”Perus guldgruvor
förgiftar mark och vatten”
– Gruvorna behövs inte.
Det finns både vilda och
odlade växter och annat
i dessa områden som går
att satsa på istället. Det
sa Milton Sanchez Cubas,
peruansk gruvmotståndare,
under sin föreläsning på
ABF-huset i Stockholm
under slutet av september.

Milton Sanchez Cubas
leder gruvmotståndet i
Cajamarca, Peru.
Foto:
Anna-Maria Ahlén,
SR/Sameradion

Milton Sanchez Cubas var här för att
väcka opinion mot de stora gruvprojekt som man planerar att etablera i
Anderna. Ursprungsfolken i dessa
väldiga bergsområden har ju ”uppfunnit” potatisen i den form vi känner den, det finns hundratals olika
sorter som de odlar. Dessutom håller
man lamadjur och andra tamdjur.
Kom med spanjorerna
Storgruvdriften kom till Peru med
spanjorerna, alltså redan på 1500talet. Nu finns planer på att anlägga
Perus största guldgruva i orten Cajamarca vilket kommer att ödelägga
de vattenresurser som finns där. Det
finns åtskilliga exempel på hur gruvdrift nära vattentäkter och tätorter
skapat stora föroreningsproblem.
Likheter med samernas läge
Leif-Åke Wäppling från Stockholms
Sameförening konstaterade i ett annat
anförande på mötet att det finns
likheter med samernas sitruation i
Sverige. Han hänvisade till de gruvprospekteringar som pågår i Jokkmokkstrakten och på flera andra platser, och protesterna mot dem
Situationen är dock ännu mycket
våldsammare i Peru. Flera har redan
dödats i Cajamarcaprotesterna och
många har fått skador:
– Militären och polisen sätts in mot
oss trots att vi delar ut flygblad till
dem med uppmaning att komma över
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Milton Sanchez Cubas får en banderoll från gruvkämparna i Gállok/Sverige
som uttrycker stöd till samma kamp i Cajamarca/Peru. Foto: Silvia Leiva

till vår sida. Så vi kommer att dö däruppe, säger Milton Sanchez Cubas:
– Men när det gäller att försvara livet
kan man inte kompromissa.
Henrik Persson
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