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Kunskap - Känsla - Handling 

Amazonasföreningens syfte i Sverige är 

att påvisa att vi genom en solidarisk årlig handling kan bidra 
till en fredlig och rättvis utveckling på jorden. 

att sprida kunskap till våra elever i Härryda om 
shipibofolkets liv i regnskogen. 

att genom samarbetet med shipibo inspirera våra elever att 
engagera sig i när det gäller frågor som rör solidaritet och 
fred. 

att ge våra elever möjlighet att omsätta sin vilja att bidra till 
en bättre värld i praktisk handling. 

Amazonasföreningens motto Kunskap - Känsla - Handling 
bygger på att det behövs både kunskap och inlevelse för att 
gå till handling. 
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En skolvärdinna på Ekdala 

Skolvärdinnan Margareta Hagström på Ekdalaskolan ser 
1970 en tv-dokumentär om ett ursprungsfolk, Shipibo. 

- Det var en mycket gripande film. På sjukhuset i Amazonas 
djungel tog man hand om indianer som inte fått någon annan 
hjälp. 

Filmen påverkade Margareta starkt och eftersom den 
visades före jul enades Margaretas familj att i stället för att 
köpa juklappar, skulle skicka pengar till sjukhuset i Peru. 

Som omtyckt skolvärdinna var steget inte långt att få med 
sig Ekdalaskolans elever på att göra "dagsverke" för 
Amazonassjukhuset. Första året som skolelever samlade in 
pengar var 1971 och bara några år senare utvecklades det 
till att engagera alla skolelever i hela Härryda kommun! 
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Bild: LEIF ÅKERSTRÖM 

Margareta Hagström har varit med från Amazonasföreningens början. Det startade' 
med ett tv-program om djungelsjukhus. 

Margareta Hagström startade hjälQen 

Film väckte iden 
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Barfotaläl<are 

"Vi delar WHO:s uppfattning att den västerländska 
sjukvårdsmodellen inte är lösningen ror tredje världens fattiga." 

Vi ger stöd till den förebyggande hälsovård som bedrivs vid 
Hospital Amazonica, ca l O km från staden Pucallpa. 
Amazonassjukhuset skulle ge ursprungsfolken gratis 
sjukvård. 

Syftet med utbildningen är att hälso-arbetarna ska förbättra 
hälsoläget ute i byarna ... 

Varje by utser en familj som får utbildning på sjukhuset. 

När familjen kommer hem har den med sig medicin och 
enkel utrustning för att skapa en sjukstuga. 

Den första gruppen barfotaläkare utbildades 1976 och 
utbildningen av barfotaläkare pågick i många år. 
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Projekt: 

* Stipendiater - som flest 43 som läste på grundskolenivå. 

* Socialmedicinska fonden - Rosa Torres som arbetade på 
Amazonassjukhuset hade hand om en fond för att stödja 
shipibo som inte hade råd med vård. 

* AMETRA- hälsoprojektet. 

* FECONAU -fick stöd för att kunna samlas till stormöte. 

* Hjälp att hämta folk med båt eftersom bensinen är dyr. 

* Ungdomsutbytet - två högstadieungdomar från Mölnlycke 
besökte shipibobyar, 1985. 

* Landrättighetsarbete -genom AIDESEP. 

* VOZ NATIVA - Radiosändningar på shipibo. 

* MAROTI SHOBO - konsthantverkskollektiv. 

* POZAPO - brunnar för rent vatten samt hälsoutbildning 
för kvinnor av kvinnor. 

* Husbygge - för att volontärerna skulle ha någonstans att 
bo samt kontorslokaler för projektens personal. 

Denna intensiva verksamhet krävde volontärer på plats 
under l Y2 år. (Pia Jertfäldt och Tomas Gustavsson.) 
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A METRA 

---
Växtmedicinprojektet A METRA bildades av Shipibo-konibo 
och bedrev utbildning i hälsofrågor. 

Initiativet till AMETRA togs av Guillermo Arevalo. 

AMETRA utbildade så kallade "Promotores" i enkel 
häsovård och höll kurser i traditionell örtmedicin ute i 
shipibobyarna. AMETRA hjälpte ockå byar att skapa 
örtträdgårdar att ha som enkla apotek. 

Shipibokvinnor använde sång för att förmedla sina 
kunskaper i byarna till kvinnor som ofta var analfabeter. 

AMETRAS arbete var unikt i upplägget med att låta 
shipibokvinnor utbilda shipibokvinnor i byarna. 

Vartannat år ordnade AMETRA "Assambleor" för de drygt 
l 00 byarna som deltog i projektet. 

AMETRA-projektet fick ett betydande SIDA-stöd genom 
Amazonasföreningen under mer än l O år. 

Projektet pågick i nästan 20 år . 
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Amazonasföreningen bildas 

"Vi har bildat en forening for att själva kunna formedla våra 
insamlade pengar (årligen ca 250 000 kr) direkt till indianerna 
i Amazonas indian byar. Vi har kontakt med deras lokala 
organisation, Feconau och AIDESEP, paraplyorganisationen for 
djungelindianerna i Peru." 

från verksamhetsberättelsen 1981 
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Ametras barfotaläl<are 

Eftersom Amazonassjukhuset var i dåligt skick så beslutade 
AMETRA att ta över utbildningen av "promotores" i enkel 
hälsovård. 

Promotares åkte ut till byarna och spred kunskap om 
örtmediciner som shipibo använt sedan urminnes tider . 
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Lgr 80, Mål och Riktlinjer: 

"Med utgångspunkt i barnens vardagliga erfarenheter måste 
skolan ge eleverna insikt om de stora överlevnadsproblem som 
världen står in for. Alla måste bli medvetna om vikten av att 
hushålla med jordens resurser av energi, vatten, skog och 
odlingsbar mark liksom om de kriser som kan hota 
världssamhället genom överbefolkning, arbetslöshet och vidgade 
klyftor mellan rika och fattiga länder" 
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FN:s världsungdomsår 

Temat för FN:s världsungdomsår 1985 har temat 
Delaktighet - Fred - Utveckling. 

Elevernas arbete inom Amazonasprojekt går helt i linje med 
detta tema. 

Delaktighet: Samtliga 165 klasser tar varje år ställning på 
klassråden om huruvida de ska fortsätta med insamlingar 
till Amazonasföreningen och Shipibo. 

Utveckling - Fred: Genom att sprida information om ett 
fungerande biståndsprojekt, baserat på ett respektfullt 
möte och kontakt "folk till folk" ger vi ett alternativ till den 
vanvettiga kapprustning som rådde. Amazonasföreningens 
och skolelevernas arbete med insamlingarna visar hur 
resurser i stället kan användas till förmån för LIVET . 
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Mölnlycke Marknad 

---

De två högstadieskolorna i Mölnlycke, Ekdala och Djupedal, 
bjöd varje år in till marknad på Ekdalaskolan en lördag i 
slutet av september. 

Många lokala handlare skänkte saker till försäljning och 
lotterier. Det gjorde även privatpersoner. Allt ifrån 
nytillverkade slöjdprodukter till gamla leksaker och 
matkorgar. Shipibotyger och smycken fanns också till 
försäljning. 

Eleverna jobbade hårt både före och under marknaden. 
Utöver försäljning och lotterier fanns cafe, fiskdamm, spå
damer, eldslukare, ormtjusare ... 

När marknaden var över blev det "Amazonasdisco" för 
ungdomarna! 
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Det alternativa fredspriset 

eller The Right Livelihood Award som det egentligen heter, 
gick år 1986 till AIDESEP, vår samarbetsorganisation i Peru. 
AIDESEPs ordförande Evariste Nugkuag kom till Sverige 
för att mottaga priset som delades med 3 and ra. 

AIDESEP fick priset för att man arbetade för 
ursprungsfolkens överlevnad på ett fredligt sätt. 
Prissumman var 25 000 kr 

Klippt ur Evaristes tal till pris-kommitten: 

"Det här är vår jord, så här är vårt territorium. Skulle det bara 
bo folk där kanske? Det finns apor där också, t.o.m. björnar. Vart 
ska aporna ta vägen om vi inte begär mark for dem också? 

Med detta vill jag säga er: Så här är våran jord! En jord där alla 
kan bo, människor, djur, växter, jordar som sammanfor oss, 
jordar som är fulla av våra forfäders ande, for oss som lever 
idag och for våra barn." 
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Pozapo 

eee 

Pozapo betyder POZos de Agua POtable, brunnar med 
drickbart vatten ... 

Projektet Pozapo syftade till att ge byar-möjlighet till bättre 
hälsa genom kunskap och rent vatten och fick Sl DA-stöd 
med fyra kronor för varje insamlad krona. 

Planen var att borra ett 60-tal brunnar i byar som var i 
stort behov av rent vatten samt bedriva undervisning i 
förebyggande hälsovård och hygien. 

Två volontärer skulle finnas på plats för att driva projektet 
som också inkluderade landrättighetsarbetet. 

Tyvärr visade det sig vara ett för stort åtagande så 
brunnsprojektet fick läggas åt sidan. Det blev endast fem 
brunnar som inte fungerade särskilt bra. 

Däremot blev undervisningen i hälsofrågor underAMETRA 
ett viktigt projekt framöver . 
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Landrättigheter 

eee 

"Vem kan äga marken, skogen, djuren eller luften vi andas?" 

Så brukar ursprungsbefolk resonera, men även i Perus 
djungel behövs papper på att man äger marken. 

Arbetet startade 1974. Vi stödde sena.re AIDESEP som 
bland annat jobbade för att ursprungsfolken i Peru skulle få 
lagfart på sina områden. 

1995 har ca l 00 shipibobyar lagfart på marken som byarna 
ligger på och 34 shipibobyar har fått utvidgad lagfart. 

Dessa dokument har varit en trygghet för Shipibo-Konibo 
att kunna visa upp när t.ex. skogs- eller oljebolag kommer 
för att exploatera regnskogens resurser! 
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Julio Rodriguez 
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För första gången besökte en shipiboindian Härryda 
kommun! 

Julie Rodriguez var bychef i shipibobyn Panaillo och hade 
före besöket i Sverige knappt varit utanför sin egen by. 

Han träffade elever i alla klasser i alla l(ommunens skolor 
och eleverna hade frågor som aldrig ville ta slut! 

Tack vare att en lärare fick ta ledigt från sin undervisning 
och kunde åka med honom gick det att genomföra 
projektet. 
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• Por la defensa de la Ecologia y del Medio 
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• Por la de f ensa de los Recursos Naturales 
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Voz Amazonica 7 

1989 upptrappning av det politiska 
· våldet i Peru och galopperande inflation. 

Nationell strejk bland perus bönder -
organiserad av bondefacket CCP, 
Feconau m.fl. 

8000 samlas på torget i Pucallpa. 

Polisen skjuter rakt in i folkmassan, 7 
döda direkt, 20 senare. 

Hugo Blanco fängslad 

Cecilia Soria höll ett tal vid begravnigen 
av de döda. 

09:34:00 
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NU BEHÖVS VÄR SOLIDARITET MER ÄN NAGONSIN l l l 

Upptrappningen av det politiska valdet och den galopperande infla

tionen i Peru har utlöst en mängd strejker. Det nationella bonde

facket CCP och bl a FECONAU organiserade den 18/1 en strejk bland 

bönder och indianer i Amazonas, bl a krävdes landrä ttighete r åt 

såväl bönder som indianer. Den 25/1 inleddes en nationsll strejk 

bland Perus alla bönder. Enligt uppgifter från Amne sty samlades 

den 9:e februari 8000 bönder(bl a shipibo) på ett torg i Pucallpa 

efter att ett avtal med myndigheterna hade slutits. Polisen attack

erade mötet och sköt rakt in i folkmassan, 8 personer aödade s omedel

bart och många sårades svårt. När bönderna någ ra timmar senare sam

lades i protest mot dödsskjutningarna attackerade polisen ånyo och 

skingrade demonstrationen, 20 döda fördes bort och är sedan dess 

försvunna, ytterligare ett 30-tal personer saknas. Böndern as fack

liga ledare fängslades, av aem är 7 stycken fortfarande anhållna. 

Bland de fängslade är den i Sverige kände Hugo Blanco som tillsam

mans med Cecilia Soria sitter i bondefackets styrelse. Enligt rap

porter från Pia undgick Cecilia att fängslas och han höll några 

dagar senare ett tal vid begravningen av 

Bondefacket ,CCP, demonstrerar under bon de
strejken i september. Foto: Hugo Blanco Cecilia Sari~ vid sitt besök 

i Härryda förra året. 

VISA DITT STÖD !l PROTESTERA MOT FÖRTRYCKET l ! 

Telegrafera till: Alan Garcia, Palacio de Gobierno,Lima,PERU. 

Skriv till: Perus Ambassad, Brunnsg. 21 B, 111 38 Stockholm. 

VI FÖRDÖMER MASSAKERN I PUCALLPA! VI KRÄVER ATT DE FÄNGSLADE 

FRIGES! VAR ÄR DE FÖRSVUNNA? 

CONDENAMOS EL MASACRE EN PUCALLPA! EXIGIMOS LA LIBERTAD DE LOS 

CAMPESINOS DETENIDOS! DONDE SON LDS DESAPARECIDOS? 

FECONAU = shipibos organisation Rävlanda 19890219 



OMFATTANDE PROTESTER MOT FÄNGSLANDET AV FACKLIGA LEDARE OCH 

MORDEN PÄ INDIANER OCH BÖNDER I PUCALLPA. 

Lando«ganioabonen i Sverige med-. M miljoo 
u.r mecilemmar ford6mer monlen P' t'ackJiga ~.dare i 
Peru. bland dem Gruvindu.criarbetarillrt.unciet 
generalsekreterare Saul Cantoral. 

LO protesterar också mot arresteringen ., andra 
fadtliga ledare, bland dem LantarbetarlOrbundeta or
ganisationuekreterare Hu.go Blanco. 

Vi krllver deraa omedelbara frigivande samt garan
tier ror deras fysiska in~gntet.. 

Vi kraver också att manskliga och fatir.liga rättighe
ter garanteras i Peru i oveTenskommel• meci F'S:s 
och lLO:s konventioner samt att regennpn ome<iel· 
bart allsatteren utredning om det mtraffiade i syfte 
att stalla de l:in=svariga ull svars. 

StigMalm 
Onilönmde 

LandaorpniaatioDea i Sverige 

Protesterna mot händelserna i Pucallpa den 9:e feb har varit mycket 
omfattande och de har givit resultat. Sju av de åtta fängslade är nu 
frigivna, men Hugo Blanco är fortfarande fängslad och vi vet ingen
ting om dem som försvunnit. Förutom elever och lärare vid många skol
or runt om i Sverige har också många organisationer protesterat som: 
LO, Amnesty, skolstyrelsen i Nacka, många fackföreningar och politiska 
partier. Varje dag har Hugo Blancas fru Gunilla Berglund demonstrerat 
utanför Perus ambassad. Lördagen den 1812 hölls en större demonstra
tion i stockhalm där bl a riksdagsman Hans-Göran Frank, författaren 
Sven Lindkvist och Bo Lindblom från Amnesty talade. Även i andra län
der har man protesterat. Demonstrationer har förekommit i Västtyskland 
och Spanien. I USA har många människor protesterat bland dem senator 
Edward Kennedy. Nu måste protesterna fortsätt~ tills även Hugo Blanco 
bli frigiven. För 250 år sedan skrev prästen & poeten John Donne: 

"Ingen människa är en ö l Var människa är en del av världen, av det 

stora hela l Var människas död försvagar mig därför att jag är för

bunden med mänskligheten l Låt därför aldrig fråga för vem klockan 

klämtar l Den klämtar för dig." 

Alltså: FORTSÄTT SKRIVA BREV! Låt varje klass börja veckan med att 
skriva till pres. Garcia och till Perus ambassad tills dess att 
Hugo Blanco blir fri! 

Följande organisationertpersoner har uttalat sin protest mot fängslandena av bonde- och fackföreningsledare i Peru: 

LO, Amnesty lntemat;onal, Gruvarbotarfllrbundet, Lantarbolarfllrbundet, Svensita FO<kllraril!rbundet, S..nalr.a Flldr.lirarlliri><mdots klubb vid ÅntagU-clen, K.ommunal-
arbotarlbrbundets avdelning i l>arnom.qen i Naclta, Kommunalarbotarlbrbundet vid Akademialta ajukhusac i Uppaala, Fabriltaklubbon vid GA Motsil i Sundsvall, Atlas GOTI·.UOWGS-1' >SrtN 5 
Copcoo verketedsklubb i Nacka.l..lrama vidNybackaakolan i Orminp, Grafialta llk-oninpn i Stockholm,l'oykoanalyt>Sita lbnningon, Beteendeterapeub.&a lbnninpn, Vol w 
verkstadsklubb i Göteborg, Volw .. r~t.cadsklllbb i UmM. Skolst~l•n i Nacka, VPK nabou.llt, VPKINIIC!r.a. Socialioliolta Partiet nalionellt, SocialUtiska Paniot!Neclta 
Scxialioliaka Partiell Stockholm, C.na-alamerikakommitten/Nacka, Unpocialiatema, KPML(r), Kommuniotiak u,aom, Sandöokolan, Yänoterorganisalionen YRO - t 
Uruguay, Forenade vänstern i Peru- representant i Svwriga, Re-.olubonAra r6releen Tu'*' Amaru- ,...,._.,..,t i Swnp, Studiecirkeln Jooe Carloe Naråtegui, Forbundet l 
lllr Kristen Humanism och Samhillsyn, Kriotna Fredar6releen, SAC, "EJ Salvador a1ta ...,-.. "'tampai\IOft, SAM CA:. kongreeo, Chilekommitten. VPK-nltadapman Beriii 
MAbnnk har tagit upp det oom on enkal l'riga i riludagen, • • • 

P S Containern aed puapar och utrustning till skolan i Panaillo och !aasonaasjukhuset har äntligen ko .. it traa. 

Utrustningen till ajukhusat koa fram dagen före de tragiska händelserna 1 Puoallpa ooh den stora aängd blod

atillande aedel aoa ingick i sändningen koa till omedelbar användning. 

RÄVLANDA 19890225 
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Occidental still testing oil find 

Oa:ideotal P• - ----- Oecidental hu fOUDd oil at thne the eDd of November witli a epecial · 
tion .. ,. tbat it 011· .. .,..._,t leveJa at t. Co1pe, aecord- _, at wirich Preaident Gar· 
lize of the oil liD · fin · Howner the weil hu cia, the miliiiter of mergy .,.! 
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t it c:ould • lrilich were Clllll- Petroperu iD 1971 and the only 
deny the Pr! O J-j,.. ll'it" CIIICimilltic ..- · f01eign company to lind oil iD com· 
Oc:cidental'e T 0oe; 4 A.LJ O l) S 0.7- merciaJ qaantities. I t currently pro-:b:'rmd.' tba tion;.~~ Pf!'tloJ...._ ;, ~-._,a.Jd ,luces about balf Peru'e total out-

20oo ,.,:-.·..,.-a big --. ~ at . ~ !;.~ bn..th_:ft ~d,;nJy from the noithern 
~ .. ?f iDto tbe Pllrker Driu· • -"ll or~ IoC;,;:.~ ~.~taJ. ._ 
·~·-. "'11/i.ng it. """~>-a~ lllg • -/} -- .,_,~.... ._ c;;j'· 60 kil ~ lVildcalf'llie to :l>lt. -~"'~l t. z.,. 
•-!'-· the lir.! ~oil llorth at P/a. Of the 
--. finct~ .or z.,. 

llltbe 

I november 1988 påbörjade det amerikanska oljebolaget Occidental 
provborrningar inom shipibofolkets område drygt tio mil sydost om 
Pucallpa. Under januari -89 kom de första rapporterna om att man på
träffat olja, president Garcia meddelade i slutet av månaden att man 
gjort jättelika fynd, medan man från Occidentals huvudkontor i USA 
tillkännagav att man fortfarande höll på att utvärdera fyndet. Olja
fyndet är det första som gjorts i Ucayalibäckenet och i början av 
februari transporterades en stor oljerigg in i djungelområdet. 
Occidental har meddelat att man kommer att under 1989 investera 
68 miljoner dollar i Ucayalidjungeln. Om man hittar olja vid de två 
provborrningar som beräknas vara klara i juli i år kommer investerings
takten att öka och man kommer då att påbörja ytterligare fem borrhål. 

Detta innebär som alla förstår att shipibofolket och hela djungel

ekologin ställs inför nya hot. Den nationella indianorganisationen 

AIDESEP driver med finansiering från Amazonasföreningen juridiska 

processer för att erhålla landrättigheter år 20 shipibobyar. Det 

är dock osäkert vilket skydd detta kan ge mot en enad front bestående 

av staten Peru och ett amerikanskt oljebolag. Vi hoppas kunna få 

närmare besked om vad oljefynden innebär för shipibo på det semina

rium som planeras efter Pia & Thomas hemkomst till Sverige. 

''Protesterna 
gav resultat'' 
- tnilitären släppte H11go Blanco 1-;n;:;,ug~o ;;;81:;;;;~·:-:;~:~-~ .. ~ .. ~r.~G.;;;•il-;}~; l' 

8
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STOCKHOLM (GT) Hugo Blanco är fri. 
l går kvlill rincd~ han upp sin svenska hustru Gunilla 

Berglund och berättade att han fått lämna fincelset i 
Pucallpa. 

- Underbart, slcer hon. Nu ska vi sova ut barnen 
och jac. Och så ser vi fram emot att Hu11o kommer hit i 
slutet av mars. 

GwuUa ~IW>d ar OftnYl!ad 
om au friiiVfWll"ft ar eu resultAt 
av alla UtKMWr 1 och~ Peru 
"""'~ Ull aocl Rit bonneo ....... 

Demoas&rerat 
Sjllv n.r hon .-mans me<1 

barnen Oocar, i At och Waria, Il. 
demonstrerat UW\Ibr P.rua am-

bauad i Slo<ilholm. Varje doa har 
d• knlvl beskod om •art'öc HIJiO 
Blanco lripits. 

Minga rnanolskor har dekap i 
akt.lonen och ll.mna& $Mli&Od. Jn&e 
nUns1 barnena itamralotl' och !&ra
re. Men lven ara~ tom 
LO <><h AmnMly har uppmara. 
sammal falleL 

Hugo Blanco, som ar orgarusa
tionsM"k.rri«an- i ~iadl~ 
CCP. ~po ~ 9 febnan i P,.. 
callpa nar han de-ltoc J dl stort 
bondernow IOlU slU&adt a rumulL 

28 bönder ckldadn nar polisen 
öppnade dd. . 

HUliO Blanoo anlllopdos ibr ... 
ha varit~ ull aua.."':k.eo. ocll 
fln~ libom oa ..W aodn 
fockli&• ledare. 

grund fOr ;haJ. Han fOrordade att 
Hu.1o Blanco skulle sJappas, men 
milil.åren vagrade. Ch.:oftm ro.. na· 
tiorwlla polisotons specialstyrkor, 
~ra.l Re-yes RQC'a, och Juan 
SaJas. som ar qpel fO r avdelningen 
flSr tetT'Oristbrou. vUle au han sku· 
lo löns ullbaka uU Punllpa. som 
...,. W>der milillukOl\lroll TToiS 
rilds.amma prolnter ,_.ues Huao 
Blanco pli plane! d>l i onsdap. 

HIJIO Blarw:o inledde omedel
bart en hWlt(CI"5lftJk och på fle.r a 
W i landet ~ SU.Jker och 
aodakboner. 

En ..... ,a.---~ 
na ~ dapn Jarpi och 
ibr "" W>dviU ~ ..,.... 
heter f'llrdft Huao Blanco ull 
Lima. - Säken var det dirfbr som 

Dir kons&alende ... domoro ; han slapp<es, säpr Gunilla Ber~· 

lildap ... det - - """" lund. 

- Det visar act de-n basta livfor· 
saknngrn ar .uxir• m.anniskun 
enf:~emang. Det 1onar Sll att an · 
stranaa iliJ och nar dec u m&nga 
JOm lamnar s&Od. oc:b IVaJp ger det 
resuUl. 

Reser tillbaka 
Huco 8i.ani.."' U val medv'li!'ten 

om ....d eu ~~ SlOd kan ~y
da. DrarfOr planon'w han en resa 
ull Sv.mce d.i ~ bland annat ska 
&acll.a dem som SLOUM honom plt'r· 
sonllgon. • 

- o......- ska han booralla 
- lqel i !'ON dar foui&domon 
- Ul ... O<h p det poj.Usb 
lqel mr«« ooallon. 

Hugo Blanco kommer till Sverige i slutet av mars för att infor
mera om situationen i Peru. 

Rävlanda 198902 29 



---
• e ---

Vill<et år! 
Styrelsen hade 28 ledamöter! 

Några klipp ur verksamhetsberättelsen: 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

l april hölls ett POZAPO-seminarium av Pia Jertfelt 
och Thomas Gustafsson i kommunalhuset, Mölnlycke. 

l september hölls ett arbetsseminarium för styrelsen i 
Tivedstorp. ·· 

Vi samarbetade med studieförbunden i kommunen och 
utformade föreläsnings-serien "Överlevnad i Världen". 

15 arrangemang utanför vår kommun, t.ex. 
Biståndsmässan i Jönköping. 

Vi fick centerns miljöpris ~ . 

Ungdomsgruppen QUE PASA möttes varje söndag och 
gjorde en musikal som gick för fulla hus i kulturhuset . 



---
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Cecilie 

---

Cecilie, vår allra första stipendiat på universitetsnivå, 
besökte oss för att berätta för elever om shipibos 
situation. 

Första gången Cecilie kom till Härryda kommun var 1989 
och då besökte han alla skolor och alla klasser i hela 
Härryda kommun! 

Bra jobbat! 



-
Projekt: 

* AMETRA - hälsoprojektet 
* Radiosändningar om hälsofrågor genom AMETRA,Jacun 

Jati som på shipibo betyder "Ett gott liv" 
* Radiosändningar genom FECONAU 
* Landrättighetsarbete genom AIDESEP 
* Katastrofbidrag från Sida genom AMETRA 
* Barnbok om shipibo av Bengt-Arne Runnerström, 1994. 
* Bernana - shipiboungdomar dokumenterar sin kultur 
* Stipendiater på högskole- och universitetsnivå genom 

COCEBESH 
* Ungdomsutbyte 2 - Härrydaungdomar till Peru, 1994 
* Ungdomsutbyte 3 - shipiboungdomar till Härryda 1996 
* Ungdomsutbyte 4 - Härrydaungdomar till Peru 1999 

efter två år av brevväxling och andra förberedelser. 
*Juridisk hjälp till shipiboby som upplevde hot mot sina 

land rättigheter 
* Soppkök för kvinnor 
* Hönsfarmprojekt på Suisses tekniska institut 



-
Stipendiater under 90-talet: 

Cecilie Soria, jurist 
Ornar Mori, agronom 

Samuel Cauper, agronom 
Felippe Sanches, administratör 
Abner Silvano, administratör 

Amelia Etsarn Nugkuag, sjuksköterska 
Elga Uwaria, apotekare 

Maruja Manihuari, barnmorska 
Teofilo Roque, tvåspråkslärare 

Gamanuel Monteluisa, tvåspråkslärare 
Leonardo Davila, tvåspråkslärare 
Eusebio Castro, tvåspråkslärare 

Julian Vasques, agronom 
Silvio Lomas, administratör 

Gilmer Castro, turism och engelska 
Delmer Cumapa, sjuksköterska 
Rolando Chavez, skogsjordbruk 

Lida Urquia, datainformation 
Dely Rengifo, sekreterare 
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Det blev ett glatt möte mellan eleverna på Djupedalsskolan och Samuel och Omar. Nu fick eleverna tillfälle 
att ställa frågor direkt till dem som Amazonasföreningen stödjer. 



--- ---
tQue pasa? 

Ungdomsgruppen Que pasa träffades regelbundet. 

iGue pasa? samarbetade med ungdomsgruppen Bernana i 
Ucayali genom brevväxling. 

iQue pasa? skrev och satte upp musikalen "Skär och galen" 
som drog fulla hus i Mölnlycke kulturhus. 

Pjäsen handlade om att våga möta en annan kultur, ett 
annat sätt att leva och om att samarbeta. 



--- ---
KOLERA! 

Ametra var välorganiserat och hade gott rykte och fick 
därför ta ansvaret för att organisera hjälpbehovet i 
Ucayaliområdet vid den stora kolera-epidemin våren 1991 

Pengar kom från Sida i form av katastrofbid rag. 



--- ---
ur Voz Amazonica nr 7 1991: 

Samuel och Ornar har återvänt till Peru och fortsatt sina 
högskole-studier i Puccalpa. Samuel sänder en hälsning till 
alla skolor i vår kommun- med extra tyngd till dem de inte 
fick tillfälle att träffa. 

"Ett par ord till er från mig som representant for Shipibo-folket: 
Från djupet av den peruanska regnskogens hjärta. Från alla 
varelser som vi lever tillsammans med i harmoni kommer 
forståe/sen av att vi lever tillsammans skapa en ny verklighet for 
Peru. Shipibofo/ket är symbolen for denna kamp for kulturella 
och humanistiska mål, for Perus övriga 65 nationaliteter. J denna 
kamp for rättvisa ser vi er svenska skolelever som bröder och 
systrar, som en del av vår kamp for forsvar av våra marker, for 
djuren och fåglarna, for sjöarna och for de djupa floderna som 
är vår naturliga miljö. Av dessa skäl finns ni alla i våra hjärtan 
och vi glömmer aldrig er mänskliga och ödmjuka hjälp. Mitt 
djupa tack till er och tillsammans skall vi, med er hjälp lyckas 
uppnå de mål vi längtar efter och behöver." 

Samuel Cauper 
Nima (mitt shipibonamn) 



eee eee 

500 år sedan Columbus 

Spanjorer och portugiser firade 500-årsjubileum av sina 
intåg i Latinamerika genom Columbus "upptäckt" 
Ursprungsfolken i Latinamerika manifesterade i stället 500 
år av förtryck 

Vi uppmärksammade rörelsen "500 år av förtryck" genom 
utställningar på flera ställen. 



--- ---
Rosa, Anna, Ornar & Samuel 

Två traditionella barnmorskor, Rosa och Anna, tillsammans 
med Annas barn Diana och Percy (som då var 8-1 O år) 
samt Omar och Samuel besökte oss. 

O mar och Samuel var sedan stipendiater för att läsa till 
agronom. 

Kvinnorna berättade för eleverna om sina arbeten som 
traditionella barnmorskor i sin by och även om vardagslivet 
i Ucayali. 

Barnen tillförde mycket för våra elever. Percy är idag bychef 
i Panaillo! 
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TITABO 

Titabobetyder kvinna på shipibo. 

Veteskapliga undersökningar visar att all utbildning för 
kvinnor har en direkt hälsofrämjande effekt när det gäller 
barns hälsa. 

AMETRA-projektet får en uppsjö av positiva sidoeffekter 
som bekräftar detta: 

AMETRA utbildar traditionella barnmorskor - kvinnor från 
l l O (av 120) byar deltar - det utbildas fler Promotares -
det hålls utbildning i byarna där medecinmannen och 
barnmorskan deltar - skolbarn utbildas i hälsofrågor - det 
görs uppföljningsresor till byarna - det hålls assambleor 
varannat år - assambleorna utvecklas till ett demokratiskt 
forum där ametras framtida arbete slås fast. 

Denna mötesplats för representanter ifrån så många byar 
visade på styrkan i att gå samman och var en positiv effekt 
av AMETRA-projektet som inte fanns med i planeringen. 



eee eee 

" ... våra shipibo ... " 

Sex samiska ungdomar besökte alla grundskolor i Härryda 
kommun och berättade om samernas situation i Sverige. 

En pojke i åk 2 utropade: 



--- ---
Shipibos medicinska flora 

Tillsammans med farmaceuten Anders Hansson 
sammanställde Guillermo Areval o en flora där 400 
medicinalväxter dokumenterades med bilder och 
information för att kunna bevara och sprida kunskap om 
hur de ska användas. 

Detta är en unik insats och en värdefull skatt för 
kommande generationer! 



--- ---
"Myggor och frön" 

Skådespelarna Anna Potter och Tomas Karlström framförde 
teaterpjäsen "Myggor och frön" för alla åk 5 i Härryda 
kommun. 

Mats Kjelbye, en tidigare medlem i ungdomsgruppen iQue 
Pasa? skrev manus till pjäsen, som framfördes under fyra år. 

Budskapet var att få syn på vårt sätt att leva i förhållande 
till shipibos. 

Pjäsen innehöll överraskande moment och gav inspiration 
till att diskutera synen på olika kulturer 



--- ---
Monil<a Zal< 

Ungdomsförfattaren Monica Zak träffade alla 8:or i 
Härryda kommun. 

Hon berättade om ursprungsfolkens situation i Guatemala 
som hon lärt känna när hon skrev sina böcker och 
arbetade med filminspelningar. 

Klasserna erbjöds ett tematiskt upplägg att arbeta vidare 
med i syfte att få erfarenheter av hur det kan vara att leva 
under förtryck. 



--- ---
G i l mer 

Efter besöket av shipiboungdomar 1996 skrev en av 
deltagarna, Gilmer, följande: 

"Först och främst vill jag hälsa till er från hela shipibo
konibofolket och tacka for det stöd som ni ger oss genom 
Amazonasföreningen. 

För egen del vill jag tacka for att jag (lek lära känna ert land 
Sverige. Ett otroligt vackert land med många vänliga och 
kärleksfulla människor. Nu känns det som att Sverige är mitt 
andra land. Aldrig trodde jag att jag skulle resa så långt bort och 
därfor kändes besöket som en fantastisk dröm." 
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Amazonasföreningens 
arbete under 25 år har nu 
även givit eko i övriga 
Sverige. Veckan innan 
påsk var en elev från 
varje högstadieskola i 
kommunen i Stockholm 
och mottog ett stipen
dium på 10.000 kr ur Eva 
(5myrorärflerän4elefan
ter) Remaeus minnes
fond. Från Ekdala åkte 
Karin Wallmark 8A. 
Slipendiet delas ut till 
föreningar som arbetar 
med långsiktigt biständ 
på gräs-rotsnivå. 
Amazonasföreningen 
är de första som får 
priset. 

Martin 
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Prisade. 
Inger 
Otterholrr 
lärare. till 
sammans 
medindi
anskruda
de elever i 
Ama.zo
nasföre
ningenfr ' 
övre rader 
Emmelie 
Larsson. 
Tomas Ek 
Johan Fali 
och David 
Carlsson. 

Kampför 
!Shipibos 
1

1
belönas 
l 

- f;P . 
Amazonasförening får stipendium : 

För 15 år sedan bil
dades AIDazonastör
eningen i Härryda. 
Ännu länge har ele
verna i kommunen 
kämpat för shipibo
indianer i Amazo
nas. I dag belönas 
föreningen med Eva 
Remaeus-stipendiet. 

regnskogar. Att iöreningen 
valt att stödja dem. beror på 
att shipibos år rredje klas· 
sens medborgare i sttt land 
och behöver hjälp med an 
bevara sin kultur. Med hjälp 
av Sida genomför Amazo
nasföreningen olika bi· 
ståndsprojekt. Juryn för Eva Remaeus minnesfond delar ut 1996 

års stipendium till Amazonasföreningen i Härry· 
da för solidaritetsarbetet för och med shipiboindi
anerna i Peru. 

Skådespelerskan Eva Remaeus avled 29 januari 
1993. Medlemmarna i kulturgruppen Wiwili, där 
Remaeus ingick, startade Esperanza - Eva Rema
eus minnesfond. Esperanza betyder hopp- läng· 
ta n. 

De första kontakterna mellan Härryda utanför 
Göteborg och sh!piboindianerna i Amazonas togs 
för 20 år sedan. Anda sedan dess har elever, för
äldrar och lärare i HärTyda haft kontakt med fol
ket i Perus regnskogar. Lika länge har de samlat 
in pengar till hälsovård och utbildning för shipi-
bo. · 

Shipibo-Conobi ~r ett ursprungsfolk, som lever 
i små grupper i otillgängliga områden. De är i dag 
inte mer än drygt 30 000 personer. 

Priset på 10 000 kronor delas ut på Världstea
terdagen onsdag 27 mars på Klara Soppteater i 
Stockholm. Prisutdelare ilr Teaterförbundets ord
förande Tomas Bolme och Annika Holm från Eva 
Remaeus minnesfond. (TI) 

Minnesfond belönar 
solidaritetsarbete 
PRIS juryn fOr Eva Remaeus Min
n~sfun~ delar ut 1996 års stipen
dl_?m OIJ AmazonastOreningen i 
t:a.rryda fOr solidaritetsarbetet 
for och med shipiboindianema i 
Peru. 

M~le~mama i kulturgrup
pen Wiwilt. där Remaeus ingick, 
startade minneslönden eft 
hennes död · er 1993. (JT) 

AV SNEZANA GERASOVSKA 

031·624000 

- Vi är mycket glada över 
stipendiet på lO 000 kronor. 
Det ä r en viktig uppmuntran 
för grundskolorna. säger 
Inger Otterholm, styre lse
medlem i Anlazonasföre
ningen och lärare på Land· 
vetterskol an. 

Det är med hjälp av elever 
som föreningen får in peng· 
ar till regnskogsindianema. 

- Eleverna udör det verk· 
liga arbetet. Varje år anord

- Slipendiepengarna ska 
vi använda till ett hälso
vårdsprojekt som vi driver. 
säger ordförande Christer 
Björkqvist. 

l dag åker alltså fyra ele· 
ver till Stockholm för att ta 
emot stipendiet. 

- Amazonasföreningen vi
sar att de kan hålla engage
manget hos människor vid 
liv, så ger David Isaksson. 

Han är med i kulturgrup
pen Wiwili som delar ut sti
pendiet till minne av Eva Re
maeus. Hon arbetade aktivt 
för människor i tredje värl
den och dog 1993. Eva Re· 
maeus är känd från bam· 
programmet "Fem myror är 
fler il.n fyra elefanter.• 

• 
nar de dagsver
ken och andra 

: - 4 ~ ~ 

·~E!ev,ma villf.9~~ ~ .., . aktiviteter. · ., . , 
Men det är inte 

bara insamlings
arbetet som är 
viktigt. 

- Vi vill också 
sprida kunskap 
om internationel
la frågor i under
visningen. 

Shipiboindia
nema är ett UT• 

sprungsfolk som 
lever i Perus 

Via Uons knöts de fOrsta kontal<ter
na med Amazonas l slutet på 70-ta
let Då samlade skoloma i HårTyda 
In pengar till ett Amazonassjuf<hus. 
1981 bildade en grupp lårare Ama
zonasförenlngen. Syftet var att 
främja de intetnationella frågorna l 
undervisningen. Sedan dess har •. 
eleverna i kommunen fått rösta om 
de ska fortsåtta att samla In peng. 
ar. Valje år har svaret blivit ja. In
samlingen sker-alltid på FN-dagen. 



--- ---
Eva Remaeus-stiftelsens pris 

Arbetet i Härryda kommun har under åren fått flera 
priser. 1996 tilldelades Amazonasföreningen Eva Remaeus
stiftelsens pris. 

Eva Remaeus sågs och älskades i "Fem myror är fler än fyra 
elefanter" tillsammans med Magnus och Brasse. 

Tyvärr dog Eva, endast 40 år gammal. Då bildades en 
minnesfond och Amazonasföreningen fick ta emot det 
första priset. l 0.000 kronor. 

Juryns motivering var: 

"Priset går till Amazonasforeningen i Härryda vars breda 
solidaritetsarbete for och med Shipiboindianerna i Peru 
engagerat generationer av svenska skolelever." 



--- ---
Soppa 

En grupp shipibokvinnor startade ett soppkök i Yarina 
Cocha för andra shipibokvinnor som var inne i stan för att 
sälja sitt hantverk. 



Elever 
spelar 
för Peru
indianer 
HÅRRYDA : 

En musikalisk rund
vandring med dans 
och musik alltifrån 
1910-talet fram till 
våra dagar. 
Insamlingen till 
Amazonasindianer· 
na tar sig allt mer 
sofistikerade ut
tryck. 

AV MARIE GRAHN 
031-6242 54 

Den 6 mars är det dags för 
Sllteriskolan och Gärdes
skolan att visa upp sina fär
digheter på den kulturfestl· 
val skoloma då anordnar. 
Det är 300 elever från de 
båda skoloma som för till· 
fället är i färd med att öva in 
sånger och danser från de 
olika decenniernas musik
trender. 

-Vi gör insamlingen tiU 
Amazonasindianema an
norlunda i år. Barnen skall 
få känna på spänningen och 
atmosfären att få uppträda, 
säger läraren Marie-Louise 
Solbråcke. 

Härryda kommuns skolor 
har i flera år samlat in peng
ar till shipibo-indianer i 
Peru. Pengama har genom 
Amazonasföreningens för
sorg gått till förebyggande 
hälsovård, traditionell medi
cin, högre utbildning och do
kumentation av shipibokul· 
turen. 

Så gott som varje år reser 
företrådare från föreningen 
till Peru för arbete och studi· 
er på plats. 1996 firade Ama
zonasforeningen 25-årsjubi· 
leum. l samband med det 
fick föreningen besok av 
shipiboindianer som reste 
runt i kommunens skolor 
och dessutom uppträdde 
med traditionell mus1k och 
dans på Kulturhuset i Möln
lycke. 

300 barR s1un~': i ~Jiturhu~et 
HARRYDAl l eftermiddag bjuds på storslagen musikkavalkad 
i Kulturhuset i Mölnlycke. Som GP tidigare berättat, ska 300 
barn frln Sllteriskolan och Gärdesskolan i :Ud rama sex till 
tolv år dansa, sjunga och spela teater. 

På det här sättet görs årets insamling till Amazonasförening· 
en speciell. Skolorna i Härtyda kommun har i flera år samlat 
in pengar till Shipibolndianerna l Peru. Förutom att dokumen
tera kulturen, används pengama bland annat också till före-
byggande hllsovård och högre utbildning. ·.l 



--- ---
Ungdomsutbyte 

Efter flera års förberedelser med mycket brevväxling åkte 
ungdomsgruppen till Peru. De träffade Shipibos 
ungdomsgrupp i byn San Fransisco under två veckor. 





-
Projekt under 00-talet 

* Kommunikation - CSK utrustades med dator, internet el 
och vatten samt en administratör. 

* CSK - Centre Shipibo Konibo. Huset som var en 
samlingsplats och kontorslokaler övergick i projektet 
Centre Shipibo Konibo som blev en samlingspunkt för 
shipibo. Under projektet CSK underhölls också huset. 

* skogsplantering - skog planterades vid 
Tvåspråkslärarhögskolan i Yarina Cocha. 

* Skolmaterial - Skolmateriel erbjöds till skolor i flera byar. 

* Rättighetsarbete - Stipendiater fick utbildning i 
rättssäkerhet för ursprungsfolk. 

* HIV- Amazonasföreningen genomförde en förstudie ang. 
Hiv-aids i området, 2007. 

* Kommunikation - CSK utrustades med dator, internet el 
och vatten samt en administratör. 

* Ungdomsutbyte 

* Lärarutbyte 

* Ledarutbildning för shipibokvinnor 



-
Stipendiater under 00-talet: 

Jorge, tvåspråkslärare 

Karina, sjukvårdare 
Luordes, administratör 

Pablo, tvåspråkslärare 
Cornelio, ingenjör 

Zorayda, sekreterare 
Abner, administratör 
Silvio, administratör 

Ketty, datainformatör 
Kruger, administratör 

Evany, Roy och Jaico, tvåspråkslärare 
Carlos och Juli, skogsjordbruksingenjör 

Nancy och Gema, sjuksköterska 
Jessica, sömnadsutbildning 
David, laboratorieassistent 

Fredy, agronom 

Jim, bokföring 
Alexander, statskunskap 



--- ---
Ungdomsutbyte 

Fem shipiboungdomar besökte Härryda kommun och 
träffade ungdomsgruppen som besökte dem i Peru 1999. 

Tillsammans huserade de i gamla Kyrkskolan där de 
umgicks, lagade mat och övernattade. 

Mötet mellan ungdomar ger ringar på vattnet och intresset 
för varandras kulturer ökar. 

Shipiboungdomarna träffade under sin vistelse här många 
elever i de flesta av kommunens skolor och gjorde ett 
uppträdande på Kulturhuset för över l 00 åskådare. 



eee eee 

Juan Maldonado 

Juan Maldonado, stipendiat på 80-talet, blev vald till 
borgmästare i distriktet Padre Marques. 

Han var så uppskattad av såväl shipibobyar som mestisbyar 
så han blev omvald två gånger för nya fyraårs-perioder. 

Han lyckades bland annat ordna elektricitet och 
vattentillförsel för flera byar i området. 



eee eee 

Juan Augustin 

Juan Augustin, stipendiat på 80-talet, var representant för 
shipibo i den regionala regeringen Ucayali. 

Han var en av initiativtagarna till ett interetniskt möte där 
8 av 12 ursprungsfolk som lever i regionen Ucayali 
samlades för att diskutera viktiga regionala frågor som 
gäller ursprungsfolkens rättigheter inom följande områden: 

* Utbildning 
* Kommunikation 
* Hälsa 
* Mänskliga rättigheter 
* Jordbruk 
* Turism och konsthantverk 
* Miljöförstöring 

Mötet betonade om och om igen den skuld som staten 
Peru har till ursprungsfolken för all förstörelse och lidande 
de har fått utstå alltsedan 1500-talet! 



--- ---
Universeumsbesöl< i tre år 

o 

Ak 2, 5 och 8 i Härryda kommun besökte Universeum för 
att uppleva shipibos sätt att leva Ucayali-området. 

Det genomfördes speciella program för de olika åldrarna 
och många ideella krafter deltog i undervisningen av 
eleverna. 

Besöken på Universeum genomfördes under tre år och var 
mycket uppskattade! 



--- ---
Utveckling för kvinnor 

Behovet av kvinnliga ledare var mycket stort. 

En grupp shipibokvinnor ordnade därför kurser i ledarskap 
för kvinnor. 

Föreläsningar varvades med workshops där shipibokvinnor 
fick träna sig i att leda - för att våga leda. 



eee 

Hållbar utveckling 

Vi deltog i "Learning to change the world", en 
Världskonferens med Universeum som värd. 

eee 

Begreppet hållbar utveckling präglade hela evenemanget. 

Elever från Härryda kommun, från såväl tidigaredelen som 
senaredelen presenterade Amazonasföreningens arbete 
med shipibofolket i våra skolor för representanter från hela 
världen. 

Därefter fick tankar om Hållbar utveckling fäste i många 
länders pedagogiska verksamhet. 



--- ---
Cecilio & Juan 

Cecilio, vår allra första stipendiat på universitetsnivå, 
besökte oss återigen, denna gång tillsammans med Juan 
Maldonade, för att berätta för våra elever om shipibos 
situation. 

Detta var Cecilios tredje besök i Härryda! 

Cecilio berättade om radioprogrammetYoz Nativa som 
han är med och sänder på shipibospråket. 

Juan som också varit Amazonasföreningsstipendiat och 
blivit vald till borgmästare 2002 hade också mycket 
spännande att berätta. 



eee eee 

Ursprungsfolkens utbildning 

"Ursprungsfolken i det peruanska Amazonasområdet har 
mycket begränsade möjlighet till studier. 199 3 kom bara l ,5% 
av dessa ursprungsfolk in på högre utbildningar. Det innebar 
2850 personer varav endast 64 var kvinnor. 220 
shipiboungdomar sökte högre studier, varav 53 var kvinnor. 
Studierna är dyra, de har nästan ingen möjlighet att betala. Det 
finns några institutioner som hjälper till men det är inte 
tillräckligt. COCEBESH (COmite CEntral de BEcas para SHipibo) 
som enbart arbetar med shipibo är speciellt intressant. Genom 
att de foljer upp och administrerar stipendiater fungerar de som 
moraliskt stöd vilket har inneburit att de flesta stipendiater har 
lyckats fullfolja sina studier. Flera idag framstående shipibo har 
deltagit i detta program." 

Oskar Espinosa de Rivero, filosofie 
doktor i antropologi och historia i Peru 



·-



---
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Lärarutbyte i Peru 

---

Fem lärare från Härryda kommun åker till Ucayali, Peru för 
att träffa lärare i shipibobyarna San Fransisco och Paoyhan 

De besöker skolorna och träffar barn i alla åldrar som 
förberett uppträdanden med sång och dans. 

Lärarna umgås med lokala lärare och diskuterar 
undervisningsfrågor och annat under två intensiva 
sommarveckor. 

Under oktober månad berättar lärarna om sina upplevelser 
för elever på många skolor här hemma . 







Tackar för diH stöd till Shipibofolket i Peru. 

Ungdomarna som studerar 
med hjälp av vårt stöd uttrycker 

sin tacksamhet över att få chans 
till högre studier. 

Tätare kontakter 
Tack vare internet 

kan vi ha mycket tätare 

kontakt med våra 
stipeniater och deras 

Fler och fler stipendiater: organisation 

Cosebesh. Vi 
Roy och Jaico läser till tvåspråkslärare. chattar med 
Carlos och Juli läser till 

skogsjordbruksingenjör ijordbruk l regnskog) 

Gema och Nancy läser till sjuksköterka 

Jessica går en sömnadsutbildning 

David läser t ill laboratorieassistent 

Fredy läser till agronom 

Jihn läser bokföring 

Alexander läser statskunskap 

stipendiaterna får 1 00 dollar 
var under 9 månader per år om de 

redovisar att de genomför och 
klarar sina studier. Evany och 

Jessica är klara med sina 

utbildningar. Som tvåspråkslärare 
är Evany attraktiv ute i 

Shipibobyarna där många av 
lärarna annars bara talar spanska. 

Våra tidigare stipendiater Felix, 

Mery och Liz har avbrutit sina 
studier och får därför inget stöd 

från oss längre. 

stipendiaterna och de 
kan skriva till oss och få 

snabba svar vid behov. Dessutom 

har vi börjat samarbeta med en 
socialantropolog, Mechtild från 

Tyskland, som bor i Lima. Hon 
reser till Pucallpa vid ett par 

tillfällen per år och träffar då våra 

stipendiater för vår räkning. 

Utbildning på flera nivåer 
Under de senaste två åren har 

vi förstått att flera av våra 
stipendiater har haft svårt att 

tillgodogöra sig utbildningarna de 

går på. Detta kan ha flera orsaker, 
såväl sociala som intellektuella, 

men vi har ändå sett ett behov av 
att höja nivån på 

Shipibostudenterna redan innan 

de påbörjar sina högre studier. Ett 
sätt är att stödja tvåspråkslärare, 

[2 l 

precis som idag, och ett 

annat är att ge stöd för utbildning 

på en lägre nivå. Vi kommer under 
2009/201 O att försöka hitta ett bra 

stöd för detta. 

Ett exempel på hur bristen på 
resurser slår mot skolgången är 

att barn inte gått till skolan för att 
de saknar penna och suddigum -

och skäms för det.. . 

På föreningens senaste 
styrelsemöte diskuterades hur vi 

ska kunna ge stöd för utbildning 
på alla dessa nivåer, alltifrån 

penna, papper och sudd - till 

ekonomiskt stöd för 
universitetsstudier. Vi har ingen 

självklar lösning, men alla är 
överens om att utbildning är värt 

att satsa på! 



Hösten 2009 

Arets greJ: 
l l 

Halsband med 
frön och tänder, 
keraJIIik rnAlad 

l 
med besynnerliga 
mönster, samt 
broderade eller 
mAlade tyger • 

•• 

IJ\111\IIlrt·IJ\'1'1: \fi:IISI(JN 2.0 
Forra sommaren var fem lärare frän Härryda kommun l Peru, i Ucayalidistriktet och hälsade på i Shiplbobyar. 
Nu är det dags för for fyra Shiplbolararlnnor att komma till Härryda Kommun. 

Fem grundskalelärare från 

Härryda kommun besökte skolor i 

byarna San Fransicsco, och 

Paoyhan. Marianne Påsse, 

Magdalena Norden, Agneta 

Hermansson, Ann-Sofie Johansson 

och Karin Wärme träffade både 

elever och lärare och utbytte tankar 

och ideer. 

l anslutning till FN-dagen är det 

berättelser om livet i Peru, frågor, 

svar, frågor och ännu mer frågor ... 

Härryda kommuns sektor för 

utbildning och kultur har bidragit med 

40.000 kr för att möjliggöra att så 

många elever och förskolebarn som 

möjligt ska få chans att träffa dem 

och lära sig mer om shipibos sätt att 

leva. 

På FN-dagen, lördag den 24 

dags för fyra shipibolärare att komma oktober på eftermiddagen kommer vi 

till Sverige och Härryda kommun. att ställa till kalas för att fira 

Tillsammans med de skolor som visar vänskapen mellan Shipibo och 

intresse för ett besök kommer vi att 

sätta ihop ett program där vi åker 

runt i kommunen och hälsar på i 

skolorna. Det kommer att bli 

Härrydaborna. Det blir också en 

avskedsfest för de fyra lärarna som 

flyger hem tidigt morgonen dagen 

därpå. Du som är medlem är varmt 

välkommen till festen. (info kommer) 

[l l 

Medlem? 

Om du inte redan är femårsmedlem och 

inte betalt in medlemsavgiften för 2009 så är 

det fortfarande möjligt ..• 

Medlemsavgiften är 60 kronor för vuxen 

och 20 kronor för studerande/arbetslösa/ 

pensionärer. Om du vill betala medlemsavgift 

för 5 år är det 240 kronor resp. 80) 



--- ---
Lärarutbyte i Härryda 

Fyra shipibolärare besökte Härryda kommun för att träffa 
lärare och elever i skolorna här. 

De umgicks och utbytte tankar om undervisning med 
framför allt de lärare som besökte Ucayali året innan. 

Våra skolor gjorde starkt intryck på shipibolärarna. 

-T än k om vi hade något liknande! 

sa Dominga när de kom till Rävlandaskolans bamba för att 
äta lunch. 



Bild: MARTINA LILJEDAHL 

SKRIVER AUTOCiRAFER. Ca ro la Rojas Paoyhan och Rasoldtna Lopez Ben1tes har parior eller klockor som låter 1 sina kjolar. Varje lärare har sitt eget 
ljud för att eleverna ska höra vem som kommer. Det fick Hanna Seimre reda på når hon frågade t1d1gare. Nu vill hon ha Rasoldinas autograf. 

Sprider peruansk kultur 
med plingande kjolar 
~01.NL'fCKE: Varför later era kjolar? Har 
barnen matteböcker? Vad ater ni? Fra
gorna var många när M Shibiboindlan
er från Peru besökte fritidsavdelningen 
Stjärnan i går. 

Förra i rec reste fem lärare från Härryda t ill 

gen har hon lärt barnen flera olika sånger 
och danser. 

-Jagsågensaki förskolan härsomjagskul· 
le vilja prova hemma. En bräda med spikar 
som man med hjälp av ett gummiband kan 
lära barnen olika ftgUl'er som rektanglar, s ä· 
ger bon. 

Annars är allt här väld igt annorlundajäm
en indian by i Peru. I år kom fem 
nyutbildade lärare till Härryda Rosaldlna 

fört med i hennes hemby. 
Där får föräldrarna själva 

betala skolböckerna. Barnen 
kommer ofta till skolan utan 
frukost och äter forst på kväl
len när de kommer hem. Och 
många måste göra uppehåll i 
skolgången for att jobba och 
tjäna pengar. Det finns ocksi 
de som inte alls har möjlighet 
att gå i skolan. 

för att dela med sig av sin kulror 
och berätta om sitt liv. 

Barnen på Stjärnan var nyfiluu 
men inte rädda för att ställa fri· 
gor. Lili Hclenius. själv fritidsle· 
dare som härstammar trin Peru 
tolkade på spanska. 

Rasolelina Lopez Beni tes bcrät· 
tade att hon bar utbildat sig till 
lärare och nu undervisar i sin by. 

fascineras av 
att skolbarnen 
äter tillsam-
mansochatt 
de har tillgine 
till dator. 

• - Det harvari t många hinder pi vägen. Mina 
föräldrar har fått spara för de är bara vanliga 
hantverkare. Jag är enda barnetsom utbildat 
mig och jag är yngst, förklarar hon. 

Rosaldina fascineras av att 
barnen här äter tillsammans, att det finns 
leksaker och att skolbarnen har tillgång till 
dator. 

- så fort vi satte vår fot här var allt annor· 
lunda. Klimatet, byggnader, bostäder, säger 
hon. 

Hon är glad över att få komma till Sverige 
och få dela med sig av sin kultur. Under da· 

Barnen pi Stjärnan har lärt sig några enkla 
ord på spanska och när Shibiboindianerna 
gick vidare till nästa avdelning på Högadal s· 
skolan ropade de i kör-adios! 

MARJINAI,I~I. 
031·86 84 26 martl~i!.h1Je~l\lfi8PSt 

FAKTA: Shlblbo-Konlbo 
• TredJe största ursprungsfolket l peruanska 
Amazonas. 
• 25 000· 30 000 indianer lever längs Ucaya· 
litloden i 100-120 byar. 
• De försörjer sig på fiske, jordbruk. vaxt· 
odling och jakt. samt är kända för sitt vackra 
konsthantverk. 
• sedan 70·talet har barn pä Härrydas skolor 
gjort operation dagsverke för att samla in 
pengar till Amazonasföreningen som stödjer 
Shlblbolndlanerna. Pengarna har gått till stl· 
pendiat till Shibiboindianer som vill studera 
på universitet. 

Källa: Amazonasföreningen i Harryda. 



-
Nuvarande stipendiater: 

Jaico, tvåspråkslärare och gäst i Härryda kommun 
Roy, tvåspråkslärare 
Gema, sjuksköterska 

Fredy, agronom 
Carlos, skogs- och jordbruksingenjör 

Danny, språk 
Enith, jordbruksingenjör 

Jackeline, tvåspråkslärrare 
Lady, tvåspråkslärrare 



---
Sl<ola - elever - föräldrar 

Förutom en arbetande styrelse bygger 
Amazonasföreningens framgångar på engagerad 
skolpersonal - elever och föräldrar. 

En gång om året, strax före FN-dagen den 24 oktober 
bjuds alla intresserade på kommunens skolor in till en 
inspirationskvälL Där ges information om vad som händer 
hos "våra shipibo", hur de olika projekten framskrider och 
eventuella problem tas också upp. Ibland tittar vi på en film 
eller nya bilder. Inför basarer och andra skolarrangemang 
delar vi upp vad som finns i form av hantverk och smycken. 

Under inspirationskvällen får alla chans att berätta hur 
deras skolor har arbetat under det gångna året. Det är 
roligt att ta del av varandras ideer! 



( 

Ett hjärtligt tack till alla elever, lärare och 
föräldrar, på Eskilsbyskolan för er insats vid 
årets insamlingar till Amazonasföreningen! 

2010 års resultat: 87.794 SEK 

Pengarna går till våra 7 stipendiater 
som studerar för att få en utbildning 

f som kan komma Shipibo Konibo 
t illgodo: Jaico, Roy och Juli läser till 
grundskollärare, Fred i och Carlos 
David läser agronomi - skogsbruk, 
Alex läser juridi k och Gema läser 
t i Il undersköterska. 

Vi passar på att berätta att i år firar 
vi dubbelt jubilemn : Våra 
insamlingar i Härryda Kommun 
började 1971 , alltså fö r 40 år sedan! 
1981 bildade vi Amazonas
föreningen, det är 30 år sedan. Vi 
kommer att fira under hösten och 

( hoppas att ni vill vara med! Vi 
återkommer med inbj udan. 

Tack för din insats! 
Amazonasföreningens styrelse 2011 
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