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guldgruvan Pascua lamas verksamhet, på gränsen mellan Chile och argentina, har stoppats 
av det chilenska rättsväsendet. detta sedan mycket allvarliga brister, bland annat vad gäller 
tillvaratagande av giftiga avfall, uppdagats.

De svenska AP-fonderna har över 
350 miljoner kronor investerade i 
företaget Barrick Gold, som driver 
gruvan. 

I slutet av maj i år gick chilenska 
myndigheter ut med beskedet att 
det kanadensiska gruvföretaget 
Barrick Gold döms att betala 16 mil-
joner dollar i böter och att de måste 
presentera ett hållbart återgärdsför-
slag för sitt miljöarbete. Innan dessa 
åtgärder sätts i bruk får företaget 
inte fortsätta sin verksamhet.

Redan en månad tidigare beslutade 
chilensk rätt att verksamheten i 
Pascua Lama gruvan skulle stoppas 
på grund av allvarliga miljöbrister. 

Det är den närboende ursprungs-
befolkningen Diaguitas som står 
bakom anmälan om miljöbristerna, 
som bland annat består i avsaknad 
av system för omhändertagande 
av giftiga avfall vilka förorenat 
vattenkällor, och förstörelse av 
närliggande glaciärer. Det rappor-
terar bland andra Cnn Chile och 
BBC Mundo. Enligt samma källor 
har grundvattenprover i området 
visat hög koncentration av arsenik, 
aluminium, koppar och sulfater. 
Rodrigo Villablanca, diaguita och 

en av aktivisterna mot gruvan, 
vädjar till de svenska AP-fonderna 
och andra investerare att sälja sitt 
innehav i företaget:
– Barrick Gold tvingar bort mitt folk 
och andra närboende kring gruvan. 
Floden som rinner genom vår dal är 
redan förgiftad och flera invånare 
som konsumerat vattnet har fått 
cystor på kroppen och andra fysiska 
problem till följd av det. 

På flera håll i de närliggande om-
rådena har även vattentillgången 
minskat eller försvunnit, vilket både 
förändrat landkapets flora och 
fauna och tvingat invånarna som 
tidigare livnärt sig på småskaligt 
jordbruk att flytta. 

– Vi förlorar vår kultur på grund av 
gruvprojekt som detta, projekt som 
bara leder till död och förstörelse. 
Snälla, stöd inte dessa företag! Hjälp 
oss istället att anmäla deras brister 
och att göra motstånd – inte bara 
i Chile utan i hela Latinamerika, 
säger Rodrigo Villablanca till Röster 
från Latinamerika.
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latinamerikagrupperna om ap-fonderna

latinamerikagrupperna och Swedwatch, bland andra, uppmärksamma-
de aP-fonderna på bristerna kring gruvan Pascua lama redan 2011. Se-
dan dess har aP-fond nummer ett, två, tre, fyra och sjus sammanlagda 
innehav i barrick gold minskat från 583 miljoner kronor till 355 miljoner 
kronor. något vi anser vara ett steg i rätt riktning – men inte nog.

Vi anser att aP-fonderna borde sälja sitt innehav i barrick gold och 
att Pensionsgruppen i riksdagen – som består av regeringspartierna 
och Socialdemokraterna – måste ge etik och miljö större utrymme i de 
pågående diskussionerna om aP-fondernas framtid. regelverket måste 
förändras. miljö- och mänskliga rättigheter måste gå före kraven på 
avkastning. 

rodrigo villablanca:

 ”Vi förlorar vår kultur 
på grund av gruvprojekt 
som detta, projekt som 
bara leder till död och 
förstörelse. Snälla, stöd 
inte dessa företag!” 

Crucesitas, en av dalarna i närheten av Pascua lama gruvan.
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