Två aetas vandrar genom förfädernas
dalar på väg mot den illegala gruvan.

Aeta-folket i strid mot

illegal gruvdrift
på Filippinerna

I generationer har ursprungsfolket aeta på Luzon i norra Filippinerna jagat i bergen.
Deras identitet och kulturella och religiösa traditioner är knutna till landskapet.
I somras var jag på Filippinerna och
tillbringade några dagar med aetas.
Gruvbolag bryter illegalt malm inne
på deras mark. Tillsammans med

ursprungsbefolkningen gick jag och
fotografen i åtta timmar i skydd av
mörkret förbi beväpnade vakter för
att dokumentera gruvdriften.

Det är gruvbolaget Namco som
startat gruvdrift. En dag körde de
in med bepansrade hummrar, bulldozrar och beväpnade vakter och

Vattendragen nedanför bergen
där gruvdriften sker är förorenade
av slagg från gruvan.
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började bryta mineral ur marken.
– Vi kunde inget göra, vi har inga
vapen. Det enda vi kunde göra var att
skriva till borgmästaren, säger byns
hövding Salvadore.
Det är inte första gången han ser
marken i regionen Pampangas skövlas. Som 13-åring kunde han se hur
skogsbolag avverkade de stora skogarna.
– Nu har de kommit för att ta även
det som ligger under marken. Hela
området övervakas av beväpnade vakter, vi kan inte längre komma åt vara
jaktmarker, säger Salvadore.
David mot Goliat
På Filippinerna är ursprungsbefolkningens kamp mot gruvbolagen som
Davids kamp mot Goliat. I många år
har stammarna i regionen slagits mot

gruvbolagen, både juridiskt och med
civil olydnad. Trots det har gruvbolagen vuxit sig allt starkare med regeringens stöd. Även i skyddade områden bryts mineraler olagligt med
hjälp av privata vaktbolag.
Företaget påstår också att aetas anklagelser om tvångsförflyttningar är
grundlösa. Men de familjer som har
fått lämna sina hem ger en annan bild
av situationen. Många har fått skriva
på kontrakt som de inte har förstått
innebörden av, eftersom de inte kan
läsa.
Flodernas vatten förorenat
Namcos mineralbrytning fick snabbt
stor negativ inverkan på miljön och
försvårade levnadsförhållandena för
folket. Men det är inte bara de heliga platserna i bergen som hotas av

gruvföretagets planerade verksamhet.
Skogsavverkningar och föroreningar
hotar att göra stora delar av det lummiga bergsområdet obeboeligt. Vattnet i floden har blivit odrickbart när
den fyllts med slam och rester från
gruvbrytningen.
– Floderna har blivit så förorenade
att man inte kan dricka vattnet, säger
Salvadore.
Den årslånga kampen mellan ursprungsbefolkningen och gruvbolagen har nått ett kritiskt läge. En lokal
domstol är på väg att retroaktivt ge
bolaget rätt att bryta mineraler eftersom ursprungsbefolkningen inte har
papper på att marken är deras.
Text: Martin Schibbye
Foto: Jonas Gratzer

I dag livnär sig många i byn på att sälja korgar
och andra flätade hantverksprodukter.

Fjärde Världen 3-4/2010

9

Skövlad djungel

En av männen i byn som
tidigare försörjde sig av
djungeln – som nu är skövlad –
tvingas försörja sig på hantverk.

Stopp för
gruvdrift!

Mannen med hatten: Byns
hövding Salvadore är
orolig över vad gruvan gör
med bergen och vill stoppa
den illegala gruvdriften.
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Gruvan tar ursprungsfolkets
jord.
Malm från gruvan.

Tvingas till
städerna
Aetakvinna med
barn. Många ur de
av Filippinernas
ursprungsfolk
som förlorat sin
jord tvingas söka
sig till städerna
för att tigga.
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