
3 global rättvisa nu!

Jorge Guachagmira och resten av byborna i Intag lever av den rika naturen. När ett gruvföretag ville exploatera dalen organiserade de sig för att stoppa utvinningen. 

Jorge Guachagmira blickar ut över de frodigt gröna 
bergen i naturreservatet Intag i norra Ecuador. I dalen 
nedanför flyter den glittrande floden förbi.

– Vattnet är källan till livet, förstör de vattenkällorna 
minskar skörden, säger Jorge Guachamira och syftar på 
gruvföretagen som vill exploatera koppar i området. 

Fram till 2008 hade det kanadensiska företaget 
Copper Mesa Mining tillstånd för gruvbrytning i Intag. 
Den mycket vattenkrävande mineralutvinningen skulle 
ske i samma berg där befolkningens dricksvatten rinner. 
redan under utforskningsfasen började konsekvens-
erna synas. 

– Floden förorenades med tungmetaller, djur insjuk-
nade och våra barn fick hudutslag. Förstörelsen som 
gruvbrytningen förde med sig gjorde att vi organiserade 
oss för ett Intag fritt från gruvor, berättar Silvia  
Quilumbango som leder motståndsrörelsen Decoin. 

Men Decoins kamp handlar inte bara om motstånd. 
organisationen arbetar också för att ta fram alternativ 
till mineralutvinning. Ett ekologiskt kaffekooperativ 
och annat ekologiskt jordbruk, ekoturism, hantverk och 
ett vattenkraftverk är några av de alternativa näringar 
som drivs i området. 

– Vi arbetar för ett grönt, produktivt Intag som  
genererar hållbar utveckling. En del säger att vi är  
fattiga men vi är självförsörjande på mat och har en  
av världens rikaste flora och fauna, berättar Silvia  
Quilumbango.

Motståndet mot gruvbrytningen har inte alltid gått 
smärtfritt. År 2006 slog män från företaget Intagborna 
med batonger, sprutade tårgas och sköt i luften för att 
komma in på området. 

– Vi spärrade av vägen med en kedja och stod på 
andra sidan när militärerna kom beväpnade med pisto-
ler och batonger, säger Jorge Guachagmira och visar hur 

han blev slagen på höger lår och på höger sida av bålen.
Den organiserade kampen samt företagets tveksamma 
beteende resulterade i indraget tillstånd. Men för med-
lemmarna i Decoin är kampen inte över. De fortsätter 
att kämpa för att mineralerna i deras berg får stanna 
under marken. I dag är det den ecuadorianska staten 
som sitter på tillståndet för mineralutvinning i de gröna 
bergen. 

Gruvföretagets närvaro splittrar befolkningen i 
Intag. Mellan grannar och inom familjer råder delade 
meningar om gruvdriften. Vissa hoppas på det välstånd  
som företaget har utlovat, förutom arbetstillfällen, även 
förbättrade vägar, skolor och sjukhus. 

Ecuador är ett land rikt på naturresurser men fattigt 
på jobb. Landets regering hoppas på att gruvdriften ska 
kunna lyfta landet från utvecklingsland till ett utvecklat  
land. Jorge Guachagmira tror inte att utvinning av 
naturresurser är lösningen på landets ekonomiska 
problem. 

– rikedomarna stannar inte här utan exporteras 
till andra länder, säger han och rör sig vidare ner mot 
floden. 

Han fyller sina kupade händer med det kristallklara 
vattnet.

– Vi är alla bröder och delar samma jord, tillsam-
mans måste vi leva i fred och kämpa för en hållbar 
miljöutveckling med en rättvis global ordning, det är 
vårt allas ansvar. Vad är pengar om man inte har  
vatten, ren luft och frihet? säger han och för vattnet  
till munnen. 
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mänskliga rättigheter före vinstintressen!

När gruvindustrin kom till Intag 
i norra Ecuador startade befolk-
ningen en motståndsrörelse.  
Istället för att utvinna mineraler 
i den orörda naturen vill Intag-
borna satsa på miljövänlig  
turism och kaffeodling.

Guld är en lönsam affär. Våra pensionspengar inves-
teras därför i det kanadensiska gruvföretaget Goldcorp 
som äger Marlingruvan i Guatemala. 

Men priset för människorna som bor runt gruvan är 
högt. Miljön förstörs, vattnet förgiftas, brunnar sinar 
och de sociala konflikterna i området splittrar befolk-
ningen. Dessutom kränker Goldcorp och den guatema-
lanska staten mayafolkens rättigheter.  

FIAn Sverige, Kristna Fredsrörelsen och Latinamerika-
grupperna tycker att det är hög tid för pensionsfon-
derna att agera. 

På www.latinamerikagrupperna.se kan du läsa 
mer och skicka ett e-brev. Uppmana styrelseord- 
förandena för AP-fonderna att sluta  
investera i kränkningar av  
mänskliga rättigheter  
och bristande etik!

byborna satte 
stopp för gruvan

E-KAMPANJ!
Folket i San Mateo Ixtatán röstar nej till gruvdrift. 
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