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Det är bara dagar kvar av det intressanta och innehållsrika året
2012, varför vi, som traditionellt, vill passa på att skicka en Jul och
Nyårshälsning.
Vi har haft en hel del utmaningar under året och vi kan se att vår
nya fokus på utbildning till vår egen personal sakta börjar formas.
Det är dock fortfarande utmaningar att möta och finna lösningar
på. Dessa erfarenheter visar oss varför du som fadder/sponsor är
mycket viktig för de varaktiga framstegen i de fattiga områdena.

1. Årsmöte i Filippinerna
Du är varmt välkommen till FTMWs årsmöte som kommer att hållas i Filippinerna

Datum:
Tid:
Plats:
Värdar:

Lördagen den 26 januari
09.00
Adlay, Carrascal, Surigao del Sur
Thor & Jovelyn Klaveness

OBSERVERA! Anmälan att komma till årsmöte är obligatoriskt då vi kanske behöver boka större
lokaler vid större antal deltagare. Fadder är automatiskt medlem i föreningen med rösträtt. Anmälan kan
ske både via telefon/e-mail eller brev till adresser angivna på sista sidan.
Det finns möjligheter att övernatta men vi behöver veta om du tanker komma så att vi kan förbereda en
plats till dig. Om du behöver komma med buss eller Jeepney från längre håll än Bad-as eller Tandag
rekommenderar vi att du anländer redan på fredagen. Om du behöver resa tillbaka för att hinna med
söndagsgudstjänsten behöver du ta bussen som går innan 13.00 från Adlay.

Vi ses!

2. Framsteg – framgång och bakslag
Sedan vi började om från början med nya medlemmar i styrelsen och såg över utförda arbeten för att
göra dem mer effektiva, men också enklare att hantera för fattiga med dålig eller obefintlig utbildning,
har vi funnit både styrka hos några av våra medlemmar i hur de utför arbetet, men också svagheter i vårt
system och även erfarit hur påverkan på miljön som gruvdriften för med sig hindrar våra möjligheter att
nå ut.

Initialt när vi startade om med nya stadgar 2009, såg
vi även en ljusare attityd från några intressenter som
bryr sig om Mamanwastammen.
Detta har nu förvirrat oss eftersom det har uttalats
från den regionala direktören för NCIP 2012 att några
av de anställda i de lokala NCIP kontoren, har visat
sig bedrägliga och motsatt sig de lagar och regler som
tagits av regeringen för att hjälpa stamfolken i
Filippinerna.

Samtidigt detta inträffade gav Taganito Mining Corporation en order för att återintegrera den norra
Mamanwastammen från Taganito, Claver, till Punta Naga. Punta Naga är en plats nära havet där
anställda gruvarbetare från TMC har bott. Men nya bostäder för de anställda har byggt högre up på
bergen medan Mamanwastammen har flyttats hit ner.
Vid en undersökning av Thor Klaveness när han har mött representanter från TMC CRO Department,
Mamanwa och NCIP, men även folk från omgivningarna, har det visat sig att Mamanwagruppen aldrig
gått med på att flytta till Punta Naga. Ändå hävdar TMC att detta är den ursprungliga boplatsen för
Mamanwafolket, något som de starkt motsätter sig.
Det är emellertid ett faktum redan skriven i Filippinsk historia, att Mamanwastammen är nomader och
normalt återfinns i bergsområden, eftersom deras levebröd är från skogen och inte från havet.

Enligt rapporter visade i Filippinska medier under året
har det berättats att NCIP tjänstemän tillsammans
med lokala politiker och representanter från
gruvbolag förfalskat dokument som, istället för att
visa den sanna historien om stammars ursprungsland,
visat ursprungsland enligt gruvbolagens önskemål.
Den här typen av förfalskningar kan som en följd ge
att stammar, som nu sker, när dagbrott är klara på en
plats och gruvbolaget behöver deras nuvarande plats
för nya dagbrottsområden, får flytta till en plats som
de inte är bekanta med.
Mamanwa bosättning i Taganito 2004

Tricket gruvbolaget använder är att de redan har
flyttat stammen flera gånger, och under de många
gånger en förflyttning har skett, har stamledare
blivit lurade att underteckna dokument som pekar
på en "ursprungsplats" som förfädersland vilket det
inte är.
Det är mycket enklare, men även billigare, för
gruvbolagen att återställa en plats nära havet
eftersom det är ”vanligt sunt bondförstånd” bland
Filippiner att alla folk lever med fiske som näring.
Kunskap om stammars levebröd och deras lokala
kunskaper om de tropiska skogarna är i huvudsak
Mamanwa bosättning i Pantukan 2006
okända bland den Filippinska befolkningen, Varför
stammar får svårigheter att i efterhand bevisa att de har flyttats med våld.

Åtminstone vi, eftersom vi har deltagit i arbetet att
hjälpa Mamanwa och har följt utvecklingen sedan
2004 fram tills nu, har sett olika lösningar i Surigaoprovinserna, både den politiska sidans stödinsatser
och stammens sida att försöka utveckla sig
självständigt.
Det är inte lika insatser och stammen har ingen
budget att investera för deras välbefinnande. Det
sägs att det finns fonder men de handhas inte av
Mamanwa direkt eftersom de inte anses mogna nog
att handha dessa fonder.
Mamanwa bosättning i Taganito 2009

NCIP som har haft tillsyns- och rådgivande ansvar har också lidit p.g.a. bedrägerier av anställda, som
nämnts ovan. Vi måste dock komma ihåg att dessa anställda som inte har funnits trovärdiga att arbeta
inom NCIP inte heller har sagts upp av organisationen, men är “omplacerade”, fortfarande i tjänst och
fortfarande med möjlighet att påverka nuvarande tjänstemän. Vem vet om nuvarande tjänstemän
kommer att fortsätta på sin legala bana eller om de så småningom engagerar sig i den allmänna
korruptionen, vilken är en del av livsstilen i provinser där utbildningen är låg?
Att regeringen dessutom ovanpå detta berättar för investerare, både nationellt och internationellt, att
Mindanao är farligt, lyfter verkligen inte situationen till en bättre nivå. Det är dags nu att belysa bland
alla internationella investerare att det kan vara framgångsrikt att dela Mindanao i sektorer där olika
åtgärder kan genomföras för en bättre hållbarhet. Så långt som vi har sett i vårt engagemang de senaste
sju åren är det inte Mindanaos befolkning som är farliga, utan dess politiker. De är olyckligtvis mer
representerade utanför Mindanao än på Mindanao! Detta är varför en blockad av Mindanao inte är en
lösning.

Sent 2011 blev Mamanwa i Taganito ombedda att
totalförstöra sin egen bosättning innan de flyttade till
deras nya bosättning i Punta Naga.
Man sa att anledningen var att Mamanwa kanske
skulle flytta tillbaka vilket skulle vara farligt för dem
eftersom TMC nu avser att använda detta område för
sin gruvdrift igen.

Mamanwa bosättning i Taganito 2012

Motsättningen i det här uttalandet är att Mamanwa själva säger att de får 10 till 15 km längre väg till sitt
fäderneland där de faktiskt brukar jorden i bergen. Faktum är att det ingen finns förutom de som tränats
av gruvbolagets personal, som vet hur man fiskar i havet. Mamanwa är mer kvalificerade att överleva i
de tropiska skogarna.
På de två föregående bilderna ovan kan du se deras 2009 års nya bosättning, som vi stolt presenterade
som en ny början. Den var på acceptabelt avstånd från deras planteringar. Nu 2012, endast tre år senare
är den nya bosättningen en ruin, en förödelse, och förvirring varför de förlorat hus, skola och lärare på
en och samma gång.
“Det står i pappren” säger involverade politiker, gruvbolags-, och NCIP tjänstemän. Men “vi känner inte
till några papper” säger Mamanwa eftersom inte så många kan läsa och skriva.

Behandlingen av Taganito är inte ensam när det
gäller att slå mot stamfolk och deras rättigheter för
ursprungsbefolkningar.
I Carrascal har inga ansträngningar gjorts för att
reparera stormförstörda byggnader, detta omfattar
även ett ”universalhus” som även används som
skola.
Lokala politiker pekar på att det är gruvbolagen som
opererar lokalt i kommunen som borde bekosta
detta och inte belasta kommunens budget.
Mamanwa bosättning i Adlay 2012

Detta ger, i våra ögon sett, att det framgår hur mycket mer stöd stammar på Mindanao behöver. Det är
också viktigt att komma ihåg att sådant stöd går hand i hand med en mer omfattande handel och
utbildning som är lönsam för alla inblandade parter. Oavsett om det handlar om stammar,
allmänbefolkningen, politiker eller företag; det måste finnas gemensamma överenskommelser på
innehållet på fortsatt utvecklingsarbete.
Dessutom måste man förstå att skatter betalas gemensamt av hela befolkningen i ett land och delas sedan
till dess lokala organ beroende på regeringens överenskommelser, och inte såsom proklamerats på en
bys aula i Adlay, Carrascal, att “Denna aula har varit möjlig att bygga tack vare skatter inbetalda av
gruvbolaget NN”!

FTMW fortsätter sin utveckling.
Under hösten 2012 har vi lyckats med att ge extra
utbildning och assistans till barn att närvara vid
skolundervisning. Både egen undervisning given till
äldre och yngre, men även assistans till barn för att
kunna vara med i grundskolans utbildning, under
skolverkets (Department of Education) regi.

FTMW personal utbildar i matematik

Detta är vår yngsta student, ett förskolebarn från
Mamanwa i Adlay.
Hon går i förskoleklass och tack vare att hon fått en
fadder under året kan vi följa upp henne från dag till
dag.
Vi behöver fler faddrar till denna stamgrupp. Om du
känner att du vill bli en av dem, vänligen teckna dig
för ett barn eller en stam.
Förskolebarn Mamanwa

Så länge stamfolk känner sig fångade och utanför
utan att kunna påverka sin framtid existerar det en
rädsla för fler sammandrabbningar mellan grupper
och samhället, men om alla involverade känner
möjlighet att påverka så kommer även freden bli
hållbar och växa sig starkare som ett resultat.
Är du intresserad att hjälpa oss i denna strävan att
hjälpa människor och skapa motivation för en
hållbar utveckling för alla? Var då snäll och ge oss
en hjälpande hand och stöd oss.
Medlemmar i FTMW från olika områden i CARAGA-regionen

Tack för allt du har hjälpt oss med hittills.

3. Övrigt
För mer information angående arrangemang se information och följ länkar från vår hemsida
www.tribemission.com. Där kan du även fylla i en anmälan att bli fadder eller sponsor till något av våra
projekt. Du kan också sända oss din anmälan via brev på vår adress som står på sista sidan.

Föreläsningar/arrangemang
Om ni vill boka oss för att få veta mer om Filippinerna och vårt arbete, kontakta oss gärna på angivna
nummer eller e-mail sist i detta nyhetsbrev.
Observera att vi gärna kommer för informationens skull, t.ex.
livet i de Filippinska provinserna, och om hur man kan hjälpa
till egenförsörjning. Information som med fördel kan ges till
t.ex. Svensk skolungdom och scouter m.m.

Det är du som bestämmer temat i samråd med oss, t.ex. i
samband med FN-dagen eller internationellt engagemang eller
temadag i er verksamhet. Skola – Organisation – Arbetsplats,
spelar inte någon roll.

Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt
engagemang. Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt
i Filippinerna.

Guds frid

Thor Klaveness

FTMS Philippines
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Sweden
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala
Sweden

Fadderavgiften
Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är
€20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppsponsor
och kan betalas på följande sätt:
1. Via autogiro
2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad,
kvartal, halvår eller år efter eget val.
Vid betalning inom Sverige kan betalning göras
till konto enligt nederst på sidan.
För betalningar utanför Sverige men inom
Europa, betala till: NORDEA Sweden
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT: NDEASESS

Internet sidor:
Hemsidan för nätverket:

www.tribemission.com
Filipino Tribe Mission Swedens hemsida:
Se FTMS i menyn
Filipino Tribe Mission Welfares hemsida:
Se FTMW eller Philippines i menyn
Fadderbarn:
Se Child sponsor i menyn

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422-2393
ftms@tribemission.com
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
Ordförande Thor Klaveness: thor@tribemission.com
233 39 Svedala
Kassör Per Olsson: per@efm.se
Sverige
Kontoinformation:
Pg: 418296-0
Bg 5495-2361
Bank konto: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

