EN TIDNING FRÅN JORDENS VÄNNER

miljötidningen
NR 1, 2021 || TIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE

AVGÖRANDE
BERÄTTELSER
OM AMAZONAS

TEMA

Urfolksrättigheter
Txai Suruí:

”Att utrota urfolk är ett
regeringsprojekt”

TIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE | NR 01, 2021

Miljötidningen_nr1_2021_Ny.indd 1

OVISS FRAMTID SOM
RENSKÖTARE FÖR
SARA-ELVIRA KUHMUNEN

1

2021-03-24 10:35:21

»intro

Kamp för att slippa kämpa

K

olonialism är ingenting att leka med.
Ingenting att fnysa åt som om det vore
överspelat sedan svunna tider. Om
vi verkligen vill kämpa för mänskliga
rättigheter måste vi även förstå den
moderna kolonialismen, och att det är något som
pågår nu. Det är lätt att tänka att de synsätt som
präglat västvärldens och en vit priviligierad grupps
relation till urfolksgrupper världen över på många
plan hör till det förgångna. Men urfolkspersoner
får fortfarande sina rättigheter kränkta. Dagligen
hotas och skadas människor, dagligen skövlas
marker där urfolk lever och verkar.

LOVIS
GILLAR

Just nu är jag
väldigt glad och
stolt över vår nya
layout, som jag inte
tror att någon har
missat! Det är den
eminenta Pär Ljung
som har hjälpt oss
i arbetet med att
göra Miljötidningen
roligare,
personligare och
givetvis: tjusigare.
Vi säger tack och
bock till Pär. Nu är
vi mer än taggade
på att välkomna
tidningen varje
gång den landar i
brevlådan!

”Dekolonisering är lika mycket en mental process
som en aktiv handling”, så sa forskaren Lena Maria
Nilsson när jag intervjuade henne om matsuveränitet och urfolk på sidan 10 i det här numret. Jag
tycker det är svårt att skriva den här texten, just
för att: vem är jag att tala om erfarenheter jag själv
inte besitter? Men, det jag tror mig kunna göra i
sammanhanget är att utbilda mig, granska min
maktposition, samt alliera mig med medmänniskor
som varje dag arbetar för att få omvärlden att
respektera rätten till deras liv och kultur.
Det här numret handlar till stor del om kamp. En
kamp som inte borde behöva föras. Jag vet att det
är många urfolkspersoner som är trötta runt om
i världen, samtidigt vittnar flera av intervjupersonerna i den här tidningen om styrkan i att föra
kampen tillsammans.

KRÖNIKA

Vi startar som vanligt med en introduktion kring
ämnet, vad betyder egentligen urfolksrättigheter? Hur skiljer sig dessa från andra rättigheter?
Sedan är du välkommen att ta del av Sara-Elvira
Kuhmunens och Lena Maria Nilssons beskrivningar
av arbetet för kulturell överlevnad i Sápmi, av
Walelasoetxeige Paiter Suruís ord om urfolksaktivism i hårt exploaterade trakter i Amazonas
och av fotografen Gabriel Uchidas arbete med att
dokumentera den uthålliga kampen för rätten att
leva utan förtryck.
Lovis Agestam, redaktör
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Detta material är helt eller delvis
finansieratav Sida (Styrelsen för
Internationellt Utvecklingssamarbete), genom ForumCiv. Sida och
ForumCiv delar inte nödvändigtvis
de åsikter som framförs. Ansvaret
för innehållet är uteslutande
författarens.

twitter: @jordensvanner

jordensvanner.se/miljotidningen
Vill du hellre läsa digitalt?
Kontakta oss för en pdf-version

Vill du göra din röst hörd? Skriv
en krönika och mejla den till oss

Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet – lokalt, nationellt och internationellt. Jordens Vänner
är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största miljöorganisation på gräsrotsnivå med över två miljoner medlemmar. Föreningen
värnar om demokrati, folkrörelsearbete och kulturell mångfald.
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”Jag hoppas att jag ska kunna föra arvet som renskötare vidare. Jag säger
hoppas för att det i nuläget är osäkert om det är möjligt, med tanke på
klimatförändringarna och exploateringen av våra marker.” Sara-Elvira Kuhmunen

8-11 | Röster från Sápmi

Om storstadsperspektiv och kött

12-15 | Röster från
Amazonas

Ev bild vid behov

Sorg samsas med
hoppfull kamp

16 | Rätten att definiera
världen

14 | Gabriel Uchida skildrar ett Amazonas fyllt av styrka
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marknad 2020

Serie av Johanna Larsson
Pinedo

22 | Kopparkapslarna ej
säkra
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schemat
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Mira praktiserar på Jordens Vänner

Rapport från MKG

Urfolksrättigheter kränks i
ekonomins namn
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»tema: urfolksrättigheter

Urfolksrättigheter

F

ör att förstå vad urfolksrättigheter
innebär behöver man även förstå
vad begreppet urfolk står för. Att
”definiera” vad ett urfolk är, är
inte enkelt, just därför att en av
de faktorer som ger denna status har sin
grund i den kolonialism som gör att andra
än urfolkspersonerna själva gång på gång
genom historien definierat bilderna av
vilka urfolken är. Det vi kan utgå ifrån är
FN:s permanenta forum för urfolk (United
Nations Permanent Forum on Indigenous
Issues, UNPFII) som inrättades år 2000 och
som sedan dess varit en samlingsplats för
urfolk världen över för att bearbeta och ta
beslut i frågor som rör liv, kultur, språk och
rättigheter.
Statusen som urfolk utgår från ett antal
faktorer som UNPFII fastställt. Urfolk har
en egen kultur (oavsett relationer med
andra kulturer) och man vill bevara den till
kommande generationer. Urfolk har också
utsatts för kolonisation i det egna landet

4

Miljötidningen_nr1_2021_Ny.indd 4

och tillhör den icke-dominerande sektorn i
de samhällen där man lever och verkar. Det
vill säga att urfolksgruppen inte fått vara
med och forma lagar och politik i det egna
landet.
Urfolk världen över delar alltså en historia
av kolonisation, vilket är grunden för inrättandet av just urfolksrättigheter. Dessa är i
sin tur satta utifrån de olika diskurser där
urfolk blivit och blir koloniserade, såsom
land/markrättigheter, administration/juridik/politik och bilden av sig själva som folk.
ILO-konventionen ILO 169 är en internationell grundpelare för att bevara urfolksrättigheter och finns till för att säkra urfolks rätt
till självbestämmande kring sin politiska och
kulturella identitet samt förhindra ofrivillig
assimilering. I Sverige har urfolket samerna
en lång historia av förtryck och kolonisation, ändå har Sverige ännu inte ratificerat
ILO 169.
Illustration: Josefin Lindeberg
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»noterat
450 organisationer säger nej till
handelsavtalet mellan EU och Mercosur

Jordens Vänner släppte nyligen en
rapport med 25 starka argument mot det
föreslagna handelsavtalet mellan EU och
Mercosur. Avtalet innebär att Brasilien,
Argentina, Paraguay och Uruguay ökar
exporten av kött, etanol, djurfoder och
livsmedelsprodukter till EU i utbyte mot
att EU-ländernas export av bilar och
andra industriprodukter undgår tullar.
Bland annat skulle avtalet bidra till

Chad Peltola/Unsplash

ytterligare ökad avskogning i Amazonas
då det gynnar storskaligt industriellt
jordbruk, vilket leder till intensifierad
markanvändning.
Avtalet skulle även leda till ökade
kränkningar av mänskliga rättigheter.
På många håll i Amazonas är situationen
för urfolk och småskaliga bönder redan
ansträngd, då trycket på brukbar mark
hela tiden hårdnar. Hot, våld och mord
är inget ovanligt och med ett avtal som
förenklar för exploatörer förvärras även
denna situation.

FOTO

Nu går 450 organisationer
från Europa och Sydamerika
samman i en koalition mot det
föreslagna handelsavtalet mellan EU och Mercosur-länderna.

Fossilnedrustningsavtalet

- nedrustningsavtal för fossila bränslen

Läs mer om koalitionen och hur du
kan engagera dig på jordensvanner.se

Till minne av
Torgny Östling
Älskade Torgny Östling,
ordförande i NOrdBruk,
gick bort den 3:e
mars, 71 år gammal. Han lämnar ett
stort tomrum i vår förening och som
kunskapskälla i vår kamp för en bättre
värld. Jag har haft förmånen att vara
styrelseledamot i NOrdBruk i över 10
år och där lärt känna Torgny och fått
förståelse för vad kamp för jord- och
skogsbruk innebär. Han kämpade för att
vi i Sverige skulle återskapa en ansvarsfull förvaltning av jord, skog, vatten och
naturresurser. Han var med och ledde
EU-motståndet inför folkomröstningen
om EU 1984.
Han och hans fru Marta försörjde
sin familj på jord- och skogsbruk i
Jämtland under 80- och 90-talet. Sedan
blev det allt svårare med inkomsten
och Marta återgick till yrket som
sjuksköterska. 1996 startade Torgny
tillsammans med några andra bönder
NOrdBruk, som sedan blev medlemsförening i Via Campesina Europa, ECVC.
Torgny arbetade också för att förändra
jord- och skogsbrukspolitiken i EU, och
satt i EU-kommissionens dialoggrupp,
CDG-skog, som representant för ECVC.
Torgny ville få oss att förstå sambanden. Han var en enastående talare och
formulerade sig på ett fantastiskt sätt.
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Privat

MINNESORD

Idag känner jag att Torgny enträget försökt
få oss att se lösningarna. Jag kan inte
sätta ord på vad han ville förmedla. Det
är alldeles för stort för att få plats på ett
papper, också för tidigt.
Torgny menade att vi inte kan kompromissa för att komma framåt i vår kamp
för rätten att vara bonde, för matsuveränitet och för en ansvarsfull förvaltning av
jord, skog och vatten. Allt hör samman
och behöver ses i ett sammanhang.
Landsbygden behövs nu och i framtiden.
Torgny efterlämnar många texter, inspelningar och en bok. Jag hoppas att vi alla
kan ta till oss det hopp och den glädje som
Torgny förmedlat. Jorden, skogen och vattnet är värt att kämpa för. Solidaritet och via
Campesina värderades högt av Torgny.
Vi alla tillsammans kan göra skillnad.
I stor sorg och saknad. Tänker på Marta
och på deras två döttrar.
Eva Jonsson, styrelseledamot NOrdBruk

Tillsammans med över 240 andra
organisationer och aktörer världen
över står Jordens Vänner bakom
uppmaningen om att inrätta
Fossilnedrustningsavtalet, ett
internationellt avtal som ska se till att
fossila bränslen fasas ut.
1968, mitt under Vietnamkriget, skrevs Fördraget
mot icke-spridning av kärnvapen på i FN. Att stora
delar av världen befann sig i kris hindrade inte
mänskligheten från att komma överens i en fråga
där själva existensen stod på spel. Nu måste vi
återigen enas om ett nedrustningsavtal, denna
gång för utfasningen av fossila bränslen. Men med
alla åtaganden som världens länder hittills gjort
utifrån Parisavtalet ser vi ändå ut att ha cirka 12
gigaton utsläpp för mycket 2030 och världens produktion av fossila bränslen har ökat med närmare
sex procent sedan avtalet slöts. Här finns en tydlig
lucka där Fossilnedrustningsavtalet (Fossil Fuel
Treaty) är ett komplement. Ett nedrustningsavtal
för fossila bränslen har tre konkreta mål:
1. Att alla länder i världen upphör med
prospektering och ytterligare produktion av fossila
bränslen.
2. Att alla länder i världen påbörjar en utfasning
av existerande fossil infrastruktur i linje med
Parisavtalets mål om att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader.
3. Att denna nedrustning genomförs på ett
rättvist sätt som tar hänsyn till olika länders
förutsättningar, historiska bidrag till klimatkrisen
och de människor som drabbas hårdast av
klimatförändringar.
Nu utmanar Jordens Vänner Sveriges
kommuner att bli först ut med att stötta initiativet.
Uppmana din kommun att hänga på, och skriv
på namninsamlingen: jordensvanner.se/
namninsamling-fossilnedrustningsavtalet/
MILJÖTIDNINGEN
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Hugo Thambert/Norstedts

En väv av mörklagd svensk historia

Ett glapp i historien,
tomma blad som fylls.
Orden är många och Elin Anna
Labba ger med sin bok om
tvångsförflyttningarna i Sverige
röst åt människor vars erfarenheter
gång på gång ignorerats.

intervjuer med närmare 100 samer om hur de
tvångsförflyttades av staten i början av 1900talet. Totalt tvingades drygt 300 personer flytta
under tidsperioden 1919 till 1932.
”Den finsk-samiske poeten Áillohaš har
sagt att vi bär våra hem i våra hjärtan. Kan
man det om man har tvingats iväg? Får jag
sörja en plats som aldrig har varit min?”

”Vår berättelse är kapitlet som aldrig ryms i
historieboken, skylten som ingen sätter upp.”
2020 års vinnare av Augustpriset i
kategorin Bästa svenska fackbok skrider
fram som älvorna på en sjö en tidig morgon i
början av sommaren. Historier från personer
som under 1900-talets början drabbades av
tvångsförflyttningar i Sápmi broderas varsamt
fram med grund i författaren Elin Anna Labbas
sökande efter kunskap om sin bakgrund och
dem vars historier inte berättats. Med vackra
men sansade ord återger hon berättelser från

Innehållet i Elin Anna Labbas bok borde vara
allmän kunskap. Men de här berättelserna
pekar på stora brister när det kommer till
historieskrivnin: vilka berättar och vilka
har bilden av att just deras berättelser inte
räknas?
”Herrarna”, de så kallade lappfogdarna,
saknar viktig kunskap om renskötsel och den
samiska kulturen. Många förlorar enorma
antal renar under flyttarna, eftersom djuren
går i riktning mot sina gamla hemtrakter.
Familjer tvingas lämna sina sammanhang,

KULTUR

med släkt och vänner och mark som de
känner.
”Hemma sade de att deras familj var
juoigalaš, en jojkande släkt, men Iŋggá Biette
har knappt jojkat sedan de kom. Det är som
att orden har fastnat i strupen, de följer inte
med vinden. Han har så svårt för den svarta
skogen. Granarna som inte ger luft. Kalvarna
som han skulle ha märkt under sommaren
finns någonstans mellan Västerbotten och
Sárevuopmi.”
Som läsare blir jag motiverad till aktion.
Det är på tiden att vi agerar för att bekämpa
kolonialism, en gång för alla. Det är dags att
samerna hörsammas på riktigt. Tack Elin
Anna Labba för att du demaskerar ett mörkt
avsnitt i Sveriges historia, det här behöver vi
få veta.
Lovis Agestam

Vi släpper serier om maskulinitet, genus och klimat
Med avstamp i färsk
forskning av Martin
Hultman släpper Jordens
Vänner tillsammans med
organisationen MÄN och
serieskaparen Karolina
Bång ett seriealbum om
maskulinitet, genus och
klimat.
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Den 11 mars var det digital release
för seriealbumet som utgår ifrån
fakta som visar att rika män är de
som bidrar mest till klimatförändringarna. Med utgångspunkt i forskning av bland annat chalmersbaserade Martin Hultman, diskuteras
frågor om hur ett mer socialt och
ekologiskt hållbart samhälle kan
byggas med förändrade normer.

Med bidrag från Jämställdhetsmyndigheten är seriealbumet ett
verktyg i ett större projekt där dess
frågeställningar kommer att ligga
till grund i workshops med Jordens
Vänner. Vill du ta del av seriealbumet finns det att läsa digitalt:
https://issuu.com/jordensvanner/
docs/seriealbum_e-tidning

Boka
workshop!

Vi riktar oss
framförallt
till
mansdomin
erade gruppe
r
i det här proj
ektet. För m
er
info och för
att boka,
mejla works
hop@
jordensvanne
r.se
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Sara-Elvira Kuhmunen:
”Naturen är ett arv”

Hon har siktet inställt på att föra vidare arvet som renskötare. Men
osäkerheten kring rennäringens framtid är stor och Sara-Elvira
Kuhmunen menar att vi måste stå upp för klimatet om vi ska stå upp
för samers rättigheter.
TEXT

Lovis Agestam FOTO Patrik Öhman

INBLICK

Det är den 27 september 2019. I Stockholm
har upp emot 60 000 personer samlats för
vad som kommer att benämnas som en av
de största demonstrationerna för klimatet
någonsin i Sverige. Trots den enorma
publiken står Sara-Elvira Kuhmunen
stadigt på podiet.
– Naturen är ett arv. Våra förfäder har
lämnat de här platserna såsom de såg ut
innan de kom dit, utan spår. Nu lämnas
det spår överallt.
Sara-Elvira Kuhmunen är 20 år och bor
i Johkamohkki. Hon är uppvuxen med
en pappa som är renskötare och hon
säger att hon egentligen inte upplevt
diskriminering på det viset som många
samer vittnar om. I Johkamohkki är det
inget speciellt med att vara same, men
i andra delar av landet har hon erfarit
att det kan betraktas som ”exotiskt”.
Däremot är det samhällsstrukturella
förtrycket ständigt närvarande, i form av
idéer och projekt som inte går ihop med
den samiska kulturen och
rennäringen. Ett exempel
är vindkraftverk, som
i samhällets ögon ofta
betraktas synonymt med
hållbarhet, men som för
renskötare är ett stort
hot. Renar och andra
djur håller sig ofta flera

Under Johkamohkkis marknad 2020 genomfördes en stor klimatdemonstration där det samiska perspektivet på klimatfrågan var
i fokus. Här tågar Sara-Elvira Kuhmunen tillsammans med Greta Thunberg i spetsen. Foto: Patrik Öhman

kilometer ifrån vindkraftverken som
därmed ockuperar enorma arealer.
– På manifestationen i Stockholm var
det viktigt att det samiska perspektivet
fick komma fram, jag
höll tal som representant
för Sáminuorra. Att
vindkraftverk är hållbara
är ett storstadsperspektiv.
Det måste bli en rättvis
övergång till det gröna
och den ska inte ske på
rennäringens bekostnad.

”Att vindkraftverk är hållbara
är ett storstadsperspektiv”
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Sara-Elvira Kuhmunen jobbar på Ung
Företagsamhet, en organisation där
man arbetar med att utbilda unga i
entreprenörsskap. Utöver detta sitter
hon i styrelsen för Sáminuorra som är en
samisk ungdomsorganisation.
– Vi jobbar med olika frågor som
berör våra medlemmar; språk, klimatet,
renskötsel, utbildning. Vi vill till
exempel få in mer utbildning om samer
i grundskolan, det är därifrån förtrycket
kommer, okunskap kring det egna
urfolket.
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FOTO

Under förra årets upplaga av
Johkamohkkis marknad genomfördes
en större manifestation för klimatet,
där bland annat Greta Thunberg visade
solidaritet genom att delta. Under veckan
hann hon även med en lunch tillsammans
med kung Carl XVI Gustav och drottning
Silvia
Och även om Sara-Elvira Kuhmunens
liv är både aktivt och händelserikt ligger
hennes önskan om framtiden på ett annat
plan.
– När jag var liten var det så självklart
att klimatförändringar inte skulle ske
förrän tidigast om kanske hundra år. Nu
har det gått mycket fortare än vi trodde
och vi ser redan effekterna. Men jag
hoppas att jag ska kunna föra arvet som
renskötare vidare. Jag säger hoppas för att
det i nuläget är osäkert om det är möjligt,
med tanke på klimatförändringarna och
exploateringen av våra marker.

Privat

Sáminuorra samarbetar med många andra
urfolksorganisationer och förra året skulle
Sara-Elvira Kuhmunen ha åkt på ett utbyte
men på grund av pandemin blev det inte
av.
– Man blir inspirerad när man träffar
andra urfolksgrupper, man känner att
man inte är ensam och kommer fram till
saker och lösningar tillsammans.
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Hon forskar om mat,
klimat och självständighet
Att tillvarata den mat som redan finns i skog och mark och att värdera de lokala
näringarna är A och O för ett hållbart livsmedelssystem enligt Lena Maria Nilsson,
forskare vid Umeå universitet. Genom sina studier visar hon hur ett hållbart livsmedelssystem i norra Sverige hänger ihop med respekt för den samiska kulturen.

INBLICK
TEXT :

LOVIS AGESTAM

”

Det är filosofin
och förhållningssättet som behöver
delas och spridas,
inte schabloner
som ökar den
mentala klyftan
mellan människa
och människa .”
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D

et är en kritisk säsong för många
renskötande samer. Det har kommit
mycket snö i år och renarna har svårt
att hitta mat. De tar sig ut på vägarna
där de blir påkörda eller skadade.
Många vajor (renkor) stannar kvar i skogslandet
när det är dags att kalva. Där kalvar de i snö istället
för på en torr ljungtuva på fjällheden, många av
kalvarna fryser ihjäl. Med klimatförändringarna
kommer krisåren tätt:
– Mina släktingar i Malå skogssameby har stora
problem även i år. Jag hoppas att de ska klara sig
undan konkurs, men det kommer inte att bli lätt.
Lena Maria Nilsson växte upp i Linero utanför Lund på 1970-talet, men har sina rötter i
Västerbotten.
– När jag var liten åt vi mycket renkött, det var
stapelvara för oss. Våra grannar i Skåne visste inte
att vi var av samesläkt. Det var ingenting vi pratade
om. När jag var riktigt liten bar jag kolt när jag
skulle vara finklädd. Vi hälsade på släkten när det
var lov. Men i övrigt var min uppväxt inte särskilt
präglad av den samiska kulturen.
Lena Maria Nilsson arbetar som forskningssamordnare på Arcum, arktiskt centrum, samt på Várdduo,
centrum för samisk forskning vid Umeå universitet,
där hon även är biträdande föreståndare.
– Matsuveränitet handlar om att forma hållbara
livsmedelssystem som styrs av lokala intressen.
Livsmedelssuveräniteten är i sin tur beroende av
rätten till mark och vatten. Det samiska livsmedelssystemet vilar sedan urminnes tid på den rätten.
Hon berättar att Region Västerbotten just nu
arbetar med att ta fram en ny livsmedelsstrategi
och att den inkluderar samiska livsmedelsproducenter. Vad hon däremot saknar är det traditionella
perspektivet på mat, att människor ska bli mätta
och få i sig näring, vitaminer och mineraler.
Näringstäthet kan variera mycket mellan olika

livsmedel. För att få i sig dagsbehovet av vitamin
B12 behöver man äta 334 gram griskött, men bara
32 gram renkött. Livsmedelsstrategierna fokuserar,
enligt Lena Maria Nilsson, på matens marknadsvärde.
– Jag vill se en livsmedelsstrategi som visar hur
många kilokalorier per person och dag vi kan
producera i Sverige, och även vilka näringsämnen,
vitaminer och mineraler som följer med dessa
kalorier.
Hon förklarar att dagens livsmedelssystem
till skillnad från förr är mycket större och mer
komplext än tidigare. Därför skulle det behövas
strategier för ett läge där importen är begränsad.
Om detta innebär ett överskott kan detta hanteras
som export eller bistånd. Hon säger också att vi
exempelvis skulle behöva undersöka växter mer
och att det finns mycket mer att äta än vad vi tar
vara på.
– Jag tror på en framtid där vi äter mindre kött,
men mer av ren- och älgkött där vi tar vara på
hela djuret. Vi kan inte ha det så att vi importerar
jättemycket apelsiner samtidigt som massor av bär
går till spillo i skogarna här. Potatis skulle också
kunna odlas i större utsträckning. Förr odlades
det mycket potatis i Norr- och Västerbotten men i
och med att försörjningsgraden gått ner har även
tillgången på dessa livsmedel minskat.
Den nära kopplingen mellan ett hållbart livsmedelssystem och en traditionellt samisk livsstil gör
klimatfrågan ständigt närvarande.
– Jag är inte aktivist själv. Men jag förser aktivister
med forskning och information som är viktig för
klimatarbetet. Greta Thunberg säger hela tiden:
lyssna på forskarna! Då måste vi som är forskare
bidra med vår kunskap och våra reflektioner.
Lena Maria Nilsson säger att det är bra med uppmärksamheten frågor kring urfolksrätt fått inom
miljörörelsen. Samtidigt poängterar hon vikten
MILJÖTIDNINGEN
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av att inte överromantisera eller essentialisera
urfolkspersoner.
– Jag som urfolksperson står inte i något mystiskt
eller magiskt förbund med Moder Jord. Jag kommer från en kultur med ett rikt arv på traditionell
kunskap som handlar om hållbar överlevnad i
relation till allt annat levande. Det är filosofin och
förhållningssättet som behöver delas och spridas,
inte schabloner som ökar den mentala klyftan
mellan människa och människa.
Hon säger att urfolksperspektiv i forskning
handlar om att mötas med respekt när olika kunskapsbärare bidrar med sina olika kunskapssystem
och sina erfarenheter. Om att få upp urfolksperspektivet på agendan i högre grad säger hon såhär:
– Som forskare tycker jag att det är viktigt att
lyfta urfolksperspektivet – genom att tänka, och
säga, men också genom att göra. Som urfolksperson önskar jag att urfolksrätten ska stärkas, att
alla urfolk över hela världen ska ha möjlighet
att påverka beslut som rör vår livsmiljö och vårt
samhälle.

Det är ett tufft år för renarna och deras ägare. Det är ovanligt stora snömängder vilket gör det svårt att hitta mat. Många tar sig ut på vägar
och blir påkörda. Kalvar föds i skogen istället för på fjället som de brukar, vilket gör att många fryser ihjäl.
TIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE | NR 01, 2021
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När kamp och hopp
går hand i hand
Att bli aktivist var ingenting hon valde. Men med ett förnamn
som betyder intelligent kvinna på tupi-mondé-språket gör
Walelasoetxeige Paiter Suruí stora delar av sitt liv till kamp.
Alternativ finns inte, för under Bolsonaros herravälde är urfolk
och regnskog piltavlans mitt.
TEXT

UTBLICK

Lovis Agestam FOTO Gabriel Uchida

J

ag föddes till aktivist. Jag kommer från en
familj med starka försvarare av mänskliga
rättigheter, de är verkliga inspiratörer som
alltid har kämpat för en bättre och mer
rättvis värld. Sedan jag var väldigt liten har
jag varit med på möten, demonstrationer och på
platser där det pågått oroligheter.
Walelasoetxeige Paiter Suruí, som även kallas
Txai Suruí, är alltid stolt över att få presentera sig
själv och sin bakgrund. Hon tillhör Paiter Suruífolket i staten Rondônia i Brasilien och läser just nu
juridik på universitetet.
– Jag tror på juridik som ett instrument för
förändring. När jag tar examen är tanken att ta
med mig mina kunskaper till mitt samhälle. För
tillfället gör jag redan detta genom juridikgruppen i
Kanindé och i mitt arbete som urfolksaktivist.

Txai Suruí har utöver juridikstudierna många bollar
i luften. Bland annat har hon startat Rondônia
Indigenous Youth movement, en folkrörelse som
idag har över tusen aktiva ungdomar från tio olika
urfolksgrupper. Hon är också med i i Engajamundo,
en organisation som startats av unga som
engagerar sig för frågor kring klimat och miljö.
– Genom Kanindé är jag även talesperson i
utskottet för barns- och ungas rättigheter. Unga
är idag huvudpersoner i kampen för framtiden.
De utmaningar vi kommer att se framöver är
desamma som de som redan finns. Kampen mot
ett orättvist, rasistiskt, folkmördande system och
sökandet efter större livskvalitet för alla. Man
måste förstå att man inte kan sälja hållbarhet,
men man kan göra skillnad genom att stå upp för
skogen.

FAKTA: KANINDÉ
‣ Jordens Vänner är genom sitt samarbete med Kanindé den enda
svenska organisation som arbetar på gräsrotsnivå för skydd av
regnskog och mänskliga rättigheter i Brasilien.

majoritetssamhället. De använder sig av deltagande metoder, bland
annat genom workshops där man fokuserar på respekt för mänskliga
rättigheter och naturen.

‣ Kanindé grundades 1992 för att stödja Uru-eu-wau-wau-folket och
deras kamp för eget territorium. Fram till 1981 levde Uru-eu-wau-wau
isolerade från omvärlden och har sedan dess levt under olika former av
påtryckningar och hot från det omgivande samhället. Idag, över 20 år
senare, når Kanindé 21 olika urfolksgrupper med sitt arbete.

‣ Tillsammans med urfolksgruppernas egna organisationer arbetar
Kanindé för att öka möjligheterna för dessa att själva försvara sina
rättigheter och miljöintressen.

‣ Kanindé arbetar för en framtid där urfolksgruppernas rätt
till sin historiska mark, kultur och traditioner respekteras av

12
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‣ Kanindé ägnar sig också åt att stötta lokal produktion av mat för
att öka matsuveräniteten. De håller även i utbildningar i lagstiftning,
skogsvård och politisk påverkan och tar fram rapporter och analyser
om miljöpåverkan och mänskliga rättigheter.
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Hon framhåller att livet för urfolk har varit en
kamp sedan 1500-talet, något som inte har förändrats med några regeringar. Däremot, säger hon, har
det blivit ännu värre med Bolsonaro vid makten.
– Hatet mot urfolk är mer öppet. Att utrota
urfolk är ett regeringsprojekt. Brasilien har den
högsta avskogningsgraden i urfolksländer tack
vare en retorik som presidenten tillåter. Vi har
även ett sjukvårdssystem som
inte fungerar under en pandemi,
utan professionalitet, som saknar
mediciner och information. Idag
är mitt folk det med flest dödsfall
i covid-19 bland alla urfolk i
Rondônia.

inte bara bor i skogen, de ÄR skogen. När skogen
skadas, skadas också våra rättigheter. I alla tider
har våra heliga platser utsatts för våld, våra
jaktmarker har påverkats av skövling, vattnet som
våra barn dricker är förorenat, fisken innehåller
kvicksilver. Rätten till liv är väl det moraliskt rätta?
Varför dödas vi då?
En sak är dock bestående, säger Txai
Suruí, och det är urfolkskampen.
– Kamp är för mig hopp. Unga som
står upp för dessa frågor och framväxten
av människor som står på vår sida. Det
finns massor av bra människor. Vi får
massor av stöd, i form av gåvor och
arbete som andra har lagt ner. Kampen
är fortfarande tung, men det finns
väldigt mycket hopp.
Av omvärlden önskar hon sig insikt om vad som
pågår i Amazonas, hjälp med att bevara det samt
att urfolkskonstitutionen respekteras.
– Jag tror att Amazonas kommer att överleva. Vi
kämpar varje dag för det.

”Att utrota urfolk
är ett regeringsprojekt.”

Och trots att situationen för
hennes folk har varit tuff sedan Txai Suruí var barn,
har hon aldrig funnit svar på det ständigt närvarande ”varför?”
– Det är viktigt att påpeka hur närvaron av
urfolksgrupper är detsamma som att skogen får
stå kvar. Att förstå detta är att förstå att urfolk

Walelasoetxeige Paiter Suruí har kämpat för sitt folks rättigheter sedan hon var barn. Foto: Gabriel Uchida
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UTBLICK

”Det finns ingen framtid u
”Många urfolksgrupper blir bara starkare och starkare”. Trots de sorgliga
nyheter som präglar hans vardag och jobb som kommunikatör för
organisationen Kanindé, är Gabriel Uchida fast besluten att berätta om
mod, lojalitet och hopp i Amazonas.

E
TEXT

Lovis Agestam FOTO Gabriel Uchida

n del av mitt jobb är att berätta
historier. En annan är att sprida
kunskap och erfarenheter för
att stärka andra berättare,
särskilt från urfolksterritorier.
Gabriel Uchida har jobbat fem år i
Jordens Vänners partnerorganisation
Kanindé i Rondônia i Brasilien. Själv är
han från São Paulo där han lämnade ett
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bra jobb på en tv-kanal för att jobba med
att dokumentera urfolkens villkor.
– Tyvärr är Amazonas inte enbart rikt
på biologisk mångfald utan även på allvarliga brott och problem. Det innebär att det
finns väldigt många historier att berätta
och foton att ta men många av dem är
sorgliga och bär på negativa narrativ.
Han poängterar att det länge varit tufft

för urfolksgrupperna, men att det sedan
Bolsonaro kom till makten i Brasilien blivit
än värre.
– Bolsonaro tog döden till Amazonas.
Träd, djur, floder, urfolksgrupper, aktivister, de dör alla snabbare än någonsin
tidigare och pressen och hoten är överallt.
Det känns som ett oändligt sörjande.
Människans moderna historia, säger
Gabriel Uchida, präglas av två stora tidsmarkörer, där allt för många människor
miste livet i första och andra världskriget.
Brasiliens urfolk, menar han, har även två
andra stora ärr i sin historia. Det första
är den initiala kontakten med ”världen
utanför”, som han uttrycker det.
MILJÖTIDNINGEN

2021-03-24 10:36:01

Gabriel Uchida (till höger i bild) tillsammans med Bahira Uru-eu-wau-wau.

d utan Amazonas”
– Nu går de igenom sitt andra stora
slag, som framförallt är mot Bolsonaro
och covid-19. Det sorgligaste med situationen är att det just nu känns som att
morgondagen kommer att bli ännu värre
än idag, och att det inte verkar finnas
något slut på den utvecklingen. Å andra
sidan gör det mig glad att se så många
modiga, lojala och kärleksfulla människor
vid min sida och då spelar det ingen roll
hur hård kampen är.
För Gabriel Uchida vill också prata
om allt glädjande som händer inom
urfolksgrupperna. Bland annat lyfter han
fram hur Ikolen Gavião- och Karo AraraTIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE | NR 01, 2021
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folken i början av pandemin organiserade
sig för att få ihop till en stor matdonation.
– Ton med hälsosamma varor från
skogen nådde dem som hade det allra
svårast inne i stan. Svårigheterna ökar,
men det gör även våra prestationer.
Han berättar om hur Uru-eu-wauwau-folket, som till skillnad från de flesta
andra urfolksgrupper, inte haft ett enda
svårartat covid-fall. Något han tror är
mycket tack vare Kanindés arbete.
– Jag vet att trycket inte kommer att
lätta ens med mindre aggressiva regeringar, men jag tror att urfolksterritorierna
kommer att vara mycket starkare och
bättre organiserade i framtiden.

Swisha en gåva
till vårt arbete för
skydd av regnskog
och dess försvarare:
1232789949

Han poängterar dock att urfolk själva
inte borde behöva engagera sig för sina
egna rättigheter och att det som behöver
förändras är utbildningen av icke-urfolk.
– Hela det här problemet har uppstått
på grund av brist på information och medmänsklighet – framförallt från regeringar.
Hur omvärlden ser på regnskogen och
dess befolkning, säger Gabriel Uchida, är
avgörande för hela jordens framtid.
– Jag hoppas att omvärlden inser att
Amazonas är världens centrum. Det handlar inte bara om vatten och ren luft, det
handlar om livet självt. Jag pratar om hela
planeten, inte en region eller kontinent.
Det finns ingen framtid utan Amazonas.
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Klimatkamp på
schemat
- Mira praktiserar på Jordens Vänners kansli
Att få omsätta sitt klimatengagemang till konkreta
projekt på heltid är det många som önskar sig ha
möjlighet till. För Mira Byvald, som annars pluggar
globala studier, är detta verklighet i och med praktiken
på Jordens Vänners kansli i Göteborg.

AKTIVISTEN

M
TEXT

Mira Byvald

itt namn är Mira och jag
studerar Globala Studier på
Göteborgs Universitet. Under
min praktik på Jordens Vänner
har jag fått många spännande
uppgifter att ta mig an. Just
nu jobbar jag mycket med
värvningsverksamheten
samt med frågor kopplade
till ungdomsengagemang. Jag
valde att praktisera på just Jordens Vänner för att
jag tycker om nätverkets gräsrotsperspektiv och för
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att rättviseperspektivet i klimatomställningen är
jätteviktigt för mig. Genom min praktik på Jordens
Vänner får jag vara med och kämpa för klimatet och
en bättre värld varje dag. Hittills har jag bland annat
deltagit i möten om att ta fram en ny kampanj om
skogen. Skogsfrågan tror jag kommer att bli alltmer
aktuell och det känns jättekul att få vara med i ett
sådant viktigt arbete.
Jag har även fått fördjupa mig i klimat och
genus, frågor kopplade till ursprungsbefolkningar, matsuveränitet samt kampanjen för
Fossilnedrustningsavtalet. Alla dagar är olika och
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jag ser fram emot att få fortsätta djupdyka i fler
kampanjer och projekt.
Något jag tycker är extra inspirerande med Jordens
Vänner är det mångfacetterade nätverket av många
olika systerorganisationer världen över där alla
organisationer ser olika ut i varje land och i varje
lokal kontext. För att kunna lösa klimatkrisen så
tror jag att vi på liknande sätt behöver pluralism
samt idéer och tankar från världens alla hörn, just
för att få en så inkluderande och rättvis omställning
som möjligt. Under min praktik på kansliet har jag
fått inblick i Jordens Vänners arbete med påverkansarbete och jag har blivit glad över alla internationella kampanjer som pågår för klimaträttvisa.
Som människorätts- och klimataktivist har jag
erfarenhet av olika former av aktivism. På kansliet
har jag fått möjlighet att omsätta mina aktivistkunskaper inom konkreta projekt och just nu jobbar vi
med att skapa ett visuellt kampanjhjul för aktivister.
Tanken med detta är att aktivister lätt ska kunna
se vilka kampanjer Jordens Vänner bedriver under
året. Utifrån kampanjhjulet jobbar jag även med att
skapa olika ”aktivistkit”. Ett aktivistkit är förslag på
en aktivitet samt en ”genomförandeguide” till den
aktuella aktiviteten. I ett aktivistkit kan det även
ingå saker som affischer, färg, kontaktuppgifter,
namninsamlingar och bakgrundsinformation om
en viss kampanj. Tanken med aktivistkiten är att de
ska skapa mer aktivism samt underlätta aktivisternas arbete.
Sammanfattningsvis tycker jag att det är väldigt
roligt att få arbeta med aktivism, värvning och
andra frågor och jag ser mycket fram emot den
resterande perioden av min praktik!
Mira Byvald inspireras av det stora internationella samarbete Jordens Vänner ingår i, i och med
Friends of the Earth-nätverket.
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»kärnavfall

Varning för framtida
kärnavfallsläckage
– Kärnbränsleförvaret har inte visat på säkerhet
Geologiskt är det berg som kärnavfallet ska förvaras
i inte tätt, grundvatten rör sig även på dessa djup
i sprickor och förkastningar. Under en istid kan
dessutom sättningar i berget öppna nya flöden ut i
havet. Att det fem centimeter tjocka kopparhöljet
verkligen klarar påfrestningarna är därför fullständigt nödvändigt.

A
KÄRNKRAFT

Sveriges regering står
inför beslut om ett
kärnbränsleförvar i
Uppland samtidigt som
kärnavfallsbolaget
SKB inte har lyckats
motbevisa uppgifterna
om att kopparkapslarna,
som ska skydda mot
läckage, korroderar.
TEXT

Joachim Stormvall

22

Miljötidningen_nr1_2021_Ny.indd 22

tt hitta ett sätt att förvara allt
högaktivt avfall som femtio år
av kärnkraft givit upphov till
är en oerhört viktig uppgift.
Kärnavfallsbolaget SKB har ansökt
om att få spränga bergtunnlar för
att förvara kopparkapslar fyllda
med avfallet i Forsmark. Problemet
är att den tekniska lösningen inte
fungerar. Forskare i korrosionslära
vid KTH har varnat för ”katastrofala” följder om
man inte kommer till rätta med problemen med
korrosion i kapslarna som ska förvara kärnavfallet.
Kapslarna är den viktigaste barriären mot läckage
vid sidan av berget de ska förvaras i. Förvaret
måste klara närmare hundratusen år utan att läcka
och vara oåtkomligt för intrång utifrån.

De så kallade LOT-försöken om hur kopparkapslar
fungerar i praktiken inleddes för 20 år sedan i
Äspölaboratoriet, då kopparkapslar i full skala
hissades ner i borrade hål. För att efterlikna de
avsedda förhållandena med glödande hett radioaktivt avfall placerades värmeelement strax nedanför
mitten av kopparrören. SKB har trots påstötningar
inte velat ta upp dessa rör förrän bygget av förvaret
fått grönt ljus. Men för ett drygt år sedan framkom
av en slump att två kopparrör tagits upp. Efter
upprepade krav från forskare och miljöorganisationer har dessa nu analyserats för att regeringen ska
kunna se hur metoden fungerar i praktiken inför
beslutet om slutförvaret. Dock har SKB valt att visa
noggranna analyser av alla delar – utom av den
koppar man kan förvänta sig störst korrosion (vilka
är de varmaste delarna av röret). Trots återupprepad kritik har man inte visat prover och analyser i
de delar som är viktigast.
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG,
i vilken Jordens Vänner är en av medlemsföreningarna, vädjar därför till regeringen att det nu
måste dras slutsatsen att tekniken inte fungerar
och att flera nya åtgärder därför måste till. Bland
dessa åtgärder ingår att avslå ansökan om ett
nytt slutförvar och att ta fram en ny strategi för
omhändertagandet av kärnavfallet på lång sikt.
Regeringen kan inte låta några decenniers undfallenhet och kravlöshet resultera i att hundratals
generationer får lida i onödan. Det kan ta tio eller
tjugo år att ta fram en ny, fungerande lösning. Det
är ett rimligt pris för att undvika en fullt möjlig
tusenårig miljökatastrof.
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»ordförandekrönika

Regeringar kränker
urfolksrättigheter i
ekonomins namn
KRÖNIKA
av MIKAEL
SUNDSTRÖM
Ordförande Jordens
Vänner

”

Att Amazonas
urfolk i första
hand inte
tänker i banor
av tillväxt,
exploatering och
vinst gör dem till
bromsklossar i
den ekonomiska
elitens ögon. ”

P

andemin har slagit extra hårt mot urfolk
i flera delar av världen. Vid sidan av
att man inte har fått den hjälp man
behöver, visar en ny rapport av Forest
Peoples Program, Yale Law School och
Middlesex University att regeringarna i Brasilien,
Colombia, Demokratiska republiken Kongo,
Indonesien och Peru har använt pandemin som en
ursäkt för att inskränka urfolkens rättigheter.

Därför är jag också glad att den linje som vi inom
Jordens Vänner driver i våra projekt tillsammans
med urfolk i hög grad handlar om rättigheter. Att
ge samhällen styrkan att bli mer självständiga och
kunna stå upp för och försvara sina rättigheter. Det
handlar inte minst om att kunna göra motstånd
på arenor som även kapitalet och makten behöver
förhålla sig till: domstolar och media.

När regeringar kränker urfolksrättigheter sker
det i ekonomins namn. De står i vägen för den
ekonomiska utvecklingen. Att Amazonas urfolk i
första hand inte tänker i banor av tillväxt, exploatering och vinst gör dem till bromsklossar i den
ekonomiska elitens ögon. Att Brasiliens president
Jair Bolsonaro liknar Amazonas urfolk vid “djur på
ett zoo” är såklart ingen slump. Genom historien
har vi gång på gång sett hur ledare inom hatideologier försöker separera och degradera människor
som de anser står i vägen för deras ekonomiska
intressen och makt.
I Sverige finns såklart den egna historien. När
ekonomiska intressen tog över stora delar av
makten och fokus hamnade på ekonomisk tillväxt,
passade samerna inte längre in. Och den som inte
passar in måste det vara något fel på, till exempel
genom att "tillhöra en biologiskt lägre stående ras".
Än idag ser vi konflikterna, exempelvis mellan
skogsbolagens vinstintressen och samers möjlighet
att driva sin traditionella renskötsel.
Det finns all anledning att vara kritisk mot hur
banker, finansiella institutioner, företag och
privatpersoner utsätter urfolk för allt hårdare press
i kravet på att kapitalet hela tiden behöver växa.
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Bli månadsgivare
Du får en gympapåse i
ekologisk bomull

Stärk din insats för miljö och rättvisa
genom att bli månadsgivare.
Som tack får du vår gympapåse
(värde 150 kr)!
Maila namn och adress till
medlemsservice@jordensvanner.se
så hjälper vi dig.
Glöm inte att ange
vilken påse du vill ha!
Tack för din insats!

Lämna en gåva för framtiden
Arv och testamenten är viktiga i vårt arbete för klimaträttvisa och för att
verka för en rättvis fördelning av jordens resurser.
Möjligheten finns för dig att testamentera till Jordens Vänner.
Du hittar mer information på
https://jordensvanner.se/stod-oss/gava/testamentera
För mer information kontakta kanslichef Patrik Bennet,
ansvarig för arv och testamente: 0727-228042

24

Miljötidningen_nr1_2021_Ny.indd 24

MILJÖTIDNINGEN

2021-03-24 10:36:44

