
I somras uppmärksammade
flera medier att svenska pen-
sionspengar investeras i den
omstridda gruvdriften i Guate-
mala. Nu har aktivister från
regionen varit i Sverige för att
sätta press på AP-fonderna. 

– Gruvan har haft väldiga negati-
va konsekvenser för oss som bor i
området, med tungmetaller och
kemikalier i vattnet som leder till
svåra hudsjukdomar och som för-
stör möjligheten till jordbruk,
säger Carmen Mejia Meguilar. 

Hon kommer från landsbygden
i regionen San Marcos i västra
Guatemala och har egen erfaren-
het av hur företaget Montana
Exploradora, dotterbolag till kana-
densiska Goldcorp, påverkar män-
niskor och miljö där hon bor. När
Arbetaren träffar henne i Stock-
holm kommer hon, tillsammans

med andra aktivister, från ett möte
med AP-fondernas etikråd.  

– Vi har framfört att vi inte vill
ha de här företagen i våra samhäl-
len och kräver att de respekterar
befolkningens beslut i frågan,
säger Carmen Mejia Meguilar. 

Budskapet från AP-fonderna är
att ägandet i Goldcorp/Montana är
begränsat och att möjligheten till
påverkan helt skulle försvinna om
man drog sig ur. Vidare hänvisas till
den pågående utredning som
Goldcorp på grund av den höga
konfliktnivån beställde av ett kon-
sultföretag förra året. Utredningen
får dock kritik av de guatemalanska
besökarna för att inte inkludera
människor i de berörda samhällena. 

– Min uppfattning är att den
här utredningen inte är särskilt
oberoende, säger Carmen Mejia
Meguilar. 

Efter det 36 år långa inbördes-

kriget, som krävde 200 000 dödof-
fer, undertecknades 1996 ett freds-
avtal i Guatemala. Och Martha
Garcia Mauricio, från organisatio-
nen Derechos en Accion, som
arbetar med kvinnors och
ursprungsfolks rättigheter, fram-
håller att gruvdriften måste ses i
ljuset av landets moderna historia.  

– I en kontext av globalisering
och nyliberalism blev fredsavtalet
en öppning för stora multinationel-
la företag att investera i Guatemala. 

– Deras verksamhet handlar
inte om att gynna befolkningen,
utan om att länsa landet på natur-
resurser, säger Martha Garcia
Mauricio. 

ÅR 1997 ANTOGS EN LAG som anger att
mineral-, olje- och gastillgångar
under jordytan är statens egendom,
och det är regeringen som utfärdar
licenser för företagen. Lagen tillå-

ter bland annat gruvbolagen fri
användning av vattenresurser och
möjlighet att förlänga sina konces-
sioner i 25 år. Däremot sägs ingen-
ting om ursprungsfolkens rätt att
bli informerade eller rådfrågade i
förväg. Dessa gruppers territoriella
rättigheter skyddas dock av Guate-
malas konstitution; trots detta upp-
ges våldsamma tvångsförflyttningar
ha förekommit. 

Det organiserade motståndet
mot gruvbolagen har pågått sedan
2005, bland annat i form av lokala
rådslag. 

– Många har drabbats av hot
och repressalier för sitt engage-

mang mot gruvindustrin, dessut-
om har regeringen kriminaliserat
motståndet, säger Martha Garcia
Mauricio. 

Hon beskriver flera rättsfall där
bybor har åtalats för egenmäktigt
förfarande och liknande brott. 

Om ingenting annat, så hoppas
de guatemalanska besökarna att
AP-fonderna åtminstone kan för-
söka förmå gruvbolaget att ta till-
baka sina anmälningar. 

Arbetaren har utan resultat sökt
AP-fondernas etikråd för en kom-
mentar. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

SAC Syndikalisternas kongress
i småländska Holsbybrunn riv-
startade i lördags med en
smärre överraskning: En ny
principförklaring antogs redan
första dagen före lunch.

Uppdraget som SAC:s gene-
ralsekreterare blir återigen en
heltidsanställning.

Till SAC:s förra kongress 2006
hade en principförklaringskom-
mitté arbetat under lång tid, bland
annat genom enkäter till de lokala
samorganisationerna, LS, och en
omfattande remissrunda. Ändå föll
förslaget på kongressen.

Årets kongress biföll efter en
relativt kort debatt och med kvali-
ficerad majoritet ett förslag som
skrivits av Lukas Granberg från
Stockholms LS.

Sabina Wallner, ombud för
Stockholms LS och medlem i
dåvarande principförklaringskom-
mittén, sade i debatten:

– Lukas Granbergs förslag
påminner väldigt mycket om vårt
förslag. Den tolkar stämningen, vil-
jan och riktningen som vi som syn-
dikalister har. Att förslaget inte
väcker så mycket debatt nu kan helt
enkelt bero på att den har satt sig.

Lukas Granberg avrundade
debatten:

– Vi förnekar oss själva en ideo-
logisk vägledning om vi inte har
ett dokument som vi kan hänvisa

till som tydliggör vad vi som syn-
dikalister håller på med och varför.

FRÅGAN OM REPRESENTATION på
SAC:s kongresser väckte viss
debatt. Hittills har varje LS haft
rätt att skicka ett ombud för varje
påbörjat 200-tal medlemmar. Ett
förslag innebar att sänka gränsen
för antal ombud med rösträtt till
ett per påbörjat 100-tal medlem-
mar, vilket bifölls.

Även Centralkommitténs,
CK:s, motion om hur anställda
fackliga organisatörer kan avsättas
vållade debatt innan den bifölls.

Bakgrunden till förslaget är ett
antal tvister som de senaste åren
har uppstått mellan anställda och
SAC. Några ombud pekade på att
det bästa vore om SAC kunde
avstå från att ha anställda, andra på
att det är orimligt att bedriva
kamp gentemot den egna organi-
sationen och ytterligare andra
menade att bara funktionärer

valda av kongress eller referendum
borde kunna avsättas.

Kongressen ställde sig däremot
tveksam till en särskild formule-
ring i en annan av CK:s motioner,
om att förtydliga LS skyldigheter
och på vilken grund uteslutning
kan ske. Vid sidan av bristande
betalning ville CK bland annat se
en skyldighet att ”förhindra soli-
daritetsbrott” från LS sida, vilket
avslogs.

KONGRESSEN HAR ÄVEN antagit ett
nytt taktikuttalande som slår fast
att SAC:s kamptaktik är ”oförut-
sägbar” och att ”inget universal-
medel existerar”. Ur arsenalen
nämns bland annat snabba strej-
ker, blockader, bojkotter, kamp på
insidan, längre välplanerade strej-
ker och – för att bemöta lockouter
– att ta ut sina ”arbetsredskap i
solidaritetsstrejk”.

Centralkommitténs förslag till
ett uttalande om att medlemskap i
LS inte är förenligt med att någon
har ”arbetsköparansvar”, ”begår
strejk- eller blockadbryteri” eller
”anger sina arbetskamrater till
arbetsköparna och dess företrä-
dare”, väckte en livlig debatt.

– Vår kamrat Björn Söderberg
skulle med den här formulering-
en ha blivit utesluten – han angav
ju en kollega till LO, som är att
betrakta som arbetsköparnas
fackförbund, menade Birgitta

Hyttinen, Stockholms LS.
Andra talare påpekade att

motionen ändå borde bifallas,
bland annat för att det är olyckligt
om det inte finns ett uttalat förbud
mot till exempel strejkbryteri
bland medlemmarna, och motio-
nen bifölls.

Även ett förslag på en treårig
satsning på agitation och med-
lemsvärvning antogs, vilket får
kosta upp till en miljon kronor per
år under en treårsperiod, och kon-
gressen beslöt att göra om uppdra-
get som SAC:s generalsekreterare
till en heltidstjänst med administ-
rativt ansvar.

KONGRESSEN INLEDDES med ett öpp-
ningstal av Örjan Bergsten från
Göteborgs LS, följt av en parenta-
tion över under kongressperioden
avlidna kamrater samt hälsningar
från de internationella gästerna,
som representerade CGT i Spani-
en, CNT i Frankrike samt IWW i
Storbritannien.

Kongressen pågick fortfarande
vid denna tidnings pressläggning.

KRISTINA LINDQUIST

RIKARD WARLENIUS

inrikes@arbetaren.se
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Fler artiklar om SAC:s 29:e kongress,
inklusive om valen av funktionärer
som ägde rum efter denna tidnings
pressläggning.

”Den tolkar
stämningen, viljan
och riktningen 
som vi som
syndikalister har.”
Sabina Wallner, Stockholms LS av SAC, om
den nya principförklaringen.

Martha Garcia
Mauricio och
Carmen Mejia
Meguilar från
Guatemala
pressar AP-
fonderna.
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