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Sedan januari 2010 har 42 
jordbrukare fått sätta livet till 
i Bajo Aguán. Allt från fejkade 
trafikolyckor till regelrätta av-
rättningar har utförts, framför 
allt av privata säkerhetsstyrkor 
som ska skydda storgodsägarnas 
plantager med afrikansk palm. Hot, 
kidnappningar, misshandel och 
trakasserier har blivit vardag för 
befolkningen, och polis och militär 
erbjuder inget skydd – tvärtom. En 
internationell människorättskom-
mission, bestående av bland annat 
den internationella småbrukaror-
ganisationen La Vía Campesina, 
konstaterade i en rapport i juni att 
de mänskliga rättigheterna ideligen 
kränks i Bajo Aguán. 

I samhället Rigores, där en grupp 
bönder sedan elva år tillbaka 
ockuperar mark som tidigare var 
oanvänd, ägde en våldsam avhys-
ning rum på midsommarafton i 
år. Runt fyrtio beväpnade poliser 
och torpeder från säkerhetsbolagen 
förstörde odlingar, skolan, kyrkan 
och husen. 

−När barnen här ser en polis 
springer de åt andra hållet, berättar 
Silvia Lopez, 26, från Rigores. De 
var som djur, de som kom. Brände 
ner husen, körde över dem med 
grävskopor. De brydde sig inte om 
att det var människor i husen, inte 
ens de gravida kvinnorna. Några 
förlorade sina foster när det föll 
bräder och annat över dem.

I augusti dog elva personer 
under bara ett dygn i två separata 
händelser i Bajo Aguán, vilket ledde 
till att Honduras regering beslöt 
att utöka sin militära närvaro i 
regionen. Över tusen militärer ska 
nu ”upprätthålla ordningen”, men 
sociala rörelser vittnar om att det 
snarare förvärrar situationen. Det 

pratas om colombianisering av 
Bajo Aguán – paramilitärer som 
samarbetar med vaktstyrkorna, 
och nicaraguanska före detta 
revolutionärer som tränar bönder i 
gerillakrigsföring och anklagas för 
att vara knarkkurirer. Ett argument 
som gör det enkelt att få bort de 
störande element som kämpar för 
en jordreform.

Regeringen förhandlar om marken 
med småbrukarorganisationerna 
i regionen och viss mark har köpts 
upp för att säljas till småbrukarna, 
men ännu är konflikten inte 
löst. En av huvudaktörerna, 
storföretaget Dinant är dessutom 
ackrediterat av FN genom initiati-
vet Clean Development Mechanism, 
som ska öka användningen av 
biobränslen och därmed ingår i 
de utsläppskrediter EU kan handla 
med. I praktiken innebär det att 
FN:s och EU:s klimatpolitik under-

lättar för Dinants säkerhetsvakter 
att fortsätta begå övergrepp mot 
befolkningen i Bajo Aguán. Till 
nyhetssajten Euractiv säger EU-
representanter att att det är ”mycket 
svårt” att ta hänsyn till de mänsk-
liga rättigheterna i kriterierna för 
Clean Development Mechanism. 
Gröna EU-parlamentariker försöker 
dock sätta press och i slutet av 
oktober besökte en delegation Bajo 
Aguán. 
 

Plantagerna är också ifrågasatta 
eftersom odlingen av biobränslen 
hotar matproduktionen för 
småbrukarna och den biologiska 
mångfalden i ett av världens artri-
kaste områden. 
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På Honduras Atlantkust håller en jordkonflikt på att eskalera till krig. 
Småbrukare som kämpar för jordreform står mot storföretagare som 
genom ett biobränsleinitiativ säljer palmolja till EU. Det är ”mycket svårt” 
att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna, förklarar representer för EU.

Mord i kölvattnet av 
EU:s klimatpolitik

Clean development mechanism innebär att vissa projekt i 
utvecklingsländer ackrediteras eftersom de anses vara bra för 
miljön genom att de minskar växthusgaserna i atmosfären. 
Därigenom tjänar de in utsläppskrediter, vart och ett lika med 
ett ton koldioxid. Dessa kan de sälja till länder i väst, vars utsläpp 
regleras i Kyotoprotokollet. Behöver de släppa ut mer än väntat 
måste de köpa utsläppsrätter från ett annat land eller företag.
Ackrediterade projekt ska ge länder som inte regleras i Kyoto-
protokollet ett incitament för att satsa på alternativa energikäl-
lor, eftersom de kan tjäna pengar på att sälja de utsläppsrätter 
de tjänar på projekten. Tanken är att mekanismen ska stimulera 
hållbar utveckling och minskning av utsläpp, men ge de indu-
strialiserade länderna viss flexibilitet i hur de når upp till målen.
Källa: http://cdm.unfccc.int/ samt http://www.cdm-watch.org/

Skriv till Honduras särskilda åklagare för mänskliga rättigheter. Kräv 
att morden utreds, att trakasserierna omedelbart upphör, att de 
privata säkerhetsbolagen regleras och att markkonflikten får en lös-
ning som är rättvis och hållbar. Läs mer på latinamerikagrupperna.
se/blixtaktion-far-man-morda-bonder-som-vill-forsorja-sig. 

du kan hjälpa till!

Folket i Bajo Aguán kan inte lita på polisens beskydd. Tvärtom är de ofta delaktiga i förtrycket mot bondeaktivister. | 
Foto: Giorgio Trucchi, REL-UITA

– Solidaritet för oss betyder att vi inte är ensamma - utan att Latinamerikagrupperna 
delar vår dröm om ett fredligt och rättvist samhälle. En globaliserad solidaritet betyder 
gemensamma krav och förslag på nationell och internationell nivå.

victoria medina palomino, projektledare hos CCp , peru

varför är solidaritet viktigt för folkrörelser?
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