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En vecka av mobilisering och 
aktioner från småjordbrukar-
rörelserna i Via Campesina 
i Brasilien gav omedelbart 
resultat: den federala re-
geringen svarade i slutet av 
augusti positivt på flera av 
nätverkets krav, bland annat 
mer pengar till jordreformen.

− Vi gav regeringen Dilma en frist 
på åtta månader för att visa hand-
lingsvilja, säger Letícia Barqueta på 
de jordlösa lantarbetarnas rörelse 
MST, en av de drivande organisatio-
nerna bakom aktionsveckan. När vi 
ser att regeringen mest bryr sig om 
infrastrukturen inför fotbolls-VM 
och OS, måste vi mobilisera för att 
åter föra in jordreformen på den 
politiska agendan.

Närmare 4000 småbrukare och 
jordlösa från 23 av Brasiliens 26 
delstater slog läger i huvudsta-
den Brasília mellan den 22 och 
28 augusti och genomförde flera 
aktioner och uppvaktningar för att 
presentera sina krav. Även repre-
sentanter för fackföreningar, lärare, 
studentorganisationer, forskare, 
ursprungsfolk och andra enskilda 
organisationer deltog. 

Under ett massmöte i en idrotts-
stadium tryckte MST-ledaren João 

Paulo Rodrigues på vikten av att 
ena de folkliga krafterna i stad och 
landsbygd:
– Den här kampen är inte bara 
småbrukarnas. Den tillhör alla 
arbetare som är beredda att kämpa 
mot det storskaliga jordbruket och 
kapitalet och för socialism i vårt 
land.
 
Parallellt genomförde Via 
Campesinas brasilianska medlems-
organisationer en rad aktioner i 17 
delstater. I den sydligaste delstaten 
Rio Grande do Sul spärrades vägar 
av, bankkontor ockuperades och 
flygblad med  krav på skulsav-
skrivning delades ut. I delstaten 
Pernambuco i nordöst ockupera-
des Institutet för jordreformfrågor 
med krav på skuldavskrivningar 
och fortsatt jordreform. I Forta-
leza, huvudstad i delstaten Ceará, 
demonstrerade närmare tusen MST-
anhängare med krav på tillgång till 
vatten och mot flygbesprutningar 
av giftiga bekämpningsmedel.

Rörelsens krav fick omedelbart posi-
tiv respons. På fredagen meddelade 
president Dilma Rousseffs general-
sekreterare Gilberto Carvalho att 
den federala regeringen skjuter till 
ytterligare motsvarande knappt 1,6 
miljarder kronor till jordreformen 
i år.
− Dessa pengar kommer att räcka 
till att köpa land till de 20 000 

familjer som fortfarande bor i 
utsatta jordockupationsläger längs 
landsvägar, förklarade Carvalho. 

Utbildningsprogrammet för jordre-
formens nybosättningar (Pronera) 
kommer också att få ytterligare 
motsvarande 60 miljoner kronor.
Dessutom kommer regeringen att 
presentera ett förslag till omför-
handling av småjordbrukarnas 
skulder. Enligt Carvalho ska 
småbönder med skulder på under 
motsvarande cirka 80 000 kronor 
betala av dessa skulder under en pe-
riod på sju år, till 2 procents ränta. 
Enligt Via Campesina Brasilien upp-
går småbrukarnas totala skulder till 
motsvarande närmare 120 miljoner 
kronor. 

Ett annat krav som tillmötegicks 
är en ny plan för jordreform. Enligt 
minister Carvalho har president 
Dilma Rousseff redan givit jord-
reformsinstitutet Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e da Re-
forma Agrária) och Ministeriet för 
jordbruksutveckling (MDA) i upp-
drag att arbeta fram en akut plan 
för att lösa dagens situation. Samt 

en mer långsiktig plan som ska ge-
nomföras fram till 2014. Under Luiz 
Inácio Lula da Silvas presidentman-
dat 2003-6 och 2007-10 lanserades 
två jordreformer, varav den första 
till stor del genomfördes men inte 
den andra.

Bland övriga krav som den tillmö-
tesgicks återfinns mer krediter till 
storskaliga kooperativa jordbruk, 
mer pengar till livsmedelsuppköps-
programmet från småjordbruket 
(PAA), en gemensam arbetsgrupp 
mellan regering och jordbrukar-
rörelser om användandet av 
bekämpningsmedel  och en 
arbetsgrupp som ska utarbeta en 
nationell plan för agroekologi.

Enligt João Paulo Rodrigue, MST-
ledare, visar regeringens svar att 
jordreformen åter kommit in på den 
politiska agendan i Brasilien.
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Vad är naturresurser för dig?

- Jag tänker först på träden… på hela naturen och alla djuren. 

Carlota Perez, Vía Campesina, Choluteca, Honduras,

Protester gav mer stöd till 
småjordbruket

Stöd de latinamerikanska 
rörelsernas kamp för 
sina rättigheter, använd 
plusgirot 90 10 17-4.
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–Vi gav regeringen Dilma 
en frist på åtta månader 
för att visa handlingsvilja.
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