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BONDE MED LIVET SOM INSATS

Med hänsyn till de porträtterade personernas säkerhet  

görs i denna rapport ett undantag från We Effects namnpolicy:  

Att alla som medverkar på bild ska namnges. 

“Hotet om våld är den svåraste 
utmaningen för de som kämpar för miljö- 

och klimaträttvisa.”

Clément Nyaletsossi Voule, FN:s särskilda 
rapportör för mötes- och föreningsfrihet.
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Det är inte svårt att förstå varför så många bönder, miljöförsvarare och människorättskämpar 

mördas varje år. Den enkla förklaringen är att de utmanar mäktiga intressen.

Det är inte heller särskilt svårt att förstå att allt fler mördas för varje år som går. I takt med att 

klimatförändringarna fortgår blir kampen om mark och naturresurser allt hårdare.

Det som är svårare att greppa är varför det är så många som, trots att de är medvetna om  

riskerna för dem själva och deras nära, väljer att fortsätta kämpa. Vad är det som får dem att 

trotsa farorna?

Vad får Anabela Lemos i Moçambique att år efter år fortsätta sin kamp mot storskaliga projekt 

som om de blir verklighet skulle tvinga småbönder att lämna sina hem? Varför ger hon inte upp 

ens när hon själv blir dödshotad och hennes son misshandlad? Var hämtar hon övertygelsen och 

kraften som gör att hon orkar fortsätta?

Kanske är en del av förklaringen att Anabela Lemos, precis som så många andra som kämpar 

för bönders rätt till marken de odlar och allas vår rätt till en beboelig planet, ser att kampen ger 

resultat. För samtidigt som många av de som står upp för miljön hotas och mördas finns också 

viktiga segrar att fira. I Moçambique har tusentals småskaliga bönder kunnat bo kvar och fort-

sätta bruka sin jord tack vare miljöorganisationen Justiça Ambiental, som Anabela Lemos leder.

För att rädda vår planet måste vi kunna försvara människor som Anabela. När hon nu tilldelas 

Per Anger-priset för sin kamp är det inte bara ett pris för henne, det är ett pris för alla miljöför-

svarare världen över.

Under två decennier har Justiça Ambiental hindrat starten av ett stort dammbygge som medför 

inga eller få positiva effekter för lokalbefolkningen. Eller som Anabela Lemos själv säger; det 

handlar inte om att stoppa ekonomisk utveckling – det handlar om att säkra att utvecklingen är 

hållbar och inkluderande och inte sker på bekostnad av människor och miljö.

We Effect stödjer bönders organisering i kooperativ eller andra medlemsbaserade organisatio-

ner. Vi vet av egen erfarenhet att ett effektivt motmedel mot hoten, våldet och morden är ett 

starkare stöd till de organisationer som kämpar för miljön och för bönders rättigheter. Idag går 

många organisationer på knäna, vilket gör att människo- och klimatvidriga investeringar kan 

genomföras utan organiserat motstånd och ofta utan att det skapar större rubriker eller når en 

internationell opinion.

PALESTINA
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UGANDA
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BOLIVIA
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GUATEMALA

EL SALVADOR

FILIPPINERNA

TANZANIA

MOLDAVIEN

NORDMAKEDONIEN
ALBANIEN

KOSOVO
BOSNIEN-HERCEGOVINA

COLOMBIA

MOÇAMBIQUE
MALAWI

ZAMBIA
ZIMBABWE

We Effect har verksamhet i 20 länder i fyra världsdelar.

VAD FÅR DEM ATT 
TROTSA FARORNA?

En allt för liten del av den rika världens bistånd går till civilsamhället i utvecklingsländer. Och 

av de medel som avsätts går en bråkdel till att försvara bönders, kvinnors och urfolks rättigheter 

till mark och miljö.

We Effect arbetar direkt med organisationer som Justiça Ambiental. Vi ser hur bönder trycks 

tillbaka, hotas och mördas när de försöker försvara sina rättigheter till mark, vatten och andra 

naturresurser. Dessa rättigheter är avgörande för att bekämpa fattigdom, klimatkris och ojäm-

likhet. Jordbruksmark och vatten behövs för att kunna sätta mat på bordet.

Världens bönder är livsviktiga. Ingen ska behöva vara bonde med livet som insats. Tillsammans 

måste vi bryta tystnaden. Det handlar om vår egen och planetens framtid.

Lotta Folkesson,
styrelseledamot Lantbrukarnas Riks-
förbund och ordförande We Effect

Anna Tibblin, 
generalsekreterare We Effect
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Klimatförändringarna i kombination med storskaliga 

ekonomiska intressen gör att trycket på mark och 

naturresurser ökar i världen. Samtidigt minskar det de-

mokratiska utrymmet och de som står upp för mänsk-

liga rättigheter och för miljön hotas och mördas. Bland 

dem som drabbas hårdast finns kvinnor, småskaliga 

bönder och urfolk. Under coronapandemin har många 

aktivister gripits när regimer förbjudit protester med 

hänvisning till risken för smittspridning. 

We Effect arbetar i fyra av de länder i världen där 

det sker flest mord på mark- och miljöförsvarare: 

Colombia, Filippinerna, Guatemala och Honduras. Där 

samarbetar vi med organisationer för kvinnor, småskaliga 

bönder och urfolk. I samtliga dessa länder är bönder idag 

i praktiken människorätts- och miljöförsvarare då de för-

svarar sin rätt till marken de brukar och skyddar miljön de 

lever i. 2020 släppte vi den första upplagan av rapporten 

Bonde – med livet som insats där de beskrev förföljel-

serna och vi kartlade hoten och våldet kopplat till deras 

arbete. Denna uppdaterade rapport visar att situationen 

nu är än mer allvarlig.

331 människorättsförsvarare mördades i världen 

2020 och de som försvarar sin mark och miljö hör till de 

mest utsatta och utgjorde drygt två tredjedelar av de 

mördade. I Honduras och Filippinerna har kopplingar 

mellan multinationella företag, den nationella regering-

en, rättsväsendet och militären konstaterats när mordfall 

har granskats. Urfolk och kvinnliga bönder är särskilt 

utsatta. 

Rätten till mark är avgörande för att bekämpa fattig-

dom och ojämlikhet. Den är ofta orsaken till de konflikter 

som leder till hot och våld i de länder som denna rapport 

granskar. Situationen i Latinamerika, där marken är mer 

ojämlikt fördelad än någon annanstans i världen, måste 

särskilt lyftas fram. Colombia står ensamt för mer än hälf-

ten av morden 2020 och flera andra av länderna i Central- 

och Sydamerika hör till de farligaste i världen. Även i 

Filippinerna är markfrågan central i de konflikter som 

leder till hot och våld mot kvinnor, småskaliga bönder 

och urfolk. I många andra länder är antalet mord lägre, 

medan andra former av förföljelser är vanliga. I exem-

pelvis Moçambique är hoten många, men än så länge är 

antalet fall med dödlig utgång begränsat.

Kvinnors rätt att äga och kontrollera mark är en 

nödvändig förutsättning för att nå jämställdhet. I många 

utvecklingsländer utgör kvinnor en majoritet av arbets-

kraften i jordbruket. Trots det utgör kvinnor endast  

13 procent av de bönder som äger eller har säker tillgång 

till marken de brukar. Kvinnors brist på ägande och  

kontroll över mark ger dem sämre förutsättningar att 

anpassa sig till klimatförändringarna. 

Kvinnor som kämpar för markrättigheter är dubbla 

förlorare när trycket på mark ökar samtidigt som det 

demokratiska utrymmet krymper. Kvinnor möter samma 

förtryck som män och löper större risk att utsättas för 

sexuellt våld. Nya hot kommer från konservativa  

aktivister som, ofta i maskopi med korrupta makthavare 

och företag, agerar aggressivt särskilt mot kvinnors och 

urfolks rättigheter. 

Den biologiska mångfalden hotas när gruvindustri, 

energibolag och jordbrukskoncerner vill komma åt mark 

som nyttjas av urfolk eller småskaliga bönder. Dessa har 

en viktig roll att spela för att bevara arter, ekosystem och 

den genetiska mångfalden, men hotas av storbolagens 

monokulturer och exploatering av naturresurser. 

EN ALLT VÄRRE HOTBILD

Idag är småskaliga jordbrukare, urfolk och kvinnor  

i praktiken miljö- och människorättsförsvarare då de 

försvarar sin rätt till marken de brukar och skyddar  

miljön de lever i. För att förbättra situationen och  

stärka deras organisationer och kooperativ efterlyser 

We Effect följande åtgärder:

Sveriges regering bör:  

Verka för att EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet 

för företag i fråga om hållbarhet: 

•  förtydligar att moderföretaget ska kunna hållas  

 till svars för kränkningar i hela värdekedjan om  

 de inte kan bevisa att de vidtagit alla åtgärder  

 för att undvika att skadan inträffar;

•  säkerställer meningsfullt och kontinuerligt en-  

 gagemang och dialog med berörda intressenter  

 såsom miljö- och människorättsförsvarare i linje  

 med OECD:s och FN:s vägledande principer om  

 företag och mänskliga rättigheter;

•  inkluderar miljö- och människorättsförsvarare som  

 en intressentgrupp i lagtext och säkerställer  

 respekten för fritt, på förhand inhämtat och väl- 

 informerat samtycke (FPIC);

•  förtydligar att klagomålsmekanismer utformas så  

 att berörda inte fruktar repressalier för att de höjer  

 sina röster;

•  säkrar möjligheten att kollektivt få upprättelse i   

 rättsinstans samt omfördelar bevisbördan;

•  förtydligar skadeståndsmekanismer i linje med   

 OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet som   

 möjliggör gottgörelse i proportion till betydelsen  

 och omfattningen av den negativa påverkan.

Stärka sitt engagemang på FN-nivå genom att:

•  verka för att åtagandena i FN-resolutionen om   

 miljö- och människorättsförsvarares rättigheter   

 implementeras på landsnivå utan dröjsmål;

•  verka för ett bindande FN-fördrag om företags  

 ansvar för mänskliga rättigheter vilket säkrar miljö-  

 och människorättsförsvarares tillgång till rättslig  

 prövning. 

Värna Sveriges bistånd genom att: 

•  stödja riktade insatser för att förbättra situationen  

 för småskaliga bönder som är miljö- och   

 människorättsförsvarare; 

•  öka andelen som går till civilsamhällesorganisa- 

 tioner i länder där människorättsförsvarare är   

 mest utsatta. 

Svenska företag och investerare bör: 

Följa FN:s vägledande principer för företag och  

mänskliga rättigheter och i linje med dessa  

genomföra risk- och konsekvensanalyser med   

hänsyn till mänskliga rättigheter samt säkerställa  

att detta även sker i leverantörsleden.

Nationella jordbruksorganisationer bör: 

Ställa krav på sina nationella regeringar, regionala  

och globala samarbetsorgan att stödja och skydda  

bönder som arbetar för att försvara sina rättigheter  

och sin miljö. 

Säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras  

i medlemmarnas verksamhet och i deras prodcent- 

och leverantörsled. 

Det svenska utvecklingssamarbetet bör: 

Prioritera landsbygdsutveckling som stärker små- 

skaliga bönders ekonomiska, sociala och politiska  

egenmakt samt insatser för en rättvisare använd- 

ning och tillgång till naturresurser såsom mark.

REKOMMENDATIONER

▲

▲

▲

BONDE MED LIVET SOM INSATS

▲
▲

▲
▲
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We Effect arbetar i fyra av de länder i världen där det 

sker flest mord på människor som försvarar sin mark 

och miljö: Colombia, Filippinerna, Guatemala och Hon-

duras. 237 av de 331 mord på människorättsförsvarare 

i världen som dokumenterades under 2020 inträffade i 

dessa fyra länder.1

De som försvarar rätten till land, miljörättigheter eller 

urfolks rättigheter är en särskilt utsatt grupp. Det beror 

bland annat på att konflikter om mark och naturresurser 

ofta utspelar sig i otillgängliga områden där storbolagen 

och deras bulvaner kan agera utan insyn.

Under 2020 rapporterades hela 227 dödliga attacker på 

personer som försvarar sin mark, sitt vatten och övriga 

naturresurser från att exploateras. Det är fler än fyra 

mord per vecka och det högsta antalet registrerade död-

liga attacker hittills. Den farligaste regionen av dem alla 

är Latinamerika, där 7 av de 10 länderna med flest mord 

på mark- och miljöförsvarare återfinns.2

Under 2021 krympte handlingsutrymmet för det civila 

samhället i flera länder. CIVICUS, som kartlägger hur 

utrymmet för det civila samhället ser ut runt om i värl-

den, flyttade 2021 upp ett land till en högre kategori på 

en skala från stängt till öppet samtidigt som de flytta-

de ned 13 länder. Bland dessa finns Moçambique, där 

utvecklingen fick CIVICUS att flytta landet från kategorin 

hindrat till förtryckt.3

I takt med att klimatkrisen förvärras blir våldet mot de 

som försvarar sin mark och vår planet allt intensivare. 

Det märks i antalet mord som ökat för varje år sedan 

2018 och nu är dubbelt så många som 2013. Men det 

märks även i en ökande omfattning av andra former av 

förföljelser. Det rör sig bland annat om dödshot, övervak-

ning och sexuellt våld.4

Bönder, urfolk och kvinnor är hårt utsatta när konflik-

ter uppstår kring mark eller andra naturresurser som 

ekonomiskt starka aktörer vill exploatera.5 Lokalbefolk-

ningen är i praktiken människorättsförsvarare eftersom 

de försvarar sin rätt till marken de brukar och skyddar 

miljön de lever i. Ofta är det internationella bolag som 

agerar med den nationella regeringens goda minne eller 

direkta stöd. Tydliga kopplingar mellan en korrupt stat 

och storbolag som kränker mänskliga rättigheter har på-

visats i Honduras6 och Filippinerna.7 Gruv- och jordbruks-

industri är de branscher som oftast är inblandade när 

det gäller hot mot människorättsförsvarare i samband 

med storskaliga exploateringar.8

BONDE MED LIVET SOM INSATS

DE SOM FÖRSVARAR 
VÅR PLANET MÖRDAS

Foto: Claudio Vasquez Bianchi. 

1 Front Line Defenders, 2021
2 Global Witness, 2021
3 CIVICUS, 2021
4 Global Witness, 2021

5 SNC, 2019
6 GAIPE, 2017
7 Global Witness, 2019
8 BHRRC, 2020
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Coronapandemin har drabbat bönder, urfolk och 

kvinnor på flera sätt. Deras möjligheter att försörja sig 

försämras ytterligare genom sämre tillgång till utsäde, 

svårigheter att nå marknader och en försvagad sam-

hällsekonomi. Samtidigt ser vi att stater har använt 

sig av krisen för att införa, och allt för länge bibehålla, 

restriktioner gällande mötesfrihet och yttrandefrihet och 

en omotiverad ökad övervakning i syfte att tysta oppo-

sitionella röster. Många regimer har förbjudit protester 

med hänvisning till risken för smittspridning. Förbuden 

har medfört att tusentals aktivister gripits under 2020. 

Under pandemin har många regimer också infört lagar 

som inskränker yttrandefriheten med hänvisning till 

behovet av att bekämpa desinformation.9

Kvinnor som försvarar mänskliga rättigheter och förkäm-

par för kvinnors rättigheter är särskilt utsatta.10 Speciellt 

i Latinamerika hör kvinnliga klimataktivister till de mest 

hotade försvararna av mänskliga rättigheter. Utöver 

mord utsätts de för förtalskampanjer, misshandel och 

sexuella övergrepp. Fundamentalistiska strömningar i 

Latinamerika attackerar särskilt de sexuella och repro-

duktiva rättigheterna och kvinnors kroppar blir också ett 

omstritt territorium.11

En annan särskilt utsatt grupp är urbefolkningar som, 

trots att de bara utgör 5 procent av världens befolkning, 

utgör mer än en tredjedel av de som mördas för att de 

försvarar sin mark och vår miljö.12

Klimataktivister utsätts även för andra typer av attacker 

som är ägnade att offentligt misstänkliggöra dem. An-

griparna vill genom desinformation och smutskastning 

undergräva deras position och framställa deras aktivism 

som olaglig. Klimataktivister anklagas för att vara brotts-

lingar, extremister, kommunister och terrorister. Oftast 

stöds anklagelserna av en ohelig allians av regeringsföre-

trädare och inflytelserika grupper som fossilkraftbolag 

och gruvindustrier.13

För att ge en fördjupad bild av situationen i de 20 länder 

där We Effect arbetar har vi genomfört en enkät bland 

13 organisationer vi samarbetar med. Dessa är medlems-

baserade bonde-, urfolks- och kvinnoorganisationer och 

frågorna gäller hot och våld kopplat till deras arbete. 

Enkäten gjordes under januari 2022 och genomfördes 

av säkerhetsskäl anonymt. De anonyma citaten i detta 

avsnitt kommer från medlemmar i någon av de 13 orga-

nisationer som deltagit i kartläggningen.

Utrymmet för det civila samhället krymper i samtliga 

länder. Fem av de tretton tillfrågade organisationerna 

ser på den utvecklingen med oro och ytterligare sju är 

allvarligt oroade. Sju organisationer uppger att deras 

medlemmar och personal hotas på grund av arbetet med 

att skydda rätten till mark att odla.

Flera organisationer pekar ut företrädare för statliga 

och lokala myndigheter, polis och militär, samt privata 

företag som de som hotar och hindrar dem från att utfö-

ra sina arbeten. Organisationerna vittnar om hur deras 

ledare och medlemmar utsätts för hot, våld, trakasserier, 

attacker, smutskastning och övervakning. En organisa-

“Vi utsätts för våldsamma attacker när  
vi demonstrerar.” GUATEMALA

“På sociala medier utmålas vi som en  
väpnad grupp.” HONDURAS

9 CIVICUS, 2021
10 CIVICUS, 2021
11 UN, 2021

12 Global Witness, 2021
13 UN, 2021

Foto: Philip Krook- 10 -



BONDE MED LIVET SOM INSATSBONDE MED LIVET SOM INSATS

tion i Guatemala berättar att deras ledare förföljs efter 

att de deltagit i offentliga manifestationer och en orga-

nisation i Filippinerna säger att flera kooperativ dragit 

tillbaka sitt stöd för en petition till regeringen av rädsla 

för repressalier.

En majoritet av organisationerna nämner att nya säker-

hetslagar begränsar deras yttrandefrihet och att dessa 

lagar gjort det svårare för dem att utföra det uppdrag 

som medlemmarna gett dem. Flera av organisationerna 

beskriver också en situation där regler och restriktioner 

försvårar deras arbete. Situationen har förvärrats ytterli-

gare under pandemin. Exempelvis berättar en organisa-

tion i Uganda att reserestriktioner gör att de inte kan nå 

en del byar, att organisationer i byarna förbjuds att hålla 

möten och att polisen även ställer in möten i byarna i 

sista minuten med hänvisning till att de inte bedömer 

lokalen som säker.

Merparten av de tillfrågade organisationerna i Afrika och 

Asien uttrycker inte en lika stor oro för att deras med-

lemmar och anställda ska utsättas för våld som organisa-

tionerna i Latinamerika. Däremot upplever de att statliga 

och lokala myndigheter sätter allt fler käppar i hjulen 

för deras arbete. Myndigheterna utför oannonserade 

kontrollbesök och sätter upp byråkratiska hinder för 

att bromsa in verksamheten. En organisation i Uganda 

förklarar att alla offentliga aktiviteter kräver godkän-

nande av polisen, att det tar lång tid att få nödvändiga 

tillstånd från olika statliga myndigheter och att de inte 

kan arbeta i en del distrikt utan att skriva under överens-

kommelser med de lokala myndigheterna.

En av de som mördades 2021 

var Arnoldo Medina Ulcue i 

delstaten Cauca i Colombia. 

Han var en av undertecknar-

na av fredsavtalet mellan den 

colombianska regeringen och 

FARC-gerillan och medlem i ett 

jordbrukskooperativ som stöds 

av We Effect.

Foto: ECOMUN 

“En ny lag har fått organisationer att  
utöva självcensur.” UGANDA

“Bönder anklagas för att vara  
kommunistiska rebeller.” FILIPPINERNA

“Våra medlemmar misshandlas och  
grips av polisen.” KENYA

HOTEN, FÖRFÖLJELSERNA 
OCH VÅLDET 

drabbar inte bara de enskilda 
som utsätts, utan även 

organisationerna

De senaste åren har lagändringar som påverkar civilsam-

hällesorganisationers möjlighet att arbeta diskuterats och 

röstats igenom i flera länder. Lagarna ger myndigheter 

större befogenheter att upplösa organisationer för exem-

pelvis ”administrativt brott”. I enkätsvaren hänvisar flera 

organisationer till nyinstiftade ordnings- och terrorlagar 

som försvårar deras arbete. En organisation i Filippinerna 

berättar att en ny lag mot terror gjort det mycket svårare 

för dem att bedriva kampanjer för rätten till mark och 

mot stora infrastrukturprojekt som hotar miljön.

Tre av fyra tillfrågade organisationer i Latinamerika 

uppger att de är djupt oroade över situationen som deras 

medlemmar och anställda möter. En organisation svarar 

att de känner viss oro. Hoten, förföljelserna och våldet 

drabbar inte bara de enskilda som utsätts, utan även 

organisationerna och i förlängningen även de mål de 

arbetar för att uppnå.

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 

terrorister. Kvinnor är särskilt utsatta. Tre av fyra latin-

amerikanska organisationer uppger att attackerna de 

utsätts för lett till att de förlorat en del av allmänhetens 

förtroende.

Alla organisationer efterfrågar en större internationell 

närvaro. De vill att det internationella samfundet upp-

manar regeringarna att leva upp till de lagar, avtal och 

konventioner om mänskliga rättigheter som de skrivit 

under. De efterlyser också ökade resurser till ett utveck-

lingssamarbete med fokus på kooperativ och andra 

modeller för självhjälp.

Alla organisationer 
efterfrågar en större 

internationell närvaro. 
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I många länder har utrymmet för det civila samhället 

krympt de senaste åren, även om organisationer lyckats 

stoppa flera försök att inskränka demokratiska fri- och 

rättigheter. Hot, förföljelser och våld har, enligt 

We Effects samarbetsorganisationer, blivit vardag för 

de som organiserar sig och kämpar för sina mänskliga 

rättigheter. Bönder som försvarar marken de brukar 

och miljön de lever i är en särskilt utsatt grupp. 

Hoten kommer från såväl regimer som företag och 

väpnade styrkor.

Hoten och våldet tar sig olika uttryck i de 20 länder där 

We Effect arbetar. Men det finns återkommande möns-

ter. De följande exemplen är alla hämtade från rappor-

ter som We Effects regionkontor sammanställt om hur 

utrymmet för det civila samhället utvecklats under åren 

2018–2020.

I Kenya har staten krympt utrymmet för bondekoope-

rativ och andra organisationer genom att använda sig 

av övervakning, skrämseltaktik, förbud mot protester 

och genom att införa omfattande krav på att rapportera 

vem som ger dem finansiellt stöd. I Guatemala, Hondu-

ras och Colombia använder sig privata företag av egna 

säkerhetsstyrkor som verkar utanför lagen och som med 

straffrihet utför olika former av övergrepp i samhällen 

på landsbygden. Trakasserier, hot och våld har resulterat 

i hundratals dödsfall.

I Honduras har aktivister fängslats efter att de proteste-

rat mot planerna på att upplåta mark till inhemska och 

utländska investerare där de kan skapa stater i staten 

med egna lagar, rättsskipning och säkerhetsstyrkor. 

Aktivisterna menar att planerna utgör ett hot mot Garí-

funafolket.

På Filippinerna har organisationen PAKISAMA stöttat ur-

folket Dumagat-Remontado vars mark hotas av bygget av 

Kaliwa-dammen. Organisationens ledare har fått besök 

från militärens underrättelsetjänst som frågar ut dem 

om deras påstådda band till revolutionära beväpnade 

grupper.

I en mängd länder har nya lagar införts som begränsar 

organisationers handlingsutrymme. Ofta har det skett 

med hänvisning till behovet av att bekämpa terrorism. Ett 

flertal regimer har även använt pandemin som en ursäkt 

för att ytterligare inskränka demokratiska fri- och rättig-

heter. I en del länder har organisationer som gått samman 

och kampanjat lyckats stoppa denna typ av lagförslag.

I Tanzania har möjligheten för individer och organisatio-

ner att till domstolar lämna in klagomål mot republiken 

avskaffats. I Uganda och Tanzania har regimerna fryst 

flera organisationers bankkonton och stoppat deras 

verksamhet.

I Palestina har en lag antagits som innebär att den som 

på internet stör ”den allmänna ordningen”, den ”natio-

nella sammanhållningen” eller den ”sociala freden” kan 

dömas till fängelse i upp till 25 år. I Zimbabwe begränsas 

organisationers arbete av att regeringsföreträdare alltid 

behöver tas med på fältbesök, där de då kan utöva en 

kontroll som begränsar yttrandefriheten. Zimbabwes 

regering försöker också, med hänvisning till behovet att 

undvika utrikes inblandning i landets inrikespolitik, få 

igenom ett tillägg till en lag som reglerar organisatio-

ners verksamhet. Tillägget skulle begränsa organisatio-

ners handlingsutrymme.

I Moçambique och Sri Lanka har organisationer genom 

att driva kampanjer lyckats stoppa införandet av nya 

lagar, eller tillägg till existerande lagar, som skulle be-

gränsa organisationers handlingsfrihet och ha negativa 

konsekvenser för medborgarnas möjligheter att utöva 

sina demokratiska fri- och rättigheter.

UTRYMMET KRYMPER FÖR 
MARK- OCH MILJÖKÄMPAR

Foto: Jesper Klemedsson. 
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I många länder har införandet av restriktiva lagar följts 

av hot, godtyckliga gripanden och riggade åtal mot akti-

vister som försvarar mänskliga rättigheter. Under dessa 

förhållanden tvingas organisationer att söka nya sätt att 

påverka. Istället för att öppet kritisera väljer de att för-

söka påverka genom dialog när ett företag etablerar en 

verksamhet som kan innebära att förutsättningarna för 

bönder att odla försämras. När det inte längre är möjligt 

att försöka förhindra att bönder tvingas flytta från sina 

marker så handlar kampen nu ofta istället om att se till 

att de åtminstone får kompensation.

Zambia Land Alliance stöttade en dialog mellan gruvbo-

laget Silver Shell Mining Limited och bönder i distriktet 

Nyimba i Zambia. Företaget avbröt sin verksamhet som ett 

resultat av att boende i distriktet och andra intressenter pe-

kade på hur de skulle påverkas av investeringen i gruvdrift.

Kvinnliga aktivister och organisationer som försvarar 

kvinnors rättigheter är särskilt utsatta för trakasserier, 

hot och våld. Den behandling de utsätts för skiljer sig 

också ofta från den som män råkar ut för. Det kan handla 

om attacker mot deras kroppsliga integritet, hot riktade 

mot deras barn och försök att skambelägga kvinnor och 

underminera deras anseende genom att påstå att de upp-

för sig på ett sätt som bryter mot moraliska eller religiösa 

värderingar.

I Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Nordmake-

donien och Moldavien är det vanligt med angrepp på 

aktivister som försvarar kvinnors rättigheter. Angreppen 

sker ofta på internet och består bland annat av föroläm-

pande kommentarer om kvinnornas utseende och hot 

om att de ska utsättas för våldtäkter.

1.

2.

3.

4.

5.

NICARAGUA

HONDURAS

COLOMBIA

GUATEMALA

FILIPPINERNA

Mord 2020 per capita

Bekräftade mord av mark- och miljöför-
svarare 2020. Källa: Global Witness, 2021

1.

2.

3.

4.

5.

COLOMBIA

MEXICO

FILIPPINERNA

BRASILIEN

HONDURAS

Mord 2020 i absoluta tal

Bekräftade mord av mark- och miljöför-
svarare 2020. Källa: Global Witness, 2021

Wilma Mendoza. Foto: Carlos Torrez
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Som klimataktivist är Anabela Lemos i Moçambique 

van vid att utsättas för hot och förföljelser. Men de 

som vill stoppa henne nöjer sig inte med att bryta sig 

in på kontoret och stjäla hårddiskar eller ens med att 

sabotera bilens bromsar. De ger sig även på hennes 

familj. En av hennes söner har blivit svårt misshandlad.

”Visst är jag orolig för mina kollegor och min familj. Men 

vi måste fortsätta för vi kan inte ge upp”, säger Anabela.

Anabela Lemos leder miljöorganisationen Justiça Ambien-

tal och har varit drivande i protesterna mot utvinningen 

av naturgas i Cabo Delgado-provinsen. Justiça Ambiental, 

som betyder klimaträttvisa, arbetar bland annat genom 

mobilisering och protester, men också genom opinions-

bildning. Organisationen stöder en juridisk process mot 

multinationella företag som Total (Frankrike) för att  

stoppa finansieringen av naturgasprojektet, med argu-

mentet att exploateringen kränker lokalbefolkningens  

rättigheter, innebär irreparabla skador på miljön och 

bidrar till klimatförändringar.

 ”Vi måste förändra maktförhållanden och trycka på 

för systemförändringar. Det nuvarande systemet är helt 

enkelt alltför orättvist för miljarder människor på den här 

planeten”, säger Anabela.

Naturgasprojektet, vilket beskrivits som den största 

utländska investeringen i Afrika, har tvingat hundratals 

familjer att lämna sina hem. Än fler lär få följa deras 

exempel när projektet fortskrider. Det finns också kopp-

lingar till Sverige. De svenska AP-fonderna har investerat 

omkring 12 miljarder svenska kronor i de företag som 

driver och finansierar naturgasprojektet. I den summan 

ingår inte investeringar i företag som likt ABB levererar 

produkter och tjänster till projektet.14

Europeiska företag måste ta hänsyn till mänskliga rättig-

heter och miljön genom hela globala värdekedjan - och de 

ska kunna hållas ansvariga när de inte gör det. Därför bör 

svenska beslutsfattare nu verka för en stark lagstiftning 

på europeisk nivå som möjliggör stärkta regler kring före-

tagens ansvar och möjligheten att ställa dem inför rätta i 

europeiska domstolar ”, säger Anabela.

Justiça Ambientals arbete mot kolgruveföretag i centrala 

Moçambique har lett till ökad medvetenhet om och mins-

kade miljökonsekvenser av öppen gruvdrift. 2020 inledde 

de en process mot företaget för att ha förorenat luften 

och vattnet, som inte är avgjord än. Organisationens 

kampanjarbete har bidragit till att stoppa ett storskaligt 

jordbruksprogram som skulle ha resulterat i fördrivning 

av miljoner småbönder i norra och centrala Moçambique. 

Genom sitt enträgna arbete har organisationen också 

väckt omprövning av byggandet av Mphanda Nkuwa-

dammen i Tete-provinsen, på grund av projektets miljö-

påverkan och kränkningar av lokalbefolkningens 

rättigheter. Dammbygget hotar miljön och människors 

försörjning i hela Zambesi-flodens delta och vid rikliga 

regn finns risken att dammen skulle översvämmas. 

Regeringen insisterar dock åter på att bygga dammen, 

så kampen för att stoppa den fortsätter.

 ”Det är min övertygelse att det som är fel och orättvist 

måste förändras. Vi kan inte förbli tysta när vi ser orättvi-

sor, ser hur mänskliga rättigheter kränks eller hur vår 

miljö förstörs. Om vi inte höjer våra röster då, eller 

arbetar för att sätta stopp för dessa brott, så är vi en del 

av problemet”, säger Anabela.

BONDE MED LIVET SOM INSATS
Anabela Lemos arbete har lett till ökat rättsskydd för tiotusentals 
människor. Dessutom har hennes aktivism öppnat världens ögon 
för flera klimatskadliga projekt. Foto: Edson Artur.

HOTEN TYSTAR INTE 
ANABELA LEMOS

14 Amazonwatch Sverige, 2021.
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Wilma Mendoza. Foto: Carlos Torrez

”VI UTSÄTTS FÖR VÅLD  
HELA TIDEN”

I Bolivia tvingas kvinnliga markförsvarare och urfolks-

ledare utstå hot och påtryckningar från alla håll och 

kanter. Att motsätta sig utvinningsprojekt innebär 

skrämmande ofta en fara för livet. Men Wilma Mendoza 

vägrar trots detta ge upp.

Wilma Mendoza reflekterar över hur stor del av hennes liv 

som har präglats av kampen för mark- och urfolksrättighe-

ter. Idag har hon hunnit fylla 46 år och är ordförande för 

CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de 

Bolivia), en nationell urfolksorganisation som arbetar med 

kvinnorättsfrågor för de olika urfolksgrupper som finns i 

Bolivia.

Men hennes historia börjar mycket tidigare än så. Wilma 

föddes på sjuttiotalet in i en Moseténfamilj — ett urfolk 

från den bolivianska slätten — som ägnade sig åt jordbruk. 

Nyss fyllde 17 år flyttade hon till storstaden La Paz för att 

studera agronomi. Under denna tid växte även hennes 

politiska intresse vilket ledde till att hon började engagera 

sig i studentprotester och fackföreningsfrågor. Efter sju år 

i La Paz kände hon att det var dags att vända hem till sin 

by, och ända sedan dess har hon arbetat för att försvara ur-

folksterritorier och urfolkskvinnors rättigheter. Ett arbete 

som nu känns mer angeläget än någonsin.

”Vi är väldigt oroade över den utvinningspolitik som 

tillåts bedrivas på våra territorier under parollen att det 

utvecklar landet, och hur urfolksmarker som en konse-

kvens tas i beslag”, säger Wilma.

Utvinningsprojekt är inte bara ett stort problem i Bolivia, 

utan i hela Latinamerika. Gruvdrift och annan exploa-

tering av naturresurser leder bland annat till att hela 

samhällen tvångsförflyttas från sina historiska marker, att 

den närliggande naturen — som till exempel floder och 

vattendrag — förorenas och att den biologiska mångfalden 

försvinner. Och för de människor som likt Wilma motsät-

ter sig sådana projekt är konsekvenserna ofta stora. 

”Att vara en kvinnlig urfolksledare här ute i territorier-

na är svårt. Vi utsätts för våld hela tiden. Inte bara från 

utvinningsföretagen och myndigheterna, utan även från 

många av de lokala manliga urfolksledarna”, berättar 

Wilma.

Enligt Wilma allierar sig ofta lokala manliga urfolksledare 

med de som driver på utvinningsprojekten, vilket leder 

till interna konflikter inom lokalsamhällena. Dessa leder i 

sin tur till ytterligare trakasserier, hot och andra vålds-

handlingar, och drabbar i synnerhet de kvinnliga mark- 

och miljöförsvararna.

”Det är ett sätt att skrämma och tysta oss kvinnliga 

urfolksledare så att vi inte ska fortsätta berätta vad det är 

som pågår i våra territorier. Och tyvärr är det många som 

låter sig tystas. Flera av mina förebilder har sagt att de 

istället väljer att skydda sina liv, och att de har sina barn 

att tänka på”.

Men Wilma själv säger sig inte vara beredd att ge upp. Den 

existentiella kopplingen till marken är för stor.

”Vår mark betyder allt för oss, den är vårt liv. Vi är inga 

utan vår jord”.

Wilma Mendoza. Foto: Carlos Torrez
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LITTERATURLISTA

VIKTEN AV MARK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

u  Många av världens småskaliga jordbrukare saknar  

 formella bevis på att de äger eller har rätt till mar- 

 ken 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 länder genom informella överenskommel- 

 ser, eller av politiska och ekonomiska intressen.

u  Rätten till mark är avgörande för flera mänskliga  

 rättigheter, exempelvis rätten till en skälig levnads-

 standard, rätten till mat och rätten till ekonomisk  

 utveckling. Att kunna bevisa ett ägarskap eller  

 säker kontroll över sin mark är ofta en förutsättning 

 vid pantsättning för lån, och ett krav för att  få till- 

 gång till rådgivningstjänster.

u  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.

Källa: International Land Coalition (ILC), UNDP

Att säkra och försvara ursprungsfolks och småskaliga jordbrukares rätt 
till mark är centralt i arbetet med Agenda 2030 där FN:s medlemsländer 
enats om 17 gemensamma hållbarhetsmål för att världens extrema fat-
tigdom ska avskaffas, ojämlikheter minskas och klimatkrisen bemötas. 

We Effect arbetar mot mål 1 i FN:s hållbarhetsmål (ingen fattigdom), 
mål 2 (ingen hunger) och mål 5 (jämställdhet). Markrättigheter är till-
sammans med landsbygdsutveckling, hållbar livsmedelsproduktion  
och motståndskraftiga jordbruksmetoder centrala för mål 1, 2 och 5.

SÅ ARBETAR WE EFFECT MED MARKFRÅGAN: 

u  We Effect arbetar med hållbar landsbygdsutveck- 

 ling och fattigdomsbekämpning genom ökad

 jämställdhet. Tillsammans med lokala bonde-  

 och urfolksorganisationer fokuserar We Effect på  

 hållbara produktionsmetoder, tryggad livsmedels- 

 försörjning och anpassning till klimatförändring- 

 arnas effekter. Insatserna förenar kooperativa  

 metoder för inkomstökande projekt med social,  

 ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

u  We Effect stöder genom sin verksamhet mark-  

 och miljöförsvarares rättigheter att använda  

 fredliga medel för ansvarsutkrävning. Insatserna  

 fokuserar på kvinnor och urfolk.

u  I flera länder där We Effect är verksamma stöttar  

 vi våra samarbetsorganisationer vid förhandlingar

 med lokala beslutsfattare, landets regering och  

 utländska investerare eftersom en säker och rätt- 

 vis markbesittning, samt skydd av informella mark 

 rättigheter, är avgörande för We Effects målgrup- 

 per. Detta har visat sig svårt i Latinamerika och  

 delar av Asien men i flera afrikanska länder, ex-

 empelvis Tanzania, har det varit en framgångs- 

 rik modell.
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Klimatförändringarna och globala kriser i kombination 
med storskaliga ekonomiska intressen gör att trycket  
på mark och naturresurser ökar i världen. Samtidigt  

minskar det demokratiska utrymmet och de som står 
upp för mänskliga rättigheter och miljö hotas och  

mördas. We Effect arbetar i världens dödligaste länder 
för dem som försvarar mark och miljö. De vi samarbetar 
med är medlemsorganisationer för kvinnor, småskaliga 
bönder och urfolk. I samtliga dessa länder är bönder 
idag i praktiken människorätts- och miljöförsvarare då 
de försvarar sin rätt till marken de brukar och skyddar 

miljön de lever i. Rapporten Bonde med livet som insats 
2022 vill föra fram deras röster och har kartlagt hoten 

och våldet kopplat till deras arbete.


