ett sätt att
legitimera infångandet och slaktandet av en art som borde vara skyddad.

köttkor om man låter dem vandra
ut över parkgränserna – som rådjur,
hjort, älg och andra djur självklart
gör.
Det paradoxala är att det aldrig
har dokumenterats ett fall där bison
har infekterat boskap med brucellocis: tvärtom kommer sjukdomen
ursprungligen från korna och återfinns i huvudsak hos hjortdjur. Hjortar har inga restriktioner, de tillåts
ströva fritt. Hjort tjänar man pengar
på genom att sälja dyra jakttaggar till
jägare.
Många av ursprungsamerikanerna
liknar sitt folks öde vid bisonoxarnas
öde. Och Yellow Stones nationalpark
har blivit som ett reservat för bison,
precis som indianreservaten är ett
reservat för människor. Förut sköts
indianerna som lämnade sina reservat
precis som bisonoxarna som går över
parkgränserna skjuts i dag. Nuförtiden är urfolken tillåtna att lämna reservaten, men då mister de sina socialbidrag, som de med knapp nöd kan
Fjärde Världen 2/2018

Snälla
”The gentle giants” som de också
kallas är inte svåra att komma nära,
inte svåra att lura i fållor med lockande berg av hö efter en lång och hård
vinter, och inte svåra att skjuta heller. De springer inte iväg från människor, de ser dig bara lugnt i ögonen
och kommer du FÖR nära på fel sätt,
då blir du helt sonika bortjagad eller
stångad.
De lämnar heller inte sina döda
efter att de blivit skjutna utan cirklar
runt i området, gör små utfall mot jägarna eller står stumt och bara tittar.
När vi efterföljande dag återvände
till samma ställe där en liten årskalv
blivit skjuten rakt framför näsan på
oss uppehöll resten av flocken sig
fortfarande där och stod i klungor
och åt av det torra vintergräset mellan buskar av salvia. Då och då tittade
de över till den blodiga cirkeln där
deras skjutna familjemedlem hade
legat.
De turades om med att gå fram
och nosa med jämna mellanrum, för
att sen backa därifrån och återgå till
ätandet. Det kändes nästan som en
ceremoni och kan liknas med elefanternas sätt att vaka över sina döda.
Bisonen reagerade inte nämnvärt

på att det återigen dök upp människor, såsom man tycker att de kanske
borde ha gjort efter att ha berövats en
av de sina. I stället såg de lugnt på oss
med sina vänliga bruna ögon.
På något sätt är det något förhistoriskt över dem, och deras mjuka sinnelag i de stora kraftfulla kropparna
får en att känna en ödmjuk vördnad
för dem. Hela deras historia är sorglig, liksom indianernas historia, inflätade i varandra för alltid.
Det finns en lakota-indian vars
namn är Mo Brings Plenty. Han
säger att om människan börjar bry
sig om och börjar ta hand om bisonen och vildhästarna igen, i stället för
att använda all mark till odling och,
framförallt, boskapsuppfödning – då
kommer landskapet att läka.
Eftersom de vilda djuren, liksom
även varg, räv, hjort och grizzly osv,
alla besitter förmågan och kunskapen
att återuppbygga kraschade ekosystem. Och i samma stund som vi börjar bry oss om dem kommer de å sin
sida att rädda mänskligheten och alla
generationer som följer efter oss.
”Save the habitat and horses save
humanity”, som han brukar säga.
Allting är en pågående process, livets cirkel, och allting hör ihop.
Maria Tjernström
Text och foto
Mer information om arbetet att rädda
de sista vilt levande bisonhjordarna
finns på www.buffalofieldcampaign.
org
Mer information om arbetet för att
bevara vildhästarna i Nordamerika
finns på Mo Brings Plentys sida www.
canafoundation.org

11

Fjärde Världen besöker

Slaverimuseet i Live

Liv
af

Kedjade förslavade afrikaner vid
slavskepp. Illustration från 1800-talet
i museets samlingar.
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I Liverpool finns spåren av slaveriet överallt. Den berömda gatan Penny Lane, från
Beatleslåten med samma namn, är till exempel namngiven efter slavhandlaren
Världen
2/2018
James Penny. Det var nog inte avsiktligt, men ger en annan Fjärde
innebörd
i texten:
”Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies.”

verpool
Liverpools hamn var central för slavhandeln. Här bunkrade slavskeppen inför färden över Atlanten. Men de förslavade
afrikanerna fick ofta inte lämna sin fångenskap på skeppen. Med undantag för de som såldes i Storbritannien.

International Slavery Museum i Liverpool, England,
är en del av Maritime Museum som ligger vid Albert
Dock i hamnen. Där upptar
det tredje våningen sedan
den 23 augusti 2007.
Liverpool är ju en hamnstad, och Maritime Museum tar upp dess marina
historia med bland annat handelsflottan, emigrationen – till exempel
till Kanada och Australien – fartyget Titanics historia och alltså även
Liverpool och Englands omfattande
del i den transatlantiska slavhandeln.
I källarvåningen finns dessutom The

UK Border Agency National Museum.
Slaverimuseet öppnade 200 år efter
att slavhandeln (men inte slaveriet)
avskaffades inom det brittiska imperiet 1807.

Ovan: Annons om förslavade
människor till salu, från
1800-talet.

Slavauktion. Här skiljs ett litet barn från sin gråtande mamma.
Bild från en broschyr av slaverimotståndare.

Fjärde Världen 2/2018

Tre avdelningar
Våningsplanet är indelat i tre avdelningar. Den första skildrar livet i
Västafrika innan den transatlantiska
slavhandeln, den andra historien om
själva slaveriet och slavhandeln och
kampen för frihet, och den tredje
på vilket sätt arvet efter slavhandeln
påverkar samhället idag, till exempel
i musiken men även på många andra
sätt.
Slavhandeln pågick från 1500-talet
till 1800-talet. Det första slavskeppet från Liverpool, ”Liverpool Merchant”, avgick 1699 med destination
Afrika. Mellan 1700 och 1807 fraktades 1,5 miljoner slavar från Afrika
över Atlanten med skepp från Liverpool. Det var en del av triangelhandeln mellan Europa, Afrika och
Amerika.
Europeer förde som bekant förslavade människor från Afrika till Amerika där det behövdes arbetskraft.
Från Amerika kom bland annat
tobak, bomull, socker, kaffe med
mera till Europa/England. Slavarna
betalades i Afrika med bland annat
vapen.
”The Middle Passage” kallas
sträckan mellan Afrika och Amerika. Den tog 6-8 veckor till sjöss under
vidriga förhållanden. Slavarna låg
tätt, tätt packade under däck. Fastkedjade för att inte ställa till problem.
En del kastades överbord på vägen,
13
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Brännmärkning av förslavade afrikaner.
Illustration från 1800-talet.
och försäkringspengar kvitterades ut
i stället. Öron skars av som bevis på
antalet slavar.
Staden växte snabbt
I början av 1800-talet passerade en
stor mängd handel Liverpool. Det var
mycket just vinster från slavhandeln
som gjorde att staden blomstrade och
växte snabbt, och på museet framgår
även att många påkostade byggnader
i Liverpool kom till just med pengar
tjänade på slavhandeln.
Men det fanns naturligtvis personer som var emot slaveriet också, och
drev frågan om slaveriets avskaffande.
Det väl genomtänkta museet tar
även upp slaveriet idag, rasism och
diskriminering, och mänskliga rättigheter. För slaveri finns ju fortfarande: barnslavar, trafficking, tvångsarbete, skuldslavar, tvångsäktenskap
och ärfligt slaveri.
I anslutning till museet finns också

Ovan: De förslavade
behandlades ofta värre än djur.

en byggnad uppkallad efter Martin
Luther King Jr, och den planeras länkas samman via en glasgång med slaverimuseet. Där ska det finnas möjlighet för utbildning och forskning.
Elisabeth Christell
Foto: Olof Rydström
På Youtube finns flera intressanta
kortfilmer om transatlantiska slavhandeln, till exempel:
Liverpool Slave Trade pt 2 (5 min)
Transatlantic Slavery Documentary
(9 min)
The Atlantic Slave Trade: What too
few textbooks told you (Anthony Hazard) (6 min)
Britain’s legacy of slavery (UCL) (6
min)
Liverpool, the Slavery Museum covers untold stories of the slave trade
(Vic Stefany) (13 min)

Slaverimuseet
i Liverpool
International Slavery
Museum
Hemsida:
www.liverpoolmuseums.org.
uk/ism/

Martin Luther King III, son till medborgarrättskämpen dr
Martin Luther King Jr, talar i St George’s Hall i Liverpool på
Minnesdagen för slaveriet den 23:e augusti.
King beskriver gripande känslan att hans förfäder kan ha
kommit till USA just via Liverpools hamn.
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Minoriteters mat
Bambusoppa

– kanske inte en minoritetsrätt?
Bambu används till mycket.
Även till mat. Men vissa
bambusorter är giftiga.
Denna bambusoppa är tillagad i
Luang Namtha. Det är en delstat i
norra Laos. Där finns bland annat
de etniska grupperna khamu, akha,
hmong, yao, lanetene. lao, tai lue, thai
neua och thai dam.
Förutom bambu används ofta ris,
majs, casava, jordnötter. Och kryddor som kardemumma och ingefära
används både för intern konsumtion
och försäljning
Det asiatiska köken lånar råvaror
av varandra och bambuskott är en av
grundpelarna. Men arten jättebambu, vars skott innehåller cyanid, kan
naturligtvis inte ätas.
Kannada
Ordet ’bambu’ kommer från kannadafolket i Indien och övertogs av
engelska kolonisatörer.
Bambu är en av världens mest
snabbväxande växter. Vissa sorter kan
växa nästan fyra cm i timmen.
Bambu har också mycket bra egenskaper som byggmaterial och används
Fjärde Världen 2/2018

till hus, broar och byggställningar.
Även fiskeredskap och flottar tillverkas i bambu.
Den skördas genom att beskäras
och dras inte upp med roten. Bambu
är mycket tålig och jordbrukarna behöver nästan aldrig använda bekämpningsmedel. En naturligt ekologisk
mat alltså. Däremot kan man kanske
fundera över utsläppen för transporterna till Sverige...

Bambubro över Nam Khanfloden, Lunag
Prabang, Laos.

Exotiskt?
Nuförtiden har många svenskar
ätit bambu i olika former, kanske
främst som woktillbehör. Dessutom
finns såklart de asiatiska restaurangerna. Bambu är ett bra exempel på
hur något som för bara några årtionden sedan var superexotiskt nu blivit
en del av vår normala matkonsumtion.
En googelsökning på orden
’bambu’ och ’mat’ på engelska ger
över 40 miljoner träffar!
Olof Rydström
Foto:
Bambusoppa: Jpatokal
Bambubro: Jakub Hałun
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“De försökte begrava oss, men de visste inte att vi var fröna

Leo Yankton besökte St

Leo Yankton under protesterna vid Standing Rock i USA
Eget foto

“Standing Rock-rörelsen
har gett oss urfolk ett nytt
hopp”, sa Leo Yankton i sin
inspirerande föreläsning.
Leo Yankton, sioux-indian från USA,
som vi berättat om i tidigare nummer av FV, var på besök i Stockholm
i slutet av april och höll då tre föreläsningar på Sundbybergs och Skeppsholmens folkhögskolor men även på
ABF. Mötena var mycket välbesökta
och uppskattade – framför allt för att
han ingav hopp för framtiden.
Leo Yankton hade två berättelser
att berätta: en om den svåraste misär
och elände i hans reservat Pine Ridge
och en om hopp för framtiden utifrån händelserna vid Standing rock.
I bägge berättelserna var Leo Yankton närvarande och delaktig fast på
olika sätt.
16

“Ingen kan komma
utifrån
till reservaten och
berätta vad
vi ska göra.”
Leo Yankton är delvis uppvuxen
i Pine Ridge-reservatet i North Dakota, som vi skrev om i förra numret av FV. Där dränks människor i
sprit (80% är alkoholister) och lever
i absolut fattigdom utan möjlighet
till försörjning. Kvinnor våldtas och
kidnappas och mördas. Yankton
har lyckats resa sig ur alkoholmissbruk och våld. När han väl hamnade
i fängelse kom vändpunkten. Leo
Yankton ville ta kontroll över sitt liv
och visa för sig själv och andra i reservatet att det var möjligt. Som han
säger: “Ingen kan komma utifrån
till reservaten och berätta vad vi ska
göra.”

Entreprenör
Yankton är själv entreprenör och
projektledare med många järn i elden,
vilket han under föreläsningen kunde
visa i bild och film. Han har anlagt
trädgårdar, byggt tak, varit programledare på en radiostation, haft butik
och arbetat med fundraising och som
föreläsare, m m. Leo Yankton har
nyligen lärt sig hur man bygger tipis

Leo Yankton under
trumceremonin vid
föreläsninmgen
Foto: Ola Persson
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fröna.”

Stockholm

och hans plan nu är tillverkning i stor
skala av tipis för försäljning. Han vill
hjälpa sitt folk och visa på vägar ur
misär och hopplöshet.
När Leo Yankton pratar om Standing rock-protesterna blir han rörd
och berättar hur hans folk vaknade
upp:
–Det finns ett talesätt som lyder:
“De försökte begrava oss, men de visste inte att vi var fröna.” Vi har varit
osynliggjorda så länge, undangömda
i reservaten där vi går under av alkohol, droger och sysslolöshet och vi har
nästan behandlats som fiender till
samhället men standing rock-rörelsen
fick oss att växa och ta plats i samhället och i media.
–Vi var mer än 10 000 personer
berättar Leo Yankton, representanter
från alla USA:s indianstammar och
300 urfolksnationer i hela världen
som under sommaren 2016 påbörjade
en massiv och fredlig proteströrelse i
Fjärde Världen 2/2018

Nord Dakota mot bygget av oljeledningen. (Bakgrunden till händelserna
vid Standing rock finns att läsa i FV
1-2 2017.) Syftet med protesterna var
att freda reservatet från föroreningar
av dricksvattnet och förstörelse av
djur och växtliv. Målet var att stoppa
bygget av oljeledningen DAPL, Dakota Access Pipeline, tills vidare och
det lyckades vi med. Obama stoppade
tillfälligt pipelinebygget.
–Tyvärr har president Trump nu
upphävt byggstoppet och utfärdade
den 24 januari 2017 en exekutiv order
om att arbetet med DAPL och Keystone XL kan fortsätta utan restriktioner.
Stark sammanhållning
Leo Yankton visade bilder och
film från protesterna som visade på
en stark sammanhållning bland demonstranterna trots att de utsattes
för tårgas och vattenkanoner. Många

blev skadade och flera arresterades för
att ha gjort intrång på annans mark
– det vill säga deras egen historiska
mark, där heliga platser och gravplatser finns, men som nu kontrolleras av
andra.

”Vi visade att vi
fortfarande existerar.”
–Standing Rock-rörelsen och att
vi i det skedet lyckades stoppa bygget var en stor seger för oss urfolk,
som fick oss att känna stolthet och
styrka fortsätter Leo Yankton. Vi visade att vi fortfarande existerar och
vill vara en del av något större och vill
ta ansvar för vår gemensamma jord,
Moder Jord, och dess framtid. Folk
har lyssnat på oss, inte bara i USA
utan i hela världen och nu kan vi bara
gå framåt på den vägen.
–Det folkmord som begicks på oss
för mer än 400 år sedan, när vi näs17

>>>

en ledande roll, har fått oss urfolk –
och framför allt de många unga bland
oss – att få ett större självförtroende.
Och nå en insikt om att de har kunskaper om vår jord och dess överlevnad som behövs i framtiden. De har
något att bidraga med i vår gemensamma kamp för jordens fortlevnad!
Leo Yankton hoppas och tror att
hopplösheten har skingrats lite och
att den onda cirkeln är bruten och att
urfolken kan ta steg framåt på vägen
tillsammans med oss andra – ja, med
alla levande varelser på denna jord.
“Is cool to be a native!”
Leo Yankton är idag stark, nykter
och stolt. Hans dröm är att några av
innevånarna i Pine ridge reservatet, i
vars närhet samhället Whiteclay ligger och där spritbutikerna nu är nedlagda, ska kunna försörja sig på tillverkning och försäljning av tipis.
Han avslutar sina berättelser som
under föreläsningen vävts samman
till en med en händelse som gjort
starkt intryck på honom. Yankton
var 12 år och gick med sin morfar
till spritbutiken i Whiteclay för att
handla. Utanför butiken, på marken,
låg en äldre kvinna helt utslagen och
nedpissad.
Han kände sig sorgsen och vill
hjälpa men visste inte hur. Idag, om
Leo Yankton ser samma scen, vet han
vad han ska och kan göra för kvinnan
och för sitt folk.
Ingrid Jonsson

Leo Yankton
Foto: Ola Persson
tan utrotades och därefter placerades
i reservat, vill amerikanen i gemen
inte tala om, säger Leo Yankton. Man
menar att det var för så länge sedan så
det är inget att diskutera längre. Och
förresten är ju vi alla amerikaner urfolk från början, påstår man!
Maskeradkläder
–Enda gången vi “visas upp“ och
får utrymme är vid Halloweenfesterna då det är populärt att klä ut sig
i “indiandräkt“ och se ut som Pochahontas.
Leo Yankton visar på bilder från
affärer där man säljer klädedräkter
och prylar inför Halloween och säger
att detta förstärker den stereotypiska
18

bilden av urfolk och sexualiserar urfolkens kvinnor. Man bryr sig inte
om i vilka sammanhang som dessa
dräkter och fjäderskrudar används
ceremoniellt eller om de är heliga och
många av de unga som bor i reservaten vet tyvärr inte heller dess betydelse och kan försvara sin kultur från att
förlöjligas och förflackas.
Leo Yankton fortsätter och menar
att det är lätt att förtrycka folk, som
inte har kunskap om sin egen kultur
och dess betydelse, inte känner identitet med sitt folk:
Självförtroende
–Men vårt deltagande vid Standing Rock-protesterna, där vi hade

Fjärde Världens Ingrid Jonsson och
Maria Tjernström har arbetat med
förberedelserna för Leo Yanktons föreläsningar i Stockholm.

Leo Yankton med Fjärde Världens
Maria Tjernström när Yankton
även besökte Skeppsholmens
Fjärdei Världen
2/2018
folkhögskola
Stockholm
Foto: Henrik Persson
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Notiser
Grönt ursprung

Etiopien

Många av världens miljöinsatser
sker på ursprungsfolkens mark. Men
dessa människor har ofta inte fått
vara med och bestämma hur marken
ska användas.
Miljöfonden Green Climate Fund
(GCF) ska år 2010 fördela 100 miljarder dollar för miljöåtgärder i utvecklingsländer.
Efter påtryckningar från bland
annat ursprungsfolksorganisationen
IWGIA så har GCF nu beslutat att
anta en ursprungsfolkspolicy.

Etiopiens regering låter företaget
Karuturi Global Ltd hyra stora landområden. Detta trots massiva protester.
Människorättsorganisationen
Anywaa Survival Organisation
(ASO) menar att detta är en skandal.
Ursprungsfolk i Gambela, i västra
Etiopien, sägs riskera matbrist och
möjligen delvis tvångsförflyttas.
Källa:
https://www.iwgia.org/en/news/3249ethiopia-land-grabbing-new-deal

Källa:
https://www.iwgia.org/en/news/3238indigenous-people-are-recognised-by-the-world-sbiggest-climate-fund

Okontaktade
Peru kommer att skapa två reservat
för att skydda okontaktade stammar.
Här bor minst sju olika stammar;
bland annat Matsés. Det är mycket
stora områden, mer än 2,5 miljoner
hektar.
Källa:
https://www.survivalinternational.org/
news/11949

Provinsen Gambela i Etiopien.
Karta: TUBS
Baka
Fyra människor från bakafolket
missahandlades av ekologiska vakter
i Republiken Kongo.

De anklagades för att jaga elefanter. Trots att det inte finns några
bevis för att de jagade så arresterades
två av männen.
De ekologiska vakterna, som ofta
fått kritik för sina metoder, finansieras ofta av Världsnaturfonden WWF.
Källa:
https://www.survivalinternational.org/
news/11935

Tornedalsk
sanningskommission
Svenska Tornedalningars Riksförbund och MetNuoret kräver en sammingskommission om hur tornedalsfinnar behandlats i Sverige.
Till övergreppen hör att hundratals tornedalningar fick sina huvuden
mätta i rasbiologiska undersökningar.
De två organisationerna överlämnade en förstudie till kulturminister
Alice Bah Kuhnke.
Källa: http://minoritet.se/str-t-kraver-sanningskommission

Valet på Grönland
Grönlands två stora partier tappade röster i valet
och två nya partier kom in
i parlamentet Inatsisartut.

av sämre välfärd. De vill att Grönland först bygger upp en egen ekonomisk bas.

Valresultatet
Förra valet inom parentes.

Partii Naleraq, som vill driva på frigörelsen, ökade sitt stöd. Det finns
visserligen även partier som önskar
ett fortsatt nära samarbete med
Danmark, men de flesta partier vill
ha självständighet. Det handlar om
hastigheten i frigörelseprocessen.
Fjärde Världen
2/2018
Majoriteten
av grönländarna
vill bli
en egen stat, men inte på bekostnad

Siumut 27,2% (34,3) Socialdemokratiskt
Inuit Ataqatigiit 25,5% (33,2)
Vänster
Kalaallit Nunaani Demokraatit
19,5% (11,8) Socialliberalt självständighetsparti
Partii Naleraq 13,4% (11,6) Liberalt självständighetsparti

Atassut 5,9% (6,5) Borgerligt vill
att Grönland ska tillhöra Danmark
Suleqatigiissitsisut 4,1% (0) Vill
öka samarbetet med Danmark och
liberalisera ekonomin
Nunatta Qitornai 3,4 % (0) Vill
ha snabbare självständighet
Valdeltagandet var 71,9% (72,9)
Olof Rydström
Källor: Inatsisartut.gl 180427, Kristeligt Dagblad
180425, Aftonbladet 180422, Tagesschau.de 180425,
DR.dk 180425, Foto av Nuuk, Grönlands huvud19
tad, Paul Cziko/Pbsouthwood

Staten
brände ner
samisk kåta
Fjärde Världen
protesterar till
statsministern!

Staten brände ner Anita
Gimvalls kåta från 1890talet. Samer jagas alltså
bort från det av svenska
staten egenmäktigt upprättade naturreservatet.
Anledningen? Gimvall ses inte som
tillräckligt samisk eftersom hon inte
har renar.
Det är tydligt att det finns ett
annat rättssystem i Sameland än i
resten av Sverige. Denna koloniala attityd säger två saker: För det första att
samiska intressen alltid har mindre
värde än alla andra gruppers intressen
i området och för det andra att samer
alltid tvingas bevisa att de är samer
för att få dessa minimala samiska rättigheter – vilka alltså redan från början är mindre värda än andra människors i resten av Sverige.
Det är, enligt sådan kolonial logik,
alltid möjligt att ifrågasätta att någon
är same om denna person inte lever
på ett ‘exotiskt’ sätt.
Det är en tradition direkt hämtad
från landshövding Johan Graans tankar på 1600-talet. Där uppdelningen
var mellan renskötande samer, med
några få minimala rättigheter, och
icke-renskötande vilka sågs som försvenskade – utan rätt till sitt samiska
arv. Graan (som själv var same och
doktor i juridik) såg det nog som en
kortsiktig lösning för att få möjlighet
att skapa en utbildning på samiska
språket i utbyte mot svensk närvaro
som skyddsmakt. Men svenska staten
cementerade lösningen permanent –
20

och lade ner de samiska skolorna efter
ett par hundra år. Samerna förlorade
således i längden dubbelt.
Nu står vi alltså här år 2018 med
en kolonialt exotisk myndighetssyn
på samer. Samtidigt som nästan alla
partier i högtidstalen säger sig vilja
bekämpa rasismen...
Denna koloniala myndighetssyn
avspeglas även i media. Där kan du
höra om konflikter mellan samer och
’markägare’. Som om samernas rätt
till marken vore mindre än de som
media självsvåldigt kallar ’markägare’!
Det är alltså, tyvärr, följdriktigt att
Sverige vägrar skriva under ILO-konvention 169 om urbefolkningars rättigheter. Frågan handlar inte om att
samerna vill ha några särskilda privilegier. Istället handlar det om att de
vill ha normala mänskliga rättigheter
i sitt eget land.
Visst finns det enstaka politiker
som markerar sitt missnöje med bränningen av denna kåta, som kulturoch demokratiminister Alice Bah
Kuhnke. Det är utmärkt! Men samtidigt röstade hennes parti, Miljöpartiet, nej till att ratificera ILO 169 i
Riksdagen 2015.
Kampen mot rasimen mot samer
har pågått hundratals år. Men ännu
har resultaten varit tämligen magra.
Kanske är kolonialismens ekonomiska vinster för stora för en verkligt
kritisk maktanalys?
Olof Rydström
Foto: Emiliano Marin/Ranveig

Till:
Statsministern
Stockholm 22/3, 2018
Bäste Stefan Löfven,
Fallet med de lokala svenska myndigheternas vägran att acceptera att samen
Anita Gimvall byggt ett
traditionellt samiskt hus, en kåta, på mark
hennes släkt levt på sedan urminnes tider,
visar på ett sammanbrott i relationerna
mellan svenska staten och den samiska ursprungsbefolkningen.
Att en lokal myndighetsrepresentant i
Sverige utlovar att man själva planerar att
bränna ner en samisk kulturbyggnad visar
på ett flagrant och mycket oroande sätt
att koloniala attityder fortfarande lever
kvar inte bara hos lokal befolkning utan
även bland landets myndighetsutövare.
Agerandet/yttrandet från den aktuella
kronofogden är extra skadligt och allvarligt. Det är viktigt att berörda myndigheter i Sverige tar avstånd från den här kronofogdens yttranden.
En tystnad kan annars tolkas som att
högre instans i landet ger klartecken åt
fortsatt rasistiskt och kolonialistiskt agerande, eftersom den uttalade åtgärdsplanen om nedbränning kommer från
en lokal myndighet underställd centrala
myndigheter.
Styrelsen,
Föreningen Fjärde Världen/Sverige
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Utställning

100% Kamp –
Sveriges historia
Utställning på Historiska Museet
i Stockholm
Kan människorättsaktivister lära av varandras kamp?
Säkerligen! Men hur fångar
museerna in de olika perspektiven?

namnges. Är det ännu för känsligt?
Jag häpnar över hur nära i tiden
en del av dessa kamper ligger. Så sent
som 2012 försvarade barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) att
transsexuella måste tvångssteriliseras
om de vill byta kön.

Aktivister kan ibland framstå som
lite konstiga inför sina samtida – men
historien brukar ofta ge dem rätt. I
Utställningen ”100% Kamp” porträt�teras kortfattat många aktivister; både
nu levande och historiska. Det handlar bland annat om kamp för samers
och romers rättigheter, för kvinnors
rätt, för religionsfrihet, för flyktingmottagande under Andra Världskriget, för hbtq-rättigheter och funktionshindrades rättigheter.
Fokus ligger på individerna. De är
föregångare, men tyvärr oftast inga
kändisar – även om de borde vara det.
Hur mycket av detta är numera allmänt accepterat? Hur mycket finns i
grundskolans historie- och samhällskunskapsböcker? Alltför lite!
Utställningen tar sitt avstamp i
slutet på 1800-talet. Flera av de samiska pionjärerna nämns som Elsa Laula
Renberg och Karin Stenberg. Men
ingen av alla politiker som motsatte
sig samers och romers rättigheter

Uppmuntrar kritik
Historiska museet i Stockholm har
de senaste åren uppmärksammats för
sitt nya sätt att berätta om Sveriges
historia. De försöker komma bort
från stereotypa historiska föreställningar och istället uppmuntra kritiska frågeställningar bland besökarna.
Har Historiska Museet lyckats? Jo,
de har kommit en bit på vägen. Ofta
lyfts samiska och finska perspektiv
in i utställningarna. Museet ifrågasätter ofta genusnormer när de redovisar fynden. Slaveriet nämns när de
beskriver de nya handelsvaror som
importerades på 16- och 1700-talen.
Här tillämpas således nya progressiva
idéer om hur ett museum kan beskriva verkligheten.
Men samtidigt har museet en del
kvar att göra. De romska och judiska
kulturerna syns knappast alls. Och
på flera kartor över Sveriges historia
har de helt enkelt klippt bort den
norra halvan av Sverige. Men intres-
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Till höger: Arkeologiska fynd av
vardagsföremål efter flyktinglägret på
Lovö 1944-46.

sant nog redovisar de ofta vad som
hände i Skåne, Blekinge och Halland
under den danska tiden. Likaså är
de historiska gestalter som beskrivs
oftast högreståndspersoner. Axel
Oxenstierna får stort utrymme och
beskrivs ganska okritiskt. 1600-talens bondeuppror mot orättvisorna
kan också ha påverkat Sveriges historia. Vad som inkluderas och vad
som klippt bort följer, även på det
mer progressiva Historiska Museet,
ibland traditionella okritiska historieberättelser. Men med detta sagt
har detta museum i alla fall kommit
mycket längre än många andra museer.
Olof Rydström
Utställningen pågår till 9 december
2018.
Foton: Ola Myrin, Statens Historiska
Museer.
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Recension

Tårarna i Nordkorea
Bakom fasaden i Nordkorea finns ett samhälle med
rötter i konfuciansk kejsartid.
Loretta Napoleoni, journalist och
analytiker med terrorismens ekonomi
som specialité, framträdde i mars i
Stockholm för att presentera sin bok
"Nordkorea – landet vi älskar att hata".
Platsen var Utrikespolitiska institutet,
där jag befann mig i en fullsatt hörsal.
Loretta Napoleonis kärnbudskap,
både i boken och i hörsalen, var:
Nordkorea är – alla röda fanor och
parader till trots – egentligen inte socialistiskt. Istället handlar det om en
stat med inslag av kastväsende, styrd
av en dynasti, där de släkter som placerar sig nära klanen Kim får mest
inflytande. "Militärparaderna kunde
lika gärna ha utspelat sig i det gamla
Rom", säger hon.
En tid efter att ha lyssnat på Loretta Napoleoni, stöter jag på en bild
på nätet. Bilden föreställer Kim Jong
Un tillsammans med uniformerade
nordkoreanska barn. Några av barnen på bilden gråter när de får hålla
i Kim Jong Uns händer. Bloggaren
Benjamin Katzeff Silberstein vill
delvis förklara barnens gråt med personkulten som länge funnits i Nordkorea. Han anser att tårarna ändå är
genuina och ett försök att visa "passionerad lojalitet och sorg", men påpekar också att extrema sorgeuttryck
kan vara lika drastiska i Sydkorea.
Sydkorea
När diktatorn Park Chung-Hee
mördades fanns i Sydkorea samma
gråt. Kulten av Park var omfattande
i Syd, om än inte lika stark som kring
Kim-klanen i Nord. En ledare ses i
den här traditionen inte som normal. Istället besitter denne oerhörd
kunskap, är perfekt, god och välvillig. Egentligen liknar ledaren i denna
tappning mest de forntida koreanska
kejsarna, som verkade i enlighet med
konfucianska dygdemönster, konstaterar Katzeff Silberstein.
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Loretta Napoleoni
Foto: Henrik Persson
Loretta Napoleoni påpekar i sin
bok att Kim Il-Sungs och senare ledares plan för Nordkorea aldrig var
en ny Sovjetunion eller en kopia av
Maos Kina. Det är istället den egna
självtillitsideologin,
juche-tanken,
som fått vara vägledande. Napoleoni
vill jämställa juche-ideologin med L.
Ron Hubbards scientologi, och den
tanken svindlar ju – ett helt land
styrt som en sekt, med namngivna invigningsnivåer.
Nordkoreakännaren
Christer
Lundgren hävdar dock i tidskriften
Koreainformation apropå det här,
att man snarare bör söka Nordkoreas särart i flera asiatiska/koreanska
idéarv: Shamanism, konfucianism,
buddhism och tonghakrörelsen/
chondoismen.
Rasläror?
Napoleoni påstår också att det i
jucheidéerna – som även har rötter
i motståndet mot det japanska kejsardömets våldsamma kolonisering
av Korea – finns inslag av rasläror.
Nordkoreanerna skulle se sig som
överlägsna, både grannfolken och
andra. Själv har jag inte stött på det
påståendet tidigare. Både Sydkorea
och Nordkorea är förvisso länder
med ytterst lite inslag av minoriteter
eller invandrad befolkning. Det vore
kanske inte förvånande om rasläror
kunnat få fäste.
Vad det verkligen finns uppgifter

om, när det gäller etnicitet i Korea,
är folkgrupper som uppstått som en
följd av det kastliknande systemet
under feodaltiden. Det handlar bland
annat om en ’oberörbar’ grupp som
kallas baekejong. Liksom en grupp
i Japan, som kallas burakumin eller
eta, anses baekejong ofta ha haft
’orena’ yrken som slaktare och bödlar.
Under en period efter mongolinvasionen i Japan var baekejong även nomader.
Koreanerna finns också själva som
en etnisk minoritet i Japan, på över
300 000 människor kallade zainichi.
Toppmötet
När det här skrivs närmar sig
ett, av få analytiker förutsett, möjligt toppmöte – det mellan Donald
Trump och Kim Jong Un. Världen
var nyligen nära en kärnvapenkonflikt, men just nu är kanske en kärnvapenavrustning på Koreahalvön i
sikte. Dock är de verkliga Nordkoreakännarna är nog inte helt förvånade. Landet är sedan länge starkt
påverkat av världens marknadsekonomiska system. I Nordkorea finns idag
cirka 400 illegala marknadsplatser,
jangmadan, som regeringen dock ser
mellan fingrarna med. Där kan nästan vilka varor som helst köpas, inte
minst jordbruksprodukter.
Jangmadan-marknaderna
drivs
av unga nordkoreaner i 30-årsåldern
som aldrig varit med om en renodlat statlig socialistisk planekonomi.
Under de bristperioder som drabbat
landet har en stor del av befolkningen varit beroende av dessa halvlegala
marknader. Kanske är det till slut
sådana här saker som i någon mån
kommer att fälla avgörandet för både
Nord- och Sydkoreas framtid, förutom Koreas egna historiska rötter.
Henrik Persson
”Nordkorea – landet vi älskar
att hata”
Loretta Napoleoni
Fri Tanke 2018
Fjärde Världen 2/2018

Föreningsnytt

Stället är en uråldrig samisk boplats,
men vad hjälpte det. Kåtan förklarades vara ett svartbygge av vår svenska
regerings utsända i provinsen. Som
om bevarande av natur och samisk
kultur inte hörde ihop. Att bruka naturen på varsamt sätt borde vara högst
förenligt med hållbar utveckling –
huvudsyftet med miljöbalken. Men
i lagens text behandlas fortfarande
samer som ojämlika. Rennäringslagen
framstår här som särskilt orättvis och
otidsenlig. Den behöver därför ändras.
Vad som däremot tillåts i lagens
namn är utförsäljningar av betydande land- och vattenområden i Sápmi
och Övre Norrland. Även naturreservat kan då få ingå på köpet. De
som gör anspråk på luftrum och ytor
i vårt land är främst utländska militärmakter. Det hela påstås ske på af-

Flygtester
Vapentillverkare och flygstridskrafter tillåts testa flygningar på låg
höjd över marker under tider även
när djurlivet är som känsligast för
störningar: perioder för kalvning
och födslar i maj-juni. Både Udtja urskogsreservat och skogsameby ingår
i territoriet för Vidsel Missile Test
Range/Robotförsöksplats Norrland
– ett testområde salufört som helt
folktomt. Läget är väster om Inlandsbanan/E45 mellan Moskosel och
Jokkmokk. Ett ännu större övningsområde är NEAT (North European
Aerospace Testrange) vilket till ytan
är i storlek som Belgien. NEAT täcker flera naturreservat. Dessa intrång
kränker både renskötselrätt och allemansrätt. Hela upplägget visar på
en ny kolonial ordning med expansiv
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militarism som förhärskande intresse. Det startade med att riksdagen
godkände utredningen ”Snö, mörker
och kyla” i december 2004. Bakom
försäljningsidén stod även länsstyrelserna i Övre Norrland. Etableringen
av krigsövningar bryter mot traditionen: Lappland är det enda svenska
landskapet som inte varit indraget i
krig. Ett historiskt förhållande skildrat av Lilian Ryd och Tomas Cramér i
boken: ”Tusen år i Lappmarken”.
Kåtbränningen sker i en tid när
kraven på ett svenskt undertecknande av FN:s konvention om urfolks
rättigheter – ILO 169 – aldrig varit så
uttalade. Men våra regeringspartier, S
& Mp, driver inte frågan framåt.
Kritiken från omvärlden mot Sverige är därför skarp. Och särskilt från
FN och dess Rasdiskrimineringskommitte' (CERD). Ett svenskt undertecknande av ILO 169 skulle inte
minst förbättra skyddet av oköpeliga
marker och vatten för samtiden som
framtiden.
Erik Danielsson
Standing Rock-utställning
Adam Alexander Johansson ställer
ut foton från Standing Rock påÁjtte
samemuseum 9 juni - 31 augusti.
Se hemsidan: http://www.ajtte.
com/kommande-utstallningar/
fran-standing-rock-till-sapmi/

Fjärde
Världen
Fjärde Världen deltar i Allmändalen
i Fittja den 2-3 juni. Allmändalen
anordnas av Mångkulturellt
centrum.
På söndag den 3 juni kl 16 kommer
Fjärde Världen att anordna ett
minipanelsamtal under rubriken
” Kan vi se paralleller mellan hur
samer och romer behandlas i
Sverige och hur andra minoriteter
behandlas i andra länder?”
Läs mer på: http://mkcentrum.
se/save-date-2-3-juniallmandalen-2018/
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Debattartikel

I omsorg om naturreservatet blev en fiskekåta nedbränd inom Vindelfjällen.

färsmässiga grunder, som Carl Bildt,
utrikesminister (M), en gång beskrev
det på besök i Umeå. Och så sker allt
oftare när Försvarets Materielverk
(FMV) och Länsstyrelser upplåter
vida vidder för stormakters krigsträning – inte sällan med sikte på insatser i fjärran länder. Intrången beviljas
numera även i andan av värdlandskap
för NATO och USA.

Undertecknaren står själv för dessa åsikter.
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