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I flera latinamerikanska länder sker en oroande utveckling där 
lagar införs som syftar till att kriminalisera sociala protester. 
Ecuador är inget undantag. 2010 infördes en skärpt lagstift-
ning för brott som innebär avstängning eller störning av 
trafiken. I praktiken innebär det i många fall skärpt straff för 
försvaret av mänskliga rättigheter. 

I början av mars 2012 samlades tio 
politiska aktivister i en lokal i områ-
det Luluncoto, i Ecuadors huvudstad 
Quito. De skulle diskutera koncept 
som Sumak Kawsay, den andinska 
livsfilosofi som bland annat ur-
sprungsfolken kämpar för att staten 
ska verka efter, och innebörden av 
plurinationella stater. Diskussionen 
var en förberedelse inför en demon-
stration till förmån för vattnet, livet 
och ursprungsfolkens rättigheter. 
Men mötet avbröts abrupt av en 

polisrazzia och de tio aktivisterna 
häktades - utan att polisen hade 
order om detta. 

Enligt åklagarna fann polisen 
bevis på platsen i form av foton 
och brev med mera, som tydde på 
att aktivisterna hade samröre med 
terrorstämplade grupper, så som 
Grupo de Combatientes Populares i 
Ecuador.

– Under tiden som polisen 

stormade lokalen blev jag och de 
övriga aktivisterna inlåsta i ett 
rum, medan polisen planterade 
”bevisen” utanför. Det enda polisen 
egentligen hittade var t-shirts med 
Che Guevara-tryck och skivor med 
Victor Jara, berättar en av aktivis-
terna, Royce Gomes, 26. 

Royce Gomes satt häktad i nio 
månader innan han och sju av 
hans kamrater till slut släpptes i 
december förra året. 

Den 26 februari föll domen över de 
två kvarvarande häktade kvin-
norna Abigail Heras och Cristina 
Campaña. De fick ett års fängelse 
för ”försök till organiserad terro-
rism” vilket betyder att de släpptes 
fria söndagen den 3 mars, då det 
gått exakt ett år sedan de arreste-
rades. 

Internationell kritik 
CIDSE, en internationell allians av 
katolska utvecklingsorganisationer, 
anser att de skärpta lagstiftning-
arna mot sociala protester syftar till 
att skapa kontroll över de sociala 
rörelserna. Dels för att stoppa dem 
från att manifestera sina åsikter 
genom att skrämma dem till 
disciplin och tystnad, och dels för 
att kunna polisanmäla mobili-

serade grupper för brott, såsom 
störning av trafiken, och därigenom 
straffbelägga den sociala kampen. 
Lagarna kan också användas för att 
säkerställa straffrihet för polis och 
militär, vilka på så sätt riskfritt kan 
använda övervåld mot demonstran-
ter, menar CIDSE. 

– Kriminaliseringen av fackliga 
ledare, ledare för ursprungsfolks-
rörelsen och försvarare av Moder 
Jords rättigheter är permanent från 
den ecuadorianska statens sida. Vår 
önskan är att de slutar kriminali-
sera och förfölja oss. Vi försvarar 
våra och Moder Jords rättigheter 
och kommer att fortsätta kämpa 
sa Delfin Tenesaca, ordförande för 
ursprungsfolksrörelsen Ecuarunari 
i Ecuador, i den Interamerikanska 
domstolen för mänskliga rättigheter 
när de tog upp fall av kriminalise-
ring av sociala rörelser i Ecuador, i 
november 2012. 
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Ida Paiz från Rempe - Red Mujeres Politicas Ecuador - ett politiskt nätverk för 
kvinnor, demonstrerar utanför rättegången. Hon anser att president Correa 
ligger bakom den orättvisa behandlingen av Luluncoto-fångarna.

Lagar stoppar sociala protester i Ecuador

ECUADOR

Fakta: Kriminalisering av sociala protester i Ecuador
Den nu omvalde presidenten, Rafael Correa, och hans regering har kritiserats 
hårt av bland annat de nationella ursprungsfolksrörelserna Ecuarunari och Conaie 
för att ha bidragit till en ökad kriminalisering av de sociala rörelserna i landet. 

Enligt Ecuarunaris kommunikatörer är 200 ledare och medlemmar av ur-
sprungsfolksorganisationer för närvarande förföljda och kriminaliserade av den 
ecuadorianska staten. 

Den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter fastställer att: ”Kri-
minaliseringen av legitim mobilisering och social protest, antingen genom direkt 
förtryck av demonstranterna eller genom utredning och åtal, är oförenligt med 
ett demokratiskt samhälle där människor har rätt att uttrycka sin åsikt”.  
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