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Kriminaliseringen av sociala rörelser i Guatemala blir alltmer påtaglig. Det senaste 18 måna-
derna har präglats av mediala smutskastningskampanjer, hot mot ursprungsfolksledare och 
ökad militarisering.  

Daniel Pascual, ledare för 
organisationen Comité de Unidad 
Campesina (CUC) och styrelsemed-
lem i mayanätverket Waqib’ Kej, 
är en av dem som fått motta såväl 
verbala som fysiska påhopp från 
meningsmotståndare.

– Hoten kommer från flera håll, 
förklarar han.

– Dels blir vi utmålade som ter-
rorister av ett tiotal kolumnister. 
De skriver dagligen illa om sociala 
rörelser i allmänhet och CUC i 
synnerhet. Sedan finns det också 
”anti-terroriströrelser” som menar 
att vi är brottslingar och kommunis-

ter. De grupperna attackerar även 
internationella organisationer som 
hjälper oss ekonomiskt.

Sågar lagförslag
En av de senaste kampanjerna 
gentemot sociala rörelser i landet 
står intressegruppen ”Chapines 
Unidos Por Guate” för. I en flersidig 
folder, som de låtit publicera genom 
att köpa utrymme i guatemaltekisk 
dagspress, sågar de lagförslaget om 
landsbygdsutveckling. Ett förslag 
som flertalet småbrukar- och 
ursprungsrörelser står bakom och 
som erkänner ett flertal av deras 
rättigheter. I foldern pekas även de 
organisationer som stödjer förslaget 

ut. I synnerhet CUC, som beskrivs 
som en aggressiv huvudaktör med 
protester och blockader som vapen. 

– Kriminaliseringen mot sociala 
rörelser är generell. Men det finns 
också en kampanj som riktar sig 
specifikt mot CUC och mot mig som 
person, säger Daniel Pascual.

Organisationen Conic, 
Coordinadora Nacional Indígena 
y Campesina, nämns också och 
påstås ha haft hotfulla toner i texter 
riktade mot dem som inte röstar 
för förslaget. Även internationella 
organisationer som stödjer CUC och 
Conic pekas ut i foldern, däribland 
Action Aid, Oxfam och svenska 

Kooperation utan gränser. 

Våld och fysiskt hot
I slutet av januari hotades Daniel 
Pascual av okända gärningsmän 
med en machete när han befann 
sig i San Juan Sacatepéquez för 
att solidarisera med de protester 
som lokalbefolkningen driver mot 
företaget Cementera Progreso. Oscar 
Fernando Bracamonte, borgmästare 
i området, anklagade sedan CUC 
och Daniel Pascual för att underblå-
sa våldet och splittra befolkningen i 
regionen. Enligt den internationella 
småbrukarrörelsen Cloc/La Vía 
Campesina Centralamerika lät 
även borgmästaren publicera ett 
antal ”campo pagados” – betalda 
politiska annonser – med dessa 
anklagelser. 

– De vill förvanska vår kamp för 
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”Hoten kommer 
från flera håll”  

FAKTA: Campo pagado
”Campo pagado” är ett slags politisk annons 
som publiceras i tidningar mot betalning. 
I Guatemala är metoden vanligt förekom-
mande för att attackera småbrukar- och 
ursprungsfolksrörelsen. För närvarande 
främst för att driva kampanj mot rörelsernas 
lagförslag om landsbygdsutveckling. 

Kriminaliseringen av ursprungsfolks- och småbrukarrörelser 
ökar i Guatemala. Daniel Pascual, ledare för organisationen 
Comite de Unidad Campesina (CUC), har utsatts för såväl 
verbala som fysiska hot under det senaste året. 

ur Röster från Latinamerika 2013:1



5

I slutet av november 2012 samlades en 
rad organisationer utanför kongressen 
i Guatemala City för att utöva påtryck-
ningar mot regeringen för godkännan-
det av lagen om landsbygdsutveckling. 
Lagförslaget motarbetas kraftigt av 
intressegruppen ”Chapines Unidos Por 
Guate”. 
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mänskliga rättigheter till terrorism, 
säger Daniel Pascual.

Daniel Pascual är inte ensam om 
att få utstå hot på grund av sin 
kamp för rätten till mark. I juni 
förra året mottog bland annat 
byledaren samt gruvkritikern 
Yolanda Oqueli Veliz ett flertal hot 
per telefon. Yolanda blev senare 
skjuten av okända gärningsmän 
men överlevde. Även Domingo 
Hernández Ixcoy, en av ledarna 
för Maya-nätverket Waqib’ Kej, 
dödshotades under 2012. 

Text och foto: Lina Karlsson
Latinamerikagrupperna

I slutet av förra året och en bit in på detta har arbetare inom frukt och vinindustrin strejkat i Sydafrika. De vill framför allt 
få löner som går att leva på, ett krav som är fundamentalt i kampanjen Rättvis Vinhandel och som var en av de frågor som 
diskuterades när kampanjen träffades i Kapstaden i slutet av februari. 

Rättvis Vinhandel stärkte 
sina allianser i Sydafrika 

Under konferensen i Sydafrika gjorde kampanjgruppen ett studiebesök tillsam-
mans med Surplus People Project, medlemmar i Via Campesina, till ett samhälle 
utanför Grabouw som försöker organisera sig för att få rätten till de arbetar-
bostäder där de bor samt närliggande mark. Längst till vänster syns Raimundo 
Laugero från MNCI, och intill Alicia Muñoz, från Anamuri.  

Foto: Åsa Eriksson 

På plats fanns deltagare från 
Latinamerikagruppernas sam-
arbetsorganisationer i Chile och 
Argentina, samt flera organisatio-
ner i Sverige och Sydafrika, som 
tillsammans bildar kampanjen 
Rättvis Vinhandel. På agendan stod 
framför allt utvärdering av kam-
panjen och planering av fortsatt 
verksamhet.  

– Kampanjen Rättvis Vinhandel 
är ett viktigt redskap i kampen 
för att lantarbetarnas rättigheter 
ska följas, för att arbetarna ska 
respekteras och få en skälig lön 
som går att leva på. Arbetarnas 
hälsa måste gå före ökad handel, 
säger Alicia Muñoz Toledo, 
från Latinamerikagruppernas 
samarbetsorganisation Anamuri, 
Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas, som deltog 
under konferensen. 

Tillsammans med Raimundo 
Laugero från den argentinska 
småbrukarorganisationen MNCI, 
Movimiento Nacional Campesino 
Indígena, lyfte Alicia temat 
matsuveränitet under konferensen. 
De ville visa hur rätten till vatten, 
jord, en lön som går att leva på, 

hälsosam mat och värdigt arbete 
hänger ihop.  

– Det var väldigt intressant att 
diskutera matsuveränitet med 
de andra organisationerna, då 
visionen av det ser olika ut. Vi har 
tankar som är nya för dem och de 

har visioner som är nya för oss. På 
så sätt stärker vi varandra och våra 
allianser genom dessa möten. Det 
är en fantastisk erfarenhet!   

Under konferensen debat-
terades även Systembolagets 
uppförandekod, BSCI, som flera av 

organisationerna i kampanjen är 
starkt kritiska till. 

– Uppförandekoden är svagare än 
de lagar som redan finns i län-
derna, vilket gör den oduglig. Vi 
vill istället ta fram ett förslag på en 
egen uppförandekod. En kod som 
verkligen skulle göra skillnad för 
arbetarna.  

Under konferensen i Sydafrika 
gjordes även flera studiebesök 
på gårdar och gruppen träffade 
människor som kämpar för att få 
tillgång till jord, som lyckats skapa 
sig matsuveränitet där de bor och 
som kämpar för en bättre tillvaro. 

– Vi träffade fantastiska människor 
som skapat mycket av mycket lite. 
Det var väldigt inspirerande och 
stärkande. Både på ett personligt 
och professionellt plan. 

Text: Lisa Karlsson
Latinamerikagrupperna

Läs mer om Rättvis Vinhandel på  
www.latinamrikagrupperna.se/rattvis-
vinhandel

Stöd Waqib’Kejs och Cloc/La Vía 
Campesinas försvar av de mänskliga 
rättigheterna i Guatemala! Ge ditt 
bidrag på 90 10 17-4.
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