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ASENCIO FARIANGO sitter i 
styrelsen för Ecuarunari som 
organiserar ursprungsfolk 
i Ecuadors bergstrakter. 

Organisationen är motståndare 
till REDD och likaså till det 
liknande statliga programmet för 
kompensation som redan fi nns i 
Ecuador, Socio bosque. 
 Avtalet om REDD (Reducing 
Emissions from Deforestation 
and forest Degradation) 
var en stor framgång under 
klimatförhandlingarna i Cancún.
 Syftet är att utvecklingsländer ska 
ges ekonomisk ersättning för att se 
till att skogsavverkningen minskar. 
Bakgrunden är den förmåga som 
skogar har att lagra koldioxid. 

I dag kommer runt 20 procent 
av de utsläpp av växthusgaser 
som orsakas av människan från 
avskogning. 
 Ecuarunari menar att 
program för att kompensera 
lokalbefolkningar om de inte 
hugger ner skog är fel väg att 
gå för att komma till rätta med 
jordens klimatproblem. De menar 
att det är ytterligare ett sätt för 
länder i västvärlden att köpa sig 
fria men samtidigt kunna fortsätta 
släppa ut växthusgaser. 
 
MEN FRAMFÖR ALLT menar 
man att det är ett nytt sätt att 
kolonisera länder i syd, genom 
att stater och internationella 

FN:s skogsavtal REDD är tänkt att ge befolkningar 
i till exempel Latinamerika kompensation för att 
bevara sina skogar. Men ursprungsfolk i Ecuador 
förkastar systemet. 
 – Vår ståndpunkt är att moder jord inte är till salu, 
säger Asencio Fariango.
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Ursprungsfolk 
kritiska till REDD 

Perspektiv som skakar om

REDD LANSERADES första 
gången under FN:s klimatmöte 
2005 på initiativ av Papua Nya 
Guinea och Costa Rica. Genom 
en REDD-mekanism kan 
utvecklingsländer, som inte 
har några utsläppsåtaganden 
ändå få en roll i att minska 
utsläppen av växthusgaser.
 2007 breddades frågan, 
förhandlingarna ska 
hädanefter inte bara handla 
om avskogning och utarmning 
av skog, utan även ”skydd av 
skogar, hållbar förvaltning av 
skogar och förstärkning av 
skogars kollager”. REDD med 
detta tillägg kallas för REDD+.

UNDER KLIMATFÖRHANDLINGARNA 
i Cancún kom de deltagande 
länderna överens om ett 
ramverk för hur REDD ska 
fungera. 
Utvecklingsländerna ska nu 
utarbeta nationella strategier 
eller handlingsplaner för hur 
REDD ska implementeras. 
Flera frågor om hur REDD+ 
ska fungera återstår dock, till 
exempel hur fi nansieringen 
ska se ut. 

Källa: Naturskyddsföreningen

TÄNK DIG en global 
folkomröstning om 
klimatförändringarna. En 
omröstning där naturens 

rättigheter står i fokus. Det är vad 
Bolivias president Evo Morales 
och de latinamerikanska sociala   
rörelserna vill genomföra. Men 
de ifrågasätts av europeiska 
organisationer inom den globala 
småbrukarrörelsen. Att skapa 
politiska förslag utifrån ett 
perspektiv där naturen blir något 
annat än en ekonomisk resurs tror 
man helt enkelt inte går hem hos 
vare sig politiker eller allmänhet på 
vår kontinent. Det är en främmande 
tanke för européer.

ECUADORS KONSTITUTION slår 
fast att naturen har rättigheter 
och gör därmed naturen till ett 
juridiskt subjekt. Samma sak 
uttryckte Folkens klimattoppmöte 
i Cochabamba i april förra året då 
man beslutade att mobilisera sig på 

global nivå kring ett erkännande av 
Moder Jords rättigheter. 

VAD BETYDER DÅ det här för 
dig och mig som svenskar och 
européer? Vi talar inte bara om 
respekt för världens lunga eller de 
andinska ekosystemen, utan även 
om de norrländska älvarna och det 
skånska grundvattnet. 
 Både ursprungsfolkrörelsen 
och småbrukarrörelsen i 
Latinamerika ställer sig bakom 
kampen för naturens rättigheter. 
Men medan småbrukarrörelsen 
tenderar att ha en nära relation 
till progressiva regeringar och 
kämpar i socialismens namn så 
intar ursprungsfolksrörelsen en 
mer kritisk hållning och menar att 
både höger- och vänsterregeringar 
driver samma typ av ekonomiska 
politik som baseras på utvinning 
av naturresurser utan hänsyn till 
naturens eller ursprungsfolkens 
rättigheter.

VILKET SAMHÄLLE kan vi då 
föreställa oss som tillåter harmoni 
och respekt att bli ledord? 
Utformandet av en ekonomisk 
politik som faktiskt bryter med 
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organisationer får större kontroll 
över ursprungsfolkens territorier 
och placerar in deras mark i en 
kommersiell logik. I slutändan, 
menar Asencio att det riskerar leda 
till att staten och internationella 
organisationer tillskansar sig allt 
större makt över ursprungsfolkens 
landområden. 
 – I grunden handlar det om att 
jaga bort oss från våra territorier 
med de här miljöersättningarna, 
säger Asencio Fariango. 

ECUADOR VAR LÄNGE ett av de 
värsta länderna i världen när det 
gäller skogsavverkning med en årlig 
avskogningstakt på 1,6 procent. Nya 
siffror visar visserligen att takten 
kan ha stannat av, men problemet är 
fortfarande mycket allvarligt. 
 Ecuarunari förnekar inte heller 
problemet med avskogning. Men i 
stället för ekonomisk kompensation 
menar de att världen måste bryta 
med den utvecklingsmodell 
som bygger på utvinnande av 
naturresurser och lära sig att leva på 
ett mer hållbart sätt. 

dagens respektlösa sätt att förhålla 
sig till både natur och människa 
tycks vara en både central och 
brådskande uppgift. Hur denna 
politik ska se ut kan dock ingen ge 
oss svar på. Inte ännu. 

NÄR EUROPÉERNA inom 
småbrukarrörelsen motsätter sig 
idén om en global mobilisering 
kring naturens rättigheter speglar 

det vår oförmåga att tänka utanför 
kända tankemönster. Portugisen 
Boaventura de Sousa Santos, 
som har ett nära förhållande 
till ursprungsfolkrörelsen i 
Latinamerika, menar att dagens 
tänkande inte längre skapar kritiska 
idéer som står på egna ben. Det vi 

gör idag är att lägga till adjektiv 
till allmänt kända, och accepterade, 
teorier. På så sätt talar vi idag om 
”alternativ utveckling”. Vi menar 
att en konventionell utveckling 
inte är lösningen, men är det som 
vi istället förespråkar egentligen så 
alternativt? De Sousa Santos menar 
att de idéer och begrepp vi använder 
defi nierar den intellektuella och 
politiska horisonten.

VAD BETYDER DÅ det här för 
dig och mig i ett svenskt och 
europeiskt politiskt landskap? Där 
vi som solidaritetsorganisation 
agerar som politisk allierad 
till ursprungsfolkrörelsen och 
småbrukarrörelsen i Latinamerika? 
Vad blir konsekvenserna av att 
erkänna att naturen har rättigheter
i ett svenskt och europeiskt 
sammanhang? Och vilka politiska 
förslag arbetar vi fram utifrån ett 
sådant erkännande? Det vill jag 
uppmana oss alla att refl ektera över. 
Låt oss släppa fantasin lös och 
försöka frigöra oss från invanda 
tankemönster. Att vara en politisk 
allierad och samtalspartner till 
rörelserna i Latinamerika är en 
uppgift som skakar om.
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