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”De längst ner”
är nu en maktfaktor
På mindre än fyra decennier har Ecuador gått från att vara ett
djupt exkluderande samhälle till att kalla sig en plurinationell stat
där även naturen har rättigheter. Ursprungsfolksrörelsens livsåskådning, sumak kawsay, genomsyrar den nya konstitutionen.
Nu återstår att tillämpa den.
text: Marcus Berglund

Det är tidigt 70-tal i Ecuadors norra bergs-

trakter. Den unga ecuadorianskan från ursprungsfolket kichwa, Blanca Chancosa, har
just tagit sin lärarexamen men pengarna från
stipendiet räcker inte till att lösa ut den. Universitetet i Quito erbjuder henne istället att
betala sin examen genom att jobba extra som
lärare i en närliggande by.
– Människorna som arbetade på storgodset
hade ingenting. Det var ett öppet rasistiskt samhälle på den tiden. Längst ner befann sig “indianerna”. Man sa att det var deras fel att landet
inte utvecklades, berättar Blanca Chancosa.
Fyra decennier senare slår den inledande
artikeln i konstitutionen fast att Ecuador är

ett plurinationellt land. Ursprungsfolkens
livsåskådning, sumak kawsay, är ledordet för
det nya samhällsbygget och Ecuador är först
i historien med att ge naturen egna rättigheter.
Djupgående förändringar har skett hand i hand
med ursprungsfolksrörelsens framväxt.
Direkt efter att ha fått ut sin examen återvände

Blanca till sin hemby i provinsen Imbabura.
– Tillsammans med andra unga lärare
började jag organisera människorna mot de
stora sociala orättvisorna som fanns. Vi kanske
borde ha gått på fester, dansat och gjort sånt
som man normalt gör i vår ålder. Men för oss
handlade det bara om kampen.

Blancha Chancosa vid ett av de tidiga mötena,
1980, mellan ursprungsfolken som några år
senare skulle forma organisationen CONAIE.
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På 70-talet står jordreformen i centrum.
Det talas mer om klass än om etnicitet. Men
kampen för den förlorade jorden hade ytterligare en dimension, berättar Blanca. Det var
även en fråga om rätten att själva bestämma
över hur deras samhällen skulle styras.
– Vi började prata om ursprungsfolkens
rättigheter.
Som ett arv från den tidiga småbrukarrörelsen
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stora ursprungsfolksupproret i Ecuadors moderna historia. Ursprungsfolk från hela landet
blockerar vägar, tar över strategiska byggnader
och demonstrerar på Quitos gator. Nu synliggörs en del av befolkningen som ända sedan
kolonial tid varit exkluderad och exploaterad.
Det blir en brytpunkt i den ecuadorianska
historien. César Pilataxi som arbetar för utbildningsorganisationen Kawsay berättar:
– Vi planerade ”resningen” under cirka sex
månader. Jag gick på alla möten jag kunde. Det
var en svår situation. Vi visste inte längre vad
vi skulle göra och hur vi skulle förhålla oss till
statsmakten. Vi kände att ingen lyssnade på oss.
Många sympatiserar med ursprungsfolken
som nu kom att spela en drivande roll i Ecuadors politiska liv. Upproren sjuder på hela den
latinamerikanska kontinenten som en del av en
växande ursprungsfolksrörelse.
– Vi insåg att frågorna om jord, territorium,
plurinationalitet och grundläggande sociala rättigheter inte var lösta. Koloniseringen fortsatte.
Enligt min åsikt var det som hände 1990 inte
ett första uppror, utan snarare en lång process
som till slut exploderade. För oss hade inte
“historien tagit slut” efter Berlinmurens fall.
För oss hade historien bara börjat.
Händelserna var startskottet för flera
“resningar”, levantamientos, under 90-talet.
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procent av den produktiva jorden ägs av två
procent av befolkningen.
35 år senare har deras
andel minskat till
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och de legendariska ledarna Dolores Cacuango och Tránsito Amaguaña, växer organisationen Ecuarunari fram under 80-talet. Blanca
Chancosa är en av de drivande. I Amazonas
samlas ursprungsfolken i en gemensam organisation för att göra motstånd mot oljebolagen.
Parallellt med den politiska organiseringen
sker även en uppvärdering av ursprungsfolkens
kultur. Identitet kommer in i politiken och en
agenda med en etniskkulturell prägel växer
fram. Rätten till jord är fortfarande central.
Men man kräver det genom ursprungsfolkens
kollektiva rättigheter.
– Det egentliga problemet var vår marginalisering. I Amazonas led ursprungsfolken svårt
av föroreningen från oljeexploateringen. I bergen kände vi oss som gäster i våra egna områden. Så kunde det inte fortsätta, sa vi. Om vi
har egna territorier från före koloniseringen, vår
egen kultur, vårt eget språk och vårt eget sätt
att leva, har vi då inte rätt att bestämma över
det som är vårt?
1986 bildas CONAIE, ett nationellt nätverk
av ursprungsfolksorganisationer. CONAIE kritiseras hårt av både vänstern och regeringen
för att vara etnocentristiska och försöka splittra
landet.
– Vi tog namnet som “ursprungsfolksrörelse”
för att vi ville ge begreppet “ursprungsfolk”
en ny innebörd. Från att ha varit synonymt
med något fult, till att stå för motstånd, säger
Blanca.
FEI

Fyra år senare sker det som kallas för det första

Donald Moncayo från Amazonasorganisationen Frente de Defensa de la Amazonia vid en av de dumpningar
av olja som det amerikanska bolaget Chevron/Texaco lämnade efter sig. marcus berglund
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”vi måste förstå att
det är naturen som
sätter ramarna”
Nu förs en hård kamp bland de sociala
rörelserna mot nyliberalismen. Ursprungsfolksrörelsen ger sig in i politiken genom den
gemensamma politiska plattformen Pachakutik,
som bildas 1996. En ny konstitution från 1998
erkänner Ecuador som en plurinationell stat
och ursprungsfolkens rättigheter ökar inom
det kulturella och sociala området. Men få förändringar genomförs i praktiken.
Protesterna mot nyliberalismen fortsätter
långt in på det turbulenta 2000-talet, mot
exploateringen av naturresurser, dollariseringen
av den krisande ekonomin, fortsatta strukturanpassningsprogram, frihandelsavtal och amerikanska militärbaser.
Ursprungsfolkens livsåskådning, sumak
kawsay, (el buen vivir) seglar upp som ett
alternativ till nyliberalismens utvecklingsmodell. I sumak kawsay handlar det om att gå från
en antropocentrisk – “människan i centrum”
– till en biocentrisk – “naturen/livet i centrum”
– syn på världen, förklarar César Pilataxi.
– Sumak kawsay har varit en röd tråd i
ursprungsfolksrörelsens kamp. Det är inte en
fråga om att vara emot utveckling. Men vi
måste förstå att det är naturen som sätter ramarna. Sumak kawsay uppnås när vi lever som
om naturen vore en del av oss. Så när vi ser all
förstörelse och hur vattenkällorna torkar ut,
är det som om vårt eget blod torkade ut.
2006 kommer Rafael Correa till makten. En

ny konstitution träder i kraft i början av 2008,
med stöd av stora delar av samhället och de
sociala rörelserna, däribland ursprungsfolksrörelsen.

Den nya skriften går längre än tidigare.
Den garanterar ursprungsfolkens rättigheter
och förbjuder samtidigt privatisering av naturresurser. Naturens egna rättigheter skrivs in.
Naturen har rätt att “existera, fortleva, bestå
och återskapa sina livsnödvändiga, strukturella
och funktionella cykler och processer”.
Drygt två år har gått sedan dess. Smekmånaden mellan ursprungsfolksrörelsen och Rafael
Correas regering är för länge sedan över. Att
genomföra övergången till ett nytt sorts samhälle har visat sig lättare sagt än gjort. Ecuador
är alltjämt, trots sin blomstrande biologiska
mångfald, ett land fångat i råvaruexportens
bistra logik. Landet är starkt beroende av
exporten av olja och banan. Ett nytt storskaligt gruvprojekt och en vattenlag som innebär
privatiseringar har lett till omfattande protester
bland de sociala rörelserna. Är allt som man
har uppnått i konstitutionen bara luft? Både ja
och nej, menar Blanca Chancosa.
– När vi började kräva ursprungsfolkens rättigheter så handlade det om allt. Det var inte
bara territorierna som sådana utan allt som det
innefattade. Vår kultur, våra sätt att leva, naturen. Vi har aldrig satt något datum eller gräns
för vår kamp.
Det är fortfarande en lång väg kvar, säger
hon.
– Vi kan inte vänta på Correa. Sumak
kawsay gör ingen person på egen hand. Det
är någonting vi gör tillsammans. n
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ton koldioxid per
person släpptes ut
1975. 2006 hade
siffran stigit till
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