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BONDE MED LIVET SOM INSATS

Med hänsyn till de porträtterade personernas säkerhet görs i denna rapport ett 

undantag från principen i We Effects bildpolicy att alla som medverkar på bild 

namnges, såvida det inte är en grupp på tre personer eller fler på bilden. De kvinnor 

som porträtteras i rapporten omnämns enbart med ett fingerat förnamn.



INLEDNING

BONDE MED LIVET SOM INSATS

I mars 2016 mördades bondeledaren Berta Cáceres i sitt hem. Hon var ledare för We Effects sam-

arbetsorganisation COPINH, som protesterade mot en utbyggnad av floden Gualcarque i västra 

Honduras. Den planerade dammen skulle bland annat strypa vattentillgången för bönderna och 

hota försörjningen för medlemmarna i COPINH.

 Protesterna hade ett högt pris. Berta hotades under flera år och stundtals hade hon tvingats 

gå under jord. Hoten kopplades bland annat till militär och företrädare för dammbygget. Berta 

skickade sina barn utomlands för att skydda dem. Jag har själv hört henne berätta att hon inte 

var bekymrad för egen del, men hon var orolig för sina barn.

 Utvecklingen i Latinamerika går åt fel håll. De rika blir allt rikare, medan de fattiga blir allt 

fattigare. Växande ekonomier kommer inte folkflertalet tillgodo. Fattigdomen förstärks av 

konflikter, våld, klimatförändringar och regeringar som inte tar ansvar för sina medborgare.

För de som lever i fattigdom framstår ofta migration till USA som det bästa alternativet. Det 

är ett högt spel, men det finns en liten chans att det går bra. Oddsen att leva ett drägligt liv är 

sämre på den centralamerikanska landsbygden.

 En av orsakerna till detta är markkonflikter. Många latinamerikanska länders ekonomier är 

beroende av jordbruk och mineraler och därför ökar också trycket på mark och andra natur-

resurser. Ekonomiska intressen tränger undan människor i jakten på mineraler, åkermark och 

möjligheter att producera energi. Människorna som hamnar i kläm är ”vanliga” bönder som 

ställs inför ett omöjligt val: förlora din försörjning eller gör motstånd, ofta med livet som insats. 

 Under 2018 mördades 321 människorätts- och miljöförsvarare och en majoritet av morden 

skedde i Latinamerika. Flera var bönder som mördades när de försvarade rätten att bruka 

mark för att försörja sina familjer. Utvecklingen är förödande och utmaningarna märks tydligt 

i We Effects arbete.

 Situationen är akut, men underrapporterad. Med denna rapport vill vi öka kunskapen om 

hur det kommer sig att vanliga småbrukare förföljs, hotas och ofrivilligt hamnar i konflikter 

kopplade till mark och utvinning av naturresurser. Vi vill uppmärksamma ojämlikheten – 

och vi vill bidra till förändring.

 Rapporten fokuserar på de tre verksamhetsländer där situationen är som svårast: Colombia, 

Honduras och Guatemala. Det är länder som präglas av en våldsam historia, svaga demokratiska 

institutioner, höga nivåer av korruption och av ibland olagliga internationella investeringar 

i gruvor, energi och storskaligt jordbruk.

 Efter mordet på Berta Cáceres flyttade hennes döttrar hem till Honduras för att föra mammans 

gärning vidare. De har blivit unga och starka röster för motstånd och förändring. Jag vet inte vad 

Berta hade sagt om hon hade levt i dag, men jag tror att hon hade varit både stolt och rädd.

Anna Tibblin, 
generalsekreterare We Effect
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Rapporten Bonde – med livet som insats belyser hoten 

och våldet som drabbar bönder i biståndsorganisatio-

nen We Effects verksamhet i Latinamerika. Rapporten 

beskriver den centrala roll markfrågan har gällande 

fattigdom, konflikter och ojämlikhet, både i dag och 

i ett historiskt perspektiv. I fokus står den allvarliga 

kris som uppstått i Latinamerika där småskaliga 

bönder som lever i fattigdom, med ett särskilt fokus 

på kvinnor, hotas på grund av statliga och privata 

aktörers ekonomiska intressen. Av de människorätts-

försvarare som mördades i världen 2018 var 164 mark- 

och miljörättsaktivister. Hälften av dessa (83 personer) 

var latinamerikaner. 

I rapporten presenteras en kartläggning av hur elva av 

We Effects lokala samarbetsorganisationer i Guatemala, 

Honduras och Colombia upplever riskerna med att för-

svara mark och mänskliga rättigheter. I en enkätunder-

sökning har bonde- och kvinnoorganisationer svarat på 

frågor om hot och våld kopplat till deras arbete.

Av svaren framgår det att tio av de elva tillfrågade

organisationerna ser med stor oro på hur utrymmet för 

det civila samhället krymper i deras hemländer. Svaren i 

undersökningen visar att företrädare för statliga myndig-

heter, poliser, militärer, säkerhetsvakter eller privata företag 

hotar och hindrar organisationerna från att utföra sina 

arbeten. I de två centralamerikanska länderna Honduras 

och Guatemala upplever alla tillfrågade organisationer 

att de lever under ständiga hot på grund av sitt arbete för 

rätten att äga och bruka sin egen mark. 

Urfolk och kvinnliga bönder uppges vara särskilt utsatta. 

De trakasseras, förnedras, hotas och utsätts för sexuella 

övergrepp. Fem av elva organisationer uppger att deras 

medlemmar ser sig tvungna att fly sina hem på grund av 

våld och attacker. Det förekommer även kampanjer där 

organisationerna framställs som upprorsmakare som mot-

verkar tillväxt och utveckling, eller i värsta fall som terroris-

ter. Tio av elva organisationer beskriver hur deras arbete 

försvåras av nyinstiftade ordnings- och terrorlagar. 

Genom personliga berättelser från kvinnor som ofrivil-

ligt hamnat i markkonflikter skildras varför mark är en 

förutsättning för att människor som lever i fattigdom på 

landsbygden ska kunna trygga sin försörjning.

Slutsatsen är att det krävs genomgripande åtgärder på 

såväl lång som kort sikt för att vända utvecklingen med 

det minskade utrymmet för civilsamhället i Latinamerika 

där människor förföljs, hotas och ofrivilligt hamnar i kon-

flikter kopplade till mark och utvinning av naturresurser.

Samtidigt som mark är grundorsaken till många konflikter 

är det också en lösning på den stora ojämlikhet som 

råder i regionen. Regionen behöver ett ökat stöd från det 

internationella samfundet och Sverige behöver stärka sin 

roll som aktör för demokrati, mänskliga rättigheter och 

det civila samhället. Svenska politiker, företag, investerare 

och intresseorganisationer som arbetar i regionen, måste 

börja se småskaliga jordbrukare som de människorätts-

försvarare de har tvingats bli, och hitta metoder för att 

stötta och skydda dem i detta.

SAMMANFATTNING

BONDE MED LIVET SOM INSATS
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We Effect efterlyser följande åtgärder för att förbättra 

situationen för de småskaliga jordbrukare, tillika 

människorättsförsvarare, i Latinamerika som ofrivilligt 

hamnat i konflikter kopplade till mark och utvinning 

av naturresurser.

Det svenska utvecklingssamarbetet bör: 

Öka biståndet till Centralamerika och prioritera 

landsbygdsutveckling som stärker kvinnors ekono-

miska, sociala och politiska egenmakt samt insatser 

för en rättvisare användning och tillgång till natur-

resurser såsom mark.

Sveriges regering bör: 

Formulera en ny politik för Latinamerika med starka 

skrivningar om vikten av att motverka kränkningar 

av människorättsförsvarare och vikten av att stärka 

organisationer som arbetar med jordbruksutveck-

ling, jämställdhet och en rättvisare fördelning av och 

säker tillgång till naturresurser såsom mark.

Svenska företag och investerare (inklusive de 

allmänna pensionsfonderna) med befintlig eller 

planerad verksamhet eller investeringar i Latin-

amerika skall: 

Följa FN:s vägledande principer för företag och 

mänskliga rättigheter och i linje med dessa genom-

föra risk- och konsekvensanalyser med hänsyn till 

mänskliga rättigheter (så kallad human rights due 

diligence, HRDD).

Nationella lantbruksorganisationer skall: 

Ställa krav på sina nationella regeringar, regionala 

och globala samarbetsorgan, EU och FN att stödja 

och skydda bönder som arbetar för att försvara sina 

rättigheter.

Sverige bör verka för att EU: 

Garanterar att all samarbets-, handels- och investe-

ringsverksamhet ska utgå från ett genusperspektiv 

och ske enligt gällande lagar och ramverk för skydd 

av mänskliga rättigheter.

REKOMMENDATIONER

▲
▲

▲
▲

▲

Foto: Claudio Vasquez Bianchi. 
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I Latinamerika är tillgång till mark kopplad till makt. 

Fördelningen av marken har orsakat långa och blodiga 

inbördeskrig och ledde så sent som på 2000-talet till 

militärkupper. En liten grupp av förmögna markägare 

är beredda att sätta såväl demokratin som den globala 

utvecklingen på spel för sina egna vinstintressen. 

Ingen annan region i världen har så stora ekonomis-

ka klyftor mellan människor som Latinamerika. Det 

gäller såväl i rena pengar som markägande. 1 De 32 mest 

förmögna personerna i Latinamerika har tillsammans 

en lika stor förmögenhet som de 300 miljoner fattigaste 

latinamerikanerna. Nästan två tredjedelar av de rikastes 

förmögenhet består av icke finansiella tillgångar, fram-

för allt mark. 2

  

        

Klyftorna har djupa historiska rötter från den tid när 

regionens nuvarande länder var kolonier. Allt sedan dess 

har den ojämlika fördelningen av mark orsakat fattig-

dom, hunger och migration, liksom krig och konflikter. 4

En historiskt förmögen överklass har utnyttjat sin eko-

nomiska makt för att tillskansa sig politisk makt. Genom 

den politiska makten har den ekonomiska eliten kunnat 

utforma lagar och regler till sin egen fördel. De har stop-

pat försök att stycka upp och fördela marken jämnare 

mellan ländernas medborgare. 5 

Detta gäller än i dag. Det framgår inte minst av militär-

kupperna i Honduras 2009 och Paraguay 2012. De visade 

att en liten politisk och ekonomisk elit var beredd att gå 

mycket långt för att inte förlora vad de historiskt anser 

sig ha rätt till. Båda presidenterna vid tiden för kupperna, 

Honduras president Manuel Zelaya 6 och Paraguays  

Fernando Lugo 7 ville fördela marken mer jämlikt och 

stärka inte bara småskaliga bönders och urfolkens rätt 

till mark att odla, utan även skyddet av naturresurserna. 

De långa, utdragna inbördeskrig som i modern tid plågat 

Colombia, Guatemala, El Salvador och Nicaragua har 

alla i grunden handlat om den ojämlika fördelningen av 

mark. Trots att det i de tre centralamerikanska länder-

na gått mer än 20 år sedan krigssluten, är de politiska 

grundproblemen desamma som före krigen. Klyftorna 

och fattigdomen består. Småskaliga bönder och urfolk 

kämpar för egen mark att bruka. 

I Colombia har det gått tre år sedan fredsavtalet mellan 

regeringen och FARC, men våldet fortsätter mot de 

organisationer som samlar urfolk, småskaliga bönder, 

afrocolombianer och inte minst kvinnor som kämpar för 

sina rättigheter, mark och naturresurser. 8 Den politiska 

och ekonomiska elit som var emot fredsavtalet försöker 

nu stoppa dess genomförande. 

EXPLOATERINGEN AV MARK GYNNAR FÅ

Trots årtionden av försök att genomföra jordreformer 

i flera latinamerikanska länder är fördelningen av mark 

ojämlik. De reformer som möjligen var på väg att lyckas 

sköts i sank under den nyliberala våg som drog fram över 

regionen på 1990-talet. 9

Under 1990-talet kunde den lilla klick förmögna företa-

gare och markägare som redan hade mycket mark riva 

upp gamla regleringar om begränsningar för hur mycket 

mark en person fick äga. Det skedde genom goda kontak-

ter med de politiska makthavarna, som även öppnade 

upp stora delar av Latinamerika för utländska investe-

ringar. 10 Resultatet är att den yta som upptas av gruvor, 

oljeutvinning, betesmark för nötkreatur, odlingar för 

BONDE MED LIVET SOM INSATS

MARK, MAKT OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER I LATINAMERIKA

Den ojämlika fördelningen av mark illustreras också 

med att 1 procent av dem som äger mest mark 

i Latinamerika äger lika mycket mark som de övriga 

99 procenten tillsammans.3
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soja, palmolja, socker och eukalyptus har ökat drama-

tiskt i hela regionen. 11 Utvidgningen sker på bekostnad 

av den yta som småskaliga bönder, urfolk och personer 

med afrikanska ättlingar historiskt haft rätt till, men 

aldrig fått papper på att de äger. Oftast sammanfaller 

platserna där dessa investeringar sker med områden där 

fattigdomen är som störst. Till exempel finns det områ-

den i Guatemala där flera vattenkraftverk byggts men 

där lokalbefolkningen fortfarande lever utan el. Lokal-

befolkningen gynnas alltså inte av investeringarna. 

Exploateringen av mark för produktion av exportvaror 

drivs på av en ökande global konsumtion av, och efter-

frågan på, mineraler, olja, soja, palmolja, socker, nötkött 

och timmer. 12 I flera länder i Latinamerika tas politiska 

beslut som gynnar en liten grupp med stora ekonomiska 

intressen. 13 Resultatet är inte bara att de ekonomiska 

och sociala klyftorna består utan också att demokratin 

försvagas, människors rättigheter kränks och de senaste 

åren har fattigdomen i Latinamerika ökat. 14 Det märks 

inte minst i Centralamerika där en stor majoritet av 

dem som nu migrerar till USA kommer från små byar på 

landet där människor inte längre har något hopp om att 

kunna försörja sig. 15 

MARK ÄR VIKTIGT FÖR JÄMSTÄLLDHET  

OCH KVINNORS EGENMAKT

I de länder som lyfts i denna rapport är en stor del av 

landsbygdsbefolkningen kvinnor som lever ensamma då 

männen har migrerat, permanent eller säsongsvis, till de 

stora städerna eller USA. 

Kvinnorna är mer utsatta i familjen, samhället och regi-

onen. För många kvinnor runtom i Latinamerika präglas 

vardagen av våld. Eftersom kvinnor av tradition inte äger 

eller kontrollerar den mark de brukar har få kvinnor på 

landsbygden en egen inkomst och makt över sitt liv. Att 

kräva rätten och tillgången till mark är därför livsviktig 

och en viktig del i arbetet för kvinnors egenmakt och 

jämställdhet. 

Den ojämna fördelningen av mark sätter också käppar i 

hjulen för arbetet med de globala målen. Av 169 delmål 

är 132 knutna till landsbygdsutveckling. 16 För att uppnå 

målen måste människor på den latinamerikanska lands-

bygden få säker tillgång till mark. En undersökning från 

2018 visar att de latinamerikanska länderna är långt ifrån 

att uppnå till exempel delmål 2.4 om hållbar livsmedels-

produktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder. 17

BONDE MED LIVET SOM INSATS

KÖNSDISKRIMINERING OCH RÄTTEN TILL MARK

Tillgång till eller kontroll över mark i många utvecklingsländer styrs av formella och 

informella normer och regler som missgynnar kvinnor. Kvinnor tillåts sällan ta beslut om 

hur marken bör skötas, vad som ska odlas och de får inte del av den ekonomiska vinsten 

från skörden.

Lagar och reformer har utformats utifrån föreställningen att mannen ansvarar för det 

produktiva arbetet, att bruka jorden, medan kvinnan tar hand om det reproduktiva arbe-

tet i hemmet. Därför har många jordreformer endast gynnat män då kvinnor i jordbruket 

inte ses som bönder, utan som stöd till mannen.

Globalt är det endast omkring 13 procent av kvinnorna som formellt äger den mark de 

brukar. För kvinnor som har ägande- eller nyttjanderätt över mark ökar möjligheterna att 

anpassa jordbruket till klimatförändringar. Att stärka kvinnors rätt till mark skulle enligt 

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter öka jämställdheten och främja arbetet 

för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Källor: FAO, UN Women, Landesa, OHCHR.
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PALESTINA

SVERIGE

BURMA/MYANMAR

KAMBODJA

SRI LANKA

VIETNAM

FILIPPINERNA

TANZANIA

MOÇAMBIQUE

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABWE

MOLDAVIEN

NORDMAKEDONIEN

ALBANIEN

KOSOVO
BOSNIEN HERCEGOVINA

I COLOMBIA ÄGER 
SMÅSKALIGA BÖNDER

4 PROCENT 
AV DEN TOTALA 
JORDBRUKSAREALEN

I HONDURAS ÄGER 
SMÅSKALIGA BÖNDER

9 PROCENT 
AV DEN TOTALA 
JORDBRUKSAREALEN

I GUATEMALA ÄGER 
SMÅSKALIGA BÖNDER

16 PROCENT 
AV DEN TOTALA 
JORDBRUKSAREALEN

MARK OCH OJÄMLIKHET I LATINAMERIKA: 

SMÅSKALIGA BÖNDERS ANDEL AV LANDETS JORDBRUKSAREAL

18   AV ALL MARK I 
   LATINAMERIKA 
   ÄGS 18 PROCENT 
 AV KVINNOR PROCENT

     Enligt FAO är 18 % av jord-

   bruksmarken i kvinnors händer, 

      de får 10% av krediterna och

    endast 5% av tekniska stödet.

*Det är en minskning med tre procentenheter sedan 1970. 
Samtidigt har storjordbrukens del av arealen ökat med 41 procent.

*

Källor: Oxfam, FAO. 
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Foto: Jesper Klemedsson.

MARK OCH OJÄMLIKHET I LATINAMERIKA 

• Fattigdomen i Latinamerika ökade från 46,7 till 48,6   

 procent 2014 –2016.

• 0,79 är den genomsnittliga Gini-koefficienten för   

 landfördelningen i Latinamerika. 1,0 står för maximal  

 ojämlikhet. I Europa är koefficienten 0,57, i Afrika 0,56  

 och i Asien 0,55.

• 13 procent av marken i Latinamerika ägs av småskaliga  

 jordbrukare.

Källa: FAO.

MÖRDADE MARK- OCH MILJÖRÄTTSAKTIVISTER 

I LATINAMERIKA 

Av de människorättsförsvarare som mördades i världen 

2018 var 164 mark- och miljörättsaktivister. Hälften av dessa 

(83 personer) var latinamerikaner från Colombia, Brasilien, 

Guatemala, Mexiko, Honduras, Venezuela och Chile.

• 40 av förövarna under 2018 var enligt Global Witness  

 statliga representanter som poliser och militärer. 

• Enligt Global Witness misstänks 40 dödsfall ha kopp- 

 lingar till representanter för privata företag, inhyrda   

 mördare och säkerhetsbolag.

Källa: Global Witness.



PALESTINA

SVERIGE

BURMA/MYANMAR

KAMBODJA

SRI LANKA

VIETNAM

FILIPPINERNA

TANZANIA

MOÇAMBIQUE

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABWE

MOLDAVIEN

NORDMAKEDONIEN

ALBANIEN

KOSOVO
BOSNIEN HERCEGOVINA

PROCENT AV MARKEN 
I COLOMBIA ANVÄNDS 
FÖR GRUVBRYTNING

5
PROCENT AV MARKEN 
I COLOMBIA ANVÄNDS 
FÖR PRODUKTION 
AV PALMOLJA 

15 ➜

PROCENT AV MARKEN 
I GUATEMALA ANVÄNDS 
FÖR PRODUKTION 
AV SOCKERRÖR 

➜26

PROCENT AV MARKEN 
I GUATEMALA ANVÄNDS 
FÖR PRODUKTION 
AV PALMOLJA 

6 ➜

PROCENT AV MARKEN 
I HONDURAS ANVÄNDS 
FÖR PRODUKTION 
AV PALMOLJA 

12 ➜

PROCENT AV MARKEN 
I COLOMBIA ANVÄNDS 

FÖR ODLING 
AV SOCKERRÖR 

24

MARKANVÄNDNING TILL RÅVAROR OCH STORSKALIG 

JORDBRUKSPRODUKTION FÖR EXPORT

BONDE MED LIVET SOM INSATS

Källor: Oxfam, FAO.
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Rapporten fokuserar på tre länder i Latinamerika där 

We Effect arbetar och där människorättsförsvarare och 

ledare för urfolks- och bonderörelser är mest utsatta.

I Colombia hade fram till augusti 2019 fler än 627 sociala 

ledare och människorättsaktivister dödats sedan freds-

avtalet tecknades mellan den colombianska regeringen 

och FARC-gerillan i december 2016. Enligt organisatio-

nen INDEPAZ var en stor del av dem bönder och urfolk. 

Fredsavtalet, som bland annat inkluderar en mer rättvis 

fördelning av mark, har lett till svåra utmaningar och 

har ännu inte genomförts i sin helhet. I dag är Colombia 

Latinamerikas farligaste land för personer som försvarar 

mark och miljö. 

I Honduras har förföljelser, hot och mord av människo- 

rättsaktivister ökat drastiskt sedan statskuppen 2009. Den 

3 mars 2016 sände det brutala mordet på Berta Cáceres, 

ledaren för organisationen COPINH, chockvågor världen 

över. Mordet avslöjade ett kriminellt nätverk med tydliga 

kopplingar mellan näringsliv, militärer, politiker och 

statstjänstemän. 

I Guatemala registrerades år 2018 391 attacker på 

människorättsförsvarare av Guatemalan Human Rights 

Defenders Protection Unit. Samma år ökade morden 

på dessa med 137 procent jämfört med året innan, den 

största ökningen i världen under året. Mellan maj och juli 

2018 gick häktningsorder för medlemmar i en bonde-

organisation We Effect arbetar med upp från 300 till 700. 

KARTLÄGGNING VISAR PÅ HOT, VÅLD OCH 

SMUTSKASTNING AV BÖNDER

We Effect har under maj – juli 2019 låtit elva samarbets-

organisationer i Colombia, Guatemala och Honduras 

svara på en enkät om hur krav på rätten till mark påver-

kar deras arbete och den personliga säkerheten. Enkäten 

genomfördes i de latinamerikanska verksamhetsländer 

som toppar mordstatistiken på människorättsförsvarare. 

Enkätens syfte är att kartlägga hur organisationer, som 

arbetar med jordbruksutveckling och kvinnor i Guate-

mala, Honduras och Colombia, upplever riskerna med 

att deras arbete är kopplat till markfrågor och mänskliga 

rättigheter. I enkätundersökningen svarar elva bonde-, 

urfolks- och kvinnoorganisationer på frågor om hot och 

våld kopplat till deras arbete. Frågorna och urvalet tar 

särskild hänsyn till kvinnors perspektiv.

Samtliga elva är medlemsbaserade organisationer som 

arbetar med jordbruksutveckling, varav två är rena ur-

folksorganisationer och en kvinnoorganisation. Av säker-

hetsskäl genomfördes enkäterna analogt och anonymt. 

Svaren bygger på en samlad bild för respektive organisa-

tion baserad på både kvinnors och mäns erfarenheter.

Av svaren framgår att tio av de tillfrågade organisationer-

na ser med stor oro på hur utrymmet för det civila sam-

hället krymper i deras hemländer. Deras medlemmar 

och personal hotas på grund av arbetet med att skydda 

naturresurser och mark att odla. 

Framför allt pekar organisationerna ut företrädare för 

statliga och lokala myndigheter, polis och militär, samt 

privata företag som dem som hotar och hindrar dem 

från att utföra sina arbeten. De vittnar om hur deras 

ledare och medlemmar utsätts för hot, våld, trakasserier, 

attacker, smutskastning och övervakning. 

Fem av elva organisationer nämner godtyckliga arrest-

eringsorder och frihetsberövande som ett vanligt före-

kommande problem. Även upprepade förhör har blivit 

en del av deras vardag. Medlemmarnas yttrande-, organisa-

tions- och rörelsefrihet begränsas.

BONDE MED LIVET SOM INSATS

PARTNER UNDER PRESS

”Våra ledare förföljs och hotas eftersom 
företagen vill ha vår mark för att bygga 
vattenkraftverk, dammar eller gruvor”, 

skriver en person från Honduras.
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I Colombia uttrycker de tillfrågade inte en lika stor oro 

inför situationen som organisationerna i de central-

amerikanska länderna. Däremot upplevs det i Colombia 

att statliga och lokala myndigheter sätter allt fler käppar 

i hjulen för deras arbete. Myndigheterna utför oannonse-

rade kontrollbesök och sätter upp byråkratiska hinder för 

att bromsa in verksamheten, vilket bland annat försvårar 

den registrering som lagen kräver. Om en organisation 

inte är registrerad i Colombia får den svårigheter att öpp-

na bankkonton och ta emot finansiellt stöd.

De senaste åren har lagändringar som påverkar lokala, 

icke-statliga, organisationers arbetsmöjligheter, och som 

ger myndigheter större befogenheter att upplösa dem för 

exempelvis ”administrativt brott”, diskuterats och röstats 

igenom av flera länder i regionen. I enkätsvaren hän-

visar tio organisationer till nyinstiftade ordnings- och 

terrorlagar som försvårar deras arbete. I både Honduras 

och Guatemala har myndigheter vid olika tillfällen utlyst 

undantagstillstånd för att ”återta” kontroll över regioner 

som präglas av dispyter som rör mark och naturresurser. 

Organisationerna har då upplevt ökade kontroller och 

gripanden. Kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier  

i och med visiteringar av manliga poliser och militärer.

I de två centralamerikanska länderna upplever alla till-

frågade organisationer att de lever under ständiga hot på 

grund av sitt engagemang och arbete för rätten att äga 

och bruka sin egen mark. Urfolken och de kvinnliga bön-

derna är särskilt utsatta. De trakasseras, förnedras, hotas 

och utsätts för sexuella övergrepp. Förövarna är poliser, 

militärer, säkerhetsvakter och även representanter för 

privata företag. Många gånger sker övergreppen öppet 

i samband med organiserade demonstrationer mot 

myndigheternas agerande eller för rätten till mark.

BONDE MED LIVET SOM INSATS

”Kvinnorna förtrycks och mördas för 
att de kräver mark av Honduras 

regering. Man skjuter tårgas på dem 
under demonstrationer riktade mot 

parlamentets missbruk av våra lagar”, 
skriver en person från Honduras 

i sitt enkätsvar.

”Kvinnorna fängslas, förnedras och i 
ett fall klippte de håret av en kvinna 
framför hennes familj och grannar”, 
skriver en person från Guatemala.

”En kamrat blev brutalt nedslagen av 
militären. Hon var gravid vid tillfället 
och de slog på hennes mage”, skriver  

en person från Honduras.

”Kvinnorna blir slagna, och gör de sin röst  
hörd blir de mordhotade”, skriver en person  

från Guatemala.
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I alla tre länderna har ledare och talespersoner för orga-

nisationer som samarbetar med We Effect mördats när de 

krävt sina rättigheter. Sedan mordet på COPINH:s ledare 

Berta Cáceres i mars 2016 har organisationen förlorat  

fyra personer i ledande befattningar. Flera av dem hade 

hotats under en längre tid. Inom loppet av två månader, 

maj – juni 2018, drabbades en samarbetsorganisation 

i Guatemala av att fyra lokala ledare mördades.

Morden, hoten och övergreppen leder sällan till åtal och 

präglas av straffrihet. Morden och hoten handlar inte bara 

om att tysta starka förebilder, utan mer om att skrämma 

andra till tystnad och lydnad. Som en del av skrämsel-

taktiken mordhotas även ledarnas släktingar och familje-

medlemmar. 

Fem av de elva skriver organisationerna uppger att deras 

medlemmar sett sig tvungna att fly sina hem på grund 

av våld och attacker. I två fall har medlemmars odlingar 

och/eller hem bränts ner. Attackerna är inte enbart riktade 

mot enskilda individer. Natten mot den 8 mars 2019, på 

den Internationella kvinnodagen, utsattes en samarbets- 

organisation i Guatemala, som arbetar med kvinnors 

rättigheter, för ett inbrott. Deras kontor förstördes och 

känsliga dokument stals. Under 2018 hade organisatio-

nen observerat 24 olika säkerhetsincidenter, däribland 

telefonavlyssning och obehörig övervakning av kontoret. 

Utöver hot och våld visar enkätsvaren på förekomsten av 

riktade propagandakampanjer. I medier och på sociala 

medier framställs organisationerna som upprorsmakare 

som motverkar tillväxt och utveckling, eller i värsta fall 

som terrorister. Avsändarna kommer från det politiska 

etablissemanget, näringslivet och/eller civilbefolkningen. 

I vissa fall har intresseorganisationer, vars enda syfte är 

att svartmåla bonde- och urfolksorganisationer, bildats. 

Alla organisationer efterfrågar en större internationell 

närvaro. De vill att det internationella samfundet 

uppmanar regeringarna att leva upp till de lagar, avtal 

och konventioner om mänskliga rättigheter som de har 

skrivit under. I Colombia efterfrågas särskilt stöd för att 

fredsavtalet från 2016 ska genomföras.

BONDE MED LIVET SOM INSATS

”Våra lokala ledare mördas, så att 
ursprungsbefolkningen inte längre ska 

kräva sina landrättigheter”, skriver en person 
från Guatemala i sitt enkätsvar.

”Vår ordförande fick hembesök av maskerade 
personer, allt för att skrämma hens familj”, 

skriver en person från Colombia.

”We Effect bör stödja arbetet med freds-
processen, upprätthålla kommunikation med de 

involverade organisationerna och stödja dem 
med resurser och kunskapshöjande insatser”, 

skriver en organisation i Colombia.

Alla organisationer 
efterfrågar en större 

internationell närvaro. 
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SÅ ARBETAR WE EFFECT MED MARKFRÅGAN: 

• We Effect arbetar med hållbar landsbygdsutveckling och fattigdomsbekämpning  

 genom ökad jämställdhet. Tillsammans med lokala bonde- och urfolksorgan-

 isationer fokuserar We Effect på hållbara produktionsmetoder, tryggad livsmedels- 

 försörjning och anpassning till klimatförändringarnas effekter. Insatserna förenar  

 kooperativa metoder för inkomstökande projekt med social, ekonomisk och miljö- 

 mässig hållbarhet.

• We Effect stöder genom sin verksamhet mark- och miljöförsvarares rättigheter  

 att använda fredliga medel för ansvarsutkrävning. Insatserna fokuserar på kvinnor  

 och urfolk.

• I andra världsdelar där We Effect är verksamma stöttas samarbetsorganisationer  

 vid förhandlingar med både lokala beslutsfattare, ländernas regeringar och utländska  

 investerare då en säker och rättvis markbesittning, samt skydd av informella mark- 

 rättigheter är avgörande för We Effects målgrupper. Detta har visat sig svårt i   

 Latinamerika och delar av Asien men i flera afrikanska länder, exempelvis Tanzania,  

 har det varit en framgångsrik modell.

Foto: Jesper Klemedsson.
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I Guatemala har Comité de Unidad Campesina (CUC) 

utsatts för våld och förföljelse, under årtionden, i sitt 

arbete för rätten till mark och urfolkets rättigheter. Bara 

förra året mördades fyra av organisationens medlemmar. 

Ledaren för CUC, Daniel Pascual, lever under ständigt hot.

 – Vem som äger mark är fortfarande det som främst av-

gör vem som har makt i Guatemala, säger Daniel Pascual.

Han beskriver hur ett fåtal personer i Guatemala äger en 

stor majoritet av all mark. Framför allt handlar det om 

bördig odlingsmark som används för odling av export-

grödor. Samtidigt saknar en majoritet av befolkningen på 

den guatemalanska landsbygden sysselsättning och kan 

knappt förse sina familjer med mat.

Enligt Daniel Pascual har den ojämlika fördelningen av 

mark en historisk förklaring. Det är framför allt en fråga 

om att landets urfolk vägras rätten att äga och bruka 

marken. Det gjordes ett försök att komma tillrätta med 

problemet efter inbördeskriget 1960 –1996, men det 

resulterade inte i något konkret. CUC har kämpat i 20 år 

för att den omfattande jordreform som utlovades efter 

kriget ska genomföras. Eftersom inget händer ockuperar 

organisationens medlemmar mark som de efter grund-

liga studier inte anser har en rättmätig ägare. 

 – Men ofta är också privata företag intresserade av 

marken. De vill anlägga en gruva eller producera till 

exempel palmolja, varför våra ockupationer ofta leder till 

konfrontationer. Vi blir förföljda, svartmålade, fängslade, 

utsätts för våldsamma avhysningar och mördas. Våldet ut-

förs av såväl militär och polis, som företrädare för privata 

säkerhetsföretag, säger Daniel Pascual.

Attackerna på CUC och andra organisationer som 

kämpar för tillgång till mark i Guatemala sker ofta med 

statens och rättsapparatens goda minne. Därför har 

CUC vänt sig till den Interamerikanska kommissionen 

för mänskliga rättigheter, och även till internationella 

organisationer, för att få stöd. 

 – Det handlar om mer än bara rätten till mark. Det 

handlar om grundläggande rättigheter som tillgång till 

hälsovård, utbildning, infrastruktur, transporter, tak över 

huvudet och sysselsättning, säger Daniel Pascual. 

”VI BLIR FÖRFÖLJDA, SVARTMÅLADE, FÄNGSLADE”

Daniel Pascual, Guatemala. Foto: Anna Nylander.

BONDE MED LIVET SOM INSATS
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Maria blickar ut över ett torrt och kargt fält. Det har 

inte regnat på ett halvår och vattnet i brunnar och vatten-

drag sinar. Odlingarna i Marias jordbrukskooperativ 

i regionen La Guajira, i norra Colombia, torkar ut.

Även om regnet kommer hotar ändå vattenbrist. Marias 

blick söker sig långt bort. Hon lyfter handen och pekar 

mot horisonten.

 – Där borta håller de på att gräva ut jorden. De har 

hittat kol, så det ska bli en gruva, vilket kommer kräva 

mycket vatten. Vi får se om vi kommer kunna stanna 

kvar, säger Maria.

Hon beskriver Colombia som ett rikt land med stora 

naturtillgångar och bördig odlingsmark. 

 – Samtidigt finns det människor som inte har något 

att äta. Barn dör av hunger och törst. Och regeringen ger 

ingen hjälp. Vi lever i ett land utan framtid, säger hon.

Liksom många andra kvinnor på den colombianska 

landsbygden är Maria en bonde utan mark. Som många 

andra småskaliga bönder, i inte bara Colombia utan hela 

Latinamerika, tvingas hon hyra mark för att få mat till 

familjen. Tillsammans med ett 40-tal andra småskaliga 

bönder ingår Maria i ett jordbrukskooperativ som odlar 

kassava, bananer och tomater på mark de inte själva 

äger. Det lilla som blir över när de tagit vad de själva 

behöver säljer de. 

 – Jag är född på landet, har växt upp här och vill 

stanna här, men att vara bonde utan mark fungerar inte, 

säger Maria.

Colombia har stora ekonomiska resurser, men bara en 

liten del av befolkningen kan dra nytta av det. Av landets 

totala jordbruksmark ägs 81 procent av en procent av 

landets jordbrukare. 

När landets regeringar under decennier har utformat sin 

politik har de satt storbönder och privata företag i första 

rummet. Småskaliga bönder, urfolk och den afrocolom-

bianska befolkningen har drivits bort från mark som de 

levt på och brukat i generationer. Den politik som förs 

gynnar exploatering av naturtillgångar som mineraler, 

skog och vattenkraft eller plantering av stora arealer av 

monokulturer av banan, sockerrör och afrikansk palm 

ur vilken palmolja utvinns. Produkter som sedan framför 

allt exporteras.

Utan tillgång till egen mark att odla saknar många 

småskaliga bönder möjlighet att försörja sina familjer 

och sig själva. Bara i La Guajira har har 5 000 barn dött 

av undernäring sedan 2010. De stora sociala och ekono-

miska klyftorna och den ojämlika tillgången till mark 

låg till grund för konflikten som inleddes på 1960-talet 

och kom att bli världens längsta inbördeskrig. I över 50 

år förde vänstergerillan FARC krig mot den colombianska 

staten. Fler än 250 000 människor dödades, tiotusentals 

människor försvann och fler än sju miljoner tvingades 

på flykt. När ett fredsavtal mellan de stridande parterna 

tecknades 2016 tändes en gnista av hopp bland många i 

Colombia. Men än är freden långt borta. På den colombi-

anska landsbygden råder fortfarande en väpnad konflikt. I 

vissa delar av landet beskrivs situationen som kaotisk, till 

och med värre än under kriget. Offren är nu, liksom då, 

småskaliga bönder, urfolk, afrocolombianer och kvinnor.

Ana är medlem i samma jordbrukskooperativ som Maria. 

När hon var 17 år mördades hennes pappa av paramilitära 

soldater.

 – Fram till dess hade jag ignorerat konflikten. Jag ville 

inte ha med den att göra, men vi var fattiga bönder och 

tillhörde ett urfolk. Det räckte för att bli måltavlor för 

paramilitärernas aktioner, säger Ana.

Under krigsåren beslagtog väpnade grupper sammanlagt 

närmare åtta miljoner hektar mark från framför allt små-

skaliga bönder, urbefolkningen och den afrocolombianska 

BONDE MED LIVET SOM INSATS

UTAN MARK FINNS INGEN 
FRAMTID I COLOMBIA
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befolkningen. Människor fördrevs från sina hem och 

åkrar. Det drabbade även Ana och hennes familj.

I La Guajira står nu Ana inför ett nytt hot. Tillsammans 

med Maria och flera andra i området arbetar hon för att 

stoppa den nya kolgruvan. 

 – Här är det vi kvinnor som tar fajten. Vi vet vad gruv-

näringen för med sig. Sjukdomar och andra svårigheter 

för våra barn. Vi har knappt något vatten som det är. Om 

det tar slut, vad ska vi dricka då? Om jorden slits ut, vad 

ska vi leva av i morgon? frågar sig Ana. 

Runt omkring i Colombia gör allt fler som Maria och Ana. 

De försvarar jorden och naturresurserna. De försvarar 

den rätt att bruka egen mark som de anser sig ha blivit 

berövade. De försvarar tillgången till vatten och andra 

naturtillgångar. De kämpar för sina grundläggande 

mänskliga rättigheter. De gör det med livet som insats. 

Sedan fredsavtalet undertecknades 2016 har fler än 600 

människorättsförsvarare och sociala ledare för gräsrots-

rörelser mördats i Colombia. Fredsavtalets utlovade 

jordreform är illa omtyckt av landets storbönder och 

förmögna överklass och har därför inte genomförts. 

I presidentvalet 2018 vann de politiker som vill försvaga 

fredsavtalets omfördelning av jorden. Samtidigt har vål-

det mot dem som kräver att fredsavtalet genomförs ökat. 

I ett annat jordbrukskollektiv väster om La Guajira lever 

Rosa. Än så länge har ingen hon känner mördats, men 

hon är säker på att det bara är en tidsfråga.

 – De kommer försöka döda oss. För att vi är bönder 

som skyddar våra naturresurser och vill att alla ska få det 

bättre, inte bara ett fåtal, säger Rosa.  

Hon vill att barnen ska få gå i skolan, att de sjuka ska 

få hälsovård, att alla ska få mat för dagen och tak över 

huvudet. Saker som många i Colombia i dag saknar. 

För många kvinnor på landsbygden är tillgång till egen 

mark att odla en fråga om överlevnad. Det är en nyckel 

för att ta sig ur fattigdomsfällan. Ekonomisk egenmakt 

och självständighet behövs också för att kvinnor ska 

stärka sina möjligheter att delta i politiska processer 

och fredsbyggande. 

Utan mark är det svårt för Maria, Ana och Rosa att tänka 

på annat än hur de ska få mat för dagen. 

 – Att inte ha mark betyder att vi inte har möjlighet 

att utveckla andra projekt. För att odla behöver vi mark. 

För att bygga bostäder behöver vi mark. Med hyrd mark 

lyckas vi bara med små initiativ, säger Rosa.

Som framtiden ser ut nu kommer Marias, Anas och Rosas 

barn att växa upp med samma utmaningar som sina 

mödrar.

 – Utan bostad och mark. Vi har ingenting. Vi föddes 

fattiga, vi fortsätter att vara fattiga, och vi kommer att 

dö fattiga, säger Ana. 

BONDE MED LIVET SOM INSATS

RIKTLINJER OM MARK OCH MÄNSKLIGA  

RÄTTIGHETER VISAR VÄGEN FÖR NÄRINGSLIVET  

För företagare och storskaliga investerare som vill 

värna om landsbygdsbors rättigheter och natur-

resurser i Latinamerika (eller andra regioner med 

hög risk för negativ inverkan på människor och 

miljö) finns flera vägledande frivilliga internationel-

la instrument. Till exempel::

• FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisations  

 (FAO) frivilliga riktlinjer för en ansvarsfull   

 förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättig- 

 heter, innehåller vägledning kring bland annat  

 markrättigheter.

• Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörj- 

 nings (CFS) principer för ansvarsfulla   

 investeringar i jordbruk och livsmedelssystem  

 (även kända som CFS-RAI), innehåller   

 tio principer för ansvarsfulla investeringar  

 i jordbruk och livsmedelssystem.

• FN:s vägledande principer för företag och  

 mänskliga rättigheter, ett ramverk som   

 antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter  

 2011.

Källor: FAO, CFS, FN.
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När privata aktörer med kopplingar till regeringen och 

med finansiellt stöd från utlandet ville bygga ut en flod 

i västra Honduras sa urfolket nej. Floden Gualcarque 

är helig för lencafolket. Motståndet organiserades av 

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 

de Honduras (COPINH), en av We Effects samarbets-

organisationer, under ledning av Berta Cáceres. Åratal av 

motstånd gav resultat, dammbygget Agua Zarca stoppa-

des. Men priset de fick betala var Bertas liv.

Tre år före mordet i mars 2016 beskrev Berta motståndet 

mot dammbygget Agua Zarca som ett lågintensivt krig. 

Varken den honduranska regeringen eller det privata 

företaget Desarrollos Energéticos SA (Desa) frågade 

lokalbefolkningen om lov innan de fattade beslut om att 

bygga ut floden med investeringar från Kina. I maj 2013, 

när de första grävmaskinerna kom till floden Gualcarque 

stod hon och COPINH:s medlemmar öga mot öga med 

beväpnade militärer. Bara en vecka efter att organisa-

tionen inlett sin blockad av bygget stoppades Berta 

Cáceres och hennes kollega Tomás Gómez av militä-

ren som sökte igenom den bil de färdades i. Militären 

påstod sig ha hittat ett oregistrerat vapen i bilen men 

vid rättegången friades de. Berta Cáceres anklagades 

snart för uppvigling och tvingades gå under jorden, men 

blockaden kvarstod. Berta Cáceres beskrev hur Desas 

styrelseordförande David Castillo tidigare arbetat för 

den militära underrättelsetjänsten och varit rådgivare åt 

regeringen. Även styrelsens sekreterare hade kopplingar 

till militären, liksom företagets säkerhetschef. 

En domstol friade Berta Cáceres även från anklagelserna 

om uppvigling, men hoten och trakasserierna fortsatte. 

Så gjorde även COPINH:s blockad och protester. Till slut 

drog sig de kinesiska finansiärerna ur projektet.

Berta Cáceres belönades 2015 med det prestigefyllda 

miljöpriset Goldman Environmental Prize. När Desa 

lovades ny finansiering av holländska och finska utveck-

lingsbanker planerade Berta Cáceres att besöka bankerna 

för att stoppa deras investeringar. Innan hon hann resa 

mördades hon i sitt hem, natten till den 3 mars 2016.

 − Min mamma var medveten om vad som kunde 

hända henne. Hon var inte den enda som hotades eller 

attackerades. Under åren har vi förlorat flera medlemmar 

i rörelsen, berättar Berta Cáceres dotter Bertha Zúñiga.

I dag är Berta Cáceres en symbol för det riskfyllda 

arbetet mot exploatering och privatisering av naturens 

resurser, råvaror och jordbruks- och skogsmark. Inte bara 

i Honduras och Centralamerika, utan i hela världen. Dam-

mbygget Agua Zarca står än i dag still utan finansiärer. 

En oberoende expertrapport framtagen av El Grupo 

Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) 

presenterades hösten 2017 och visade på hur mordet 

på Berta Cáceres var en del av en större strategi för 

att ”kontrollera, neutralisera och eliminera” hinder för 

utvecklingen av energiprojektet Agua Zarca. Rapporten 

pekade ut flera chefer och säkerhetspersonal på företa-

get Desa, samt högt uppsatta statliga tjänstepersoner 

och säkerhetspersonal, som delaktiga i planeringen och 

genomförandet av mordet.

I november 2018 dömdes sju män för mordet på Berta 

Cáceres. Tidigare samma år häktades David Castillo, 

misstänkt för att vara hjärnan bakom dådet. 

MORDET TYSTADE INTE BERTA CÁCERES RÖST 

Berta Cáceres, Honduras. Foto: Erik Halkjær.
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Foto: Claudio Vasquez Bianchi. 
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Victoria och Claudia lever båda i Polochic-dalen i 

centrala Guatemala. Sedan barnsben har de kämpat för 

egen åkermark att bruka och äga. Markkonflikten har 

pågått i generationer och skördat många människoliv.

Den mark som Victoria och Claudia med sina familjer 

odlar är ockuperad. Jordockupation är det enda sätt de 

hundratals familjer som lever i Polochic-dalen kan ta till 

för att kräva den mark de anser sig ha rätt till. 

 – Jorden är allt för oss. Utan den har vi ingen mat för 

våra barn, inget vatten, ingen hälsa. Utan mark är vi 

ingenting, säger Victoria.

Victoria har inget papper som säger att hon äger sin 

mark. Det hade inte hennes föräldrar heller, eller deras 

föräldrar före dem. När staten beslagtog marken för 

hundra år sedan delades den ut till storbönder och privata 

företag. Urfolket i dalen fick finna sig i att bli billig 

arbetskraft eller arrendebönder. 

De människor som levt i dalen i generationer förvandla-

de det täta djungelområdet till bördig jordbruksmark, 

men fick aldrig ta del av vinsterna. I stället levde de kvar 

i fattigdom.

 – Vi kämpar för att kunna äta, för att kunna ge våra 

barn bättre möjligheter, för att de ska kunna studera. 

Men vi blir ständigt motarbetade, säger Victoria. 

Under 1960-talet gjorde invånarna, som arbetat under 

slavliknande förhållanden på mark som de ansåg var 

deras, uppror. Protesterna pågick under inbördeskriget 

(1960–1996) och kulminerade i en massaker 1978 där mer 

än 50 personer dödades av militären. 

Efter inbördeskriget slut har oroligheterna åter blossat 

upp. Privata företag, uppbackade av Guatemalas regering 

och lokala makthavare, köper upp mark för att odla afri-

kansk palm, sockerrör och bananer, bygga ut floder och 

anlägga gruvor. 

Tjugo år efter krigsslutet dödas fortfarande lokalinvåna-

re i Polochic-dalen när de kräver sina rättigheter. Militär, 

polis och företrädare för privata säkerhetsföretag genom-

för regelbundna avhysningar som ofta slutar med våld.

Claudia har tvingats bort av militär från mark hon och 

hennes familj ockuperat fyra gånger. Den sista blev den 

mest dramatiska, men ledde också till att hon till slut 

fick egen mark. 

 – Vi kvinnor ställde oss framför säkerhetsstyrkorna för 

att stoppa dem, men det hjälpte inte, säger Claudia.

Hennes röst brister. Tårarna rinner när hon tänker till-

baka på den ödesdigra dagen i mars 2011. 

 – Vi hann inte ens ta ut våra saker. De förstörde allt. 

Husen brändes ner och våra odlingar förstördes. Det vik-

tigaste för oss var att få ut våra barn levande. Det är för 

deras skull, för deras framtid, som vi fortsätter kämpa, 

säger Claudia. 

Totalt tvingades 800 familjer bort. Bakom sig lämnade 

de brinnande hus och åkrar. Flera personer skadades och 

en person dödades. Två månader senare sköts två andra 

invånare ihjäl av okända män. En av dem var en lokal 

byledare, María Margarita Chub, 37 år, som avrättades i 

sin egen trädgård framför sina två barn. 

Det är ofta kvinnorna som drabbas hårdast. Det är de 

som tar hand om hemmet, skaffar mat till familjen och 

tar hand om barnen. När säkerhetsstyrkorna kommer 

ställer sig kvinnorna i det främsta ledet för att försvara 

I GUATEMALA GER 
KVINNORNA INTE UPP

Det är ofta kvinnorna som drabbas hårdast. Det 

är de som tar hand om hemmet, skaffar mat till 

familjen och tar hand om barnen.
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Källor: World Bank Group, UNDP.

sina familjer och samhällen. Konflikten leder inte bara 

till fysiskt våld, utan även till psykisk ohälsa. Många 

familjer har också splittrats. 

 – Min man lämnade mig och barnen för att det var för 

jobbigt att fortsätta kämpa. Men jag fortsatte för att ge 

mina barn ett värdigt liv. I dag äger jag min egen mark, 

säger Claudia. 

Den interamerikanska kommissionen för de mänskliga 

rättigheterna tvingade 2011 den guatemalanska staten att 

vidta skyddsåtgärder för de familjer som tvingats bort från 

sina hem samma år. Enligt regeringskällor har över 200 

familjer fått stöd att köpa egen mark i Polochic-dalen. 

Att kvinnor äger mark i Guatemala är mycket ovanligt. 

Sammanlagt ägs åtta procent av all jordbruksmark av 

kvinnor. Ofta är den mark som kvinnor tilldelas mindre 

produktiv, men kvinnor som Victoria och Claudia i Polo-

chic-dalen fortsätter att kämpa för att förändra detta. De 

tänker inte ge upp. 

 – Ett liv utan mark är sorgligt. Marken är vad vi 

kämpat för. Här kommer vi att stanna. Vi är inte rädda, 

säger Claudia.

DISKRIMINERING OCH RASISM I LATINAMERIKA 

Urfolk i Latinamerika är överrepresenterade bland dem som lever i fattigdom och 

underrepresenterade på beslutsfattande positioner i samhället. Detsamma gäller de 

människor i Latinamerika vars ättlingar som fördes till regionen (som slavar) från Afrika. 

Båda grupperna har en gemensam historia av uteslutning i samhället där de inte setts 

som fullvärdiga medborgare. De drivs bort från sina marker, deras vattenkällor förore-

nas och jordar utarmas. De brottas med undernäring och utbredda tonårsgraviditeter. 

De utsätts fortfarande för diskriminering och rasism, exempelvis i skolväsendet och på 

arbetsmarknaden. 

Trots att urfolkens rättigheter skyddas av internationella konventioner antagna av deras 

länder, och som ibland till och med garanteras i nationell lag, saknar urfolk överlag en 

säker tillgång till mark.
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BETYDELSEN AV MARK FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Många av världens småskaliga jordbrukare saknar formella bevis på att de äger eller har 

rätt till marken som försörjer dem, trots att lika möjligheter att äga och kontrollera mark 

är en rättighet enligt flera internationella konventioner. Vem som har tillgång till eller 

säker kontroll över mark bestäms i många utvecklingsländer genom informella överens-

kommelser, eller av politiska och ekonomiska intressen.

Rätten till mark är avgörande för flera mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till en 

skälig levnadsstandard, rätten till mat och rätten till ekonomisk utveckling. Att kunna 

bevisa ett ägarskap eller säker kontroll över sin mark är ofta en förutsättning vid pant-

sättning för lån, och ett krav för att få tillgång till rådgivningstjänster.

Urfolk har ofta en speciell relation till marken och naturen de traditionellt brukat vilket 

gör att marken har en grundläggande betydelse för att deras kultur ska kunna bevaras 

och utvecklas. Urfolks respekt för djur, natur och marker har stor betydelse för deras 

identitet men även för deras andliga värden.

Att säkra och försvara urfolks och småskaliga jordbrukares rätt till mark är centralt  

i arbetet med Agenda 2030 där FN:s medlemsländer enats om 17 gemensamma håll-

barhetsmål för att världens extrema fattigdom ska avskaffas, ojämlikheter minskas och 

klimatkrisen bemötas. Landsbygdsutveckling, hållbar livsmedelsproduktion, motstånds-

kraftiga jordbruksmetoder och markrättigheter är centrala för mål 1 (ingen fattigdom), 

mål 2 (ingen hunger) och mål 5 (jämställdhet). 

Källor: International Land Coalition (ILC), UNDP.
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Denna rapport visar hur riskfyllt det är för organiserade 

bönder att arbeta med markfrågan i Latinamerika. En-

käten genomförd i Honduras, Guatemala och Colombia 

vittnar om hur We Effects samarbetsorganisationer och 

projekt inom jordbruksutveckling påverkas negativt av 

attacker på bonde- och urfolksorganisationers ledare och 

medlemmar. Vittnesmålen visar att småskaliga bönder 

som kräver rätten till sin mark via sina intresseorganisa-

tioner eller kooperativ ofrivilligt blir människorätts- 

försvarare. 

I kartläggningen delas erfarenheter av hur lagändringar 

som inskränker rättigheter drivits igenom och resulterat 

i ett samhällsklimat där enskilda personer utsätts för 

fysiska attacker, våld, trakasserier och, i värsta fall, mord. 

Brott som sällan utreds ordentligt och där straffriheten 

är hög. Svaren visar också på kvinnors utsatthet.

I rapporten understryks sambanden mellan rätten till 

mark och fattigdomsbekämpning. Enligt International 

Land Coalition (ILC), en global allians av organisationer 

som arbetar för människors rätt till mark, blir det omöj-

ligt att uppnå de globala målen om vi misslyckas med 

att säkra och försvara urfolk och småskaliga jordbrukare 

i utvecklingsländers rätt till mark. Det går inte att foku-

sera på hållbar landsbygdsutveckling, jämställdhet och 

minskad fattigdom, utan att samtidigt uppmärksamma 

det faktum att människor mördas för sin rätt till över-

levnad. Att fokusera på bönder som enbart jordbrukare 

räcker inte i Latinamerika. Svenska politiker, företag, 

investerare och det svenska civilsamhället som arbetar 

i regionen måste börja se småskaliga jordbrukare som 

de människorättsförsvarare de har tvingats bli, och hitta 

metoder för att stötta och skydda dem i detta. Det behövs 

ökad kunskap, bland beslutsfattare och inom utvecklings-

samarbetet, om hur utsatta småskaliga jordbrukare är 

på grund av att de försvarar rätten till mark. Mark är 

grundorsaken till många konflikter men samtidigt en 

lösning på den stora ojämlikhet som råder i regionen. 

För med rätt lösningar kan regionen skapa de effekter 

som minskar fattigdom, svält, konflikter, våld, klimat-

förändringar och migration. Det krävs genomgripande 

åtgärder på såväl lång som kort sikt för att vända utveck-

lingen, men det enda som är riktigt effektivt är att åtgärda 

grundorsakerna, fattigdomen. I det arbetet spelar land-

rättigheter, landsbygdsutveckling och jämställdhet en 

central roll.

Sverige har under årtionden haft en mycket aktiv Latin-

amerikapolitik, inte minst som försvarare av demokrati, 

mänskliga rättigheter, fredsbyggande och det civila 

samhället. Politiken har varit holistisk och byggt på en 

kombination av bilateral dialog, arbete inom EU, stöd till 

FN och inte minst ett starkt stöd till civilsamhällesorga-

nisationer. Efter fredsavtalet i Guatemala gavs ett stort 

och viktigt stöd till fredsprocessen i landet och de olika 

processerna i Colombia har också fått mycket stöd från 

Sverige. Under de senaste 10 åren har fokus succesivt 

flyttats och en allt större tyngd getts åt främjande av 

svenska intressen. Detta var logiskt i en situation där de 

väpnade konflikterna såg ut att ha nått sin lösning och 

den ekonomiska utvecklingen gick i positiv riktning, men 

tyvärr har utvecklingen vänt. Det internationella sam-

fundet behövs i dag lika mycket som för 20–30 år sedan.

Sverige med sin bakgrund, historia i regionen, och inte 

minst sin legitimitet, behöver återigen stärka sin roll 

som aktör för demokrati, mänskliga rättigheter och det 

civila samhället. Det finns goda förutsättningar för den 

svenska regeringen att i nära samarbete med det civila 

samhället, EU och FN-systemet aktivt jobba mot den 

negativa trend Latinamerika genomgår just nu.

SLUTSATS
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BOSNIEN-HERCEGOVINA
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We Effect har verksamhet i mer än 20 länder i fyra världsdelar.
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We Effect stödjer utveckling som drivs av människor 
som själva lever i fattigdom. Därför arbetar vi med lokala 

organisationer och inte med egna biståndsprojekt. 
Vårt mål är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. 

Den här rapporten beskriver den centrala roll mark-
frågan har på fattigdom, konflikter och ojämlikhet. 

Kontrollen över mark/egendom är en förutsättning för 
att människor på landsbygden som lever i fattigdom ska 
kunna driva och utveckla de småskaliga jordbruk som är 
en förutsättning för deras överlevnad. I fokus står den 

allvarliga kris som uppstått i Latinamerika där småskaliga 
bönder, med ett särskilt fokus på kvinnor, som lever 
i fattigdom hotas på grund av statliga och privata 

aktörers ekonomiska intressen.


