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För lokalbefolkningen 
i Kimsakocha, Ecuador, 
betyder de närliggande 
vattenkällorna livet. Att 
försvara källorna när de 
hotas av gruvutvinning har 
därför varit självklart. Men 
kampen har ett pris. Carlos 
Perez Guartambel, frontfigur 
i striden om vattnet, fängs-
lades nyligen till en följd av 
demonstrationerna för beva-
randet av vattnet.

Sedan gruvbrytning började 
planeras i området 2002 har vatten-
källorna i Kimsakocha varit hotade. 
Det kanadensiska företaget Iamgold 
fick då rättigheter att påbörja utvin-
ning av källorna, men tack vare 
folkets protester och mobilisering 
har ännu ingen aktivitet utförts. 

En av de större protesterna ägde 
rum i maj 2010 då det genomfördes 
en demonstration mot den nya 
vattenlagen. En lag som innebär 
att utvinning av vattenkällor tillåts 
och vilken således även sätter 
vattenkällorna i Kimsakocha i fara. 
Över tusen personer gick med i den 
fredliga demonstrationen i syfte 
att försvara lokalbefolkningens 
rättigheter och deras elementära 
livskälla - vattnet. 

Men enligt den efterföljande 
polisrapporten slutade protesterna 
allt annat än fredligt. Flera 
personer arresterades och Carlos 
Perez Guartambel, ordförande för 
organisationen FOA, en federation 
för ursprungsorganisationer i 
provinsen Azuay, anklagades för att 
ha förstört polisbilar, misshandlat 
poliser och vandaliserat trafikljus. 

Carlos Perez själv menar att det 
enda de gjort sig skyldiga till är att 
försvara sitt vatten.

– Allt började med att vi motsatte 
oss den nya vattenlagen. Vi ville 
inkludera en artikel som förbjuder 
utvinning vid vattenkällor. Om vi 
vill bevara vattnet måste vi skydda 
källorna där vattnet föds, säger 
han.

”För oss är vattnet heligt” 
Två år efter demonstrationen, i maj 
2012, åtalades Carlos Perez tillsam-
mans med två andra frontfigurer 
för protesterna, Federico Guzman, 
ordförande i församlingen Victoria 
de Portete och Efrain Arpi, ledare 
för samfälligheten Tarqui. Samtliga 

Kamp om vatten ledde till fängelse

Fakta: Hotet mot Kimsakocha
Det kanadensiska företaget Iamgold har planerat gruvbrytning i Kimsakocha 
sedan 2002. Undersökningar visar att det finns guld, silver och koppar att finna i 
marken under vattenkällorna, vilka idag ger färskvatten till tiotusentals närbo-
ende familjer. 

Gruvrättigheterna såldes av Iamgold i slutet av 2012 till INV Metals, ett företag 
som till hälften ägs av Iamgold. INV Metals rapporterar inför 2013 att brytning 
kan påbörjas i mars 2013. 

Svenska AP-fonderna har investeringar till ett värde av cirka 40 miljoner kronor 
i Iamgold.

ECUADOR

dömdes till ett års fängelse för 
”terrorism och sabotage” men 
efter påtryckningar ändrades dock 
rubriceringen till ”vägblockering” 
och ”störning av allmännyttiga 
tjänster” och straffet sänktes till åtta 
dagar. 

Domen fastslogs av Högsta dom-
stolen i Quito den 14 augusti 2012, 
men det dröjde till den 18 januari 
2013 innan domen underrättades 
och de dömda var tvungna att 
presentera sig inför domstolen.

– Jag känner mig inte som en brotts-
ling. Om vi måste sitta i fängelse 
för vår kamp, för att vi försvarar 
vattnet, så är inte det något straff 
för oss. För oss är vattnet heligt. Det 

är liv, säger Carlos Perez. 
Fallet är det första i Ecuadors 
historia i vilket en person döms till 
fängelsestraff för en social aktion. 

– Den som står emot längst kommer 
att segra, sa Carlos Perez till lokal-

tidningen El Mercurio i samband 
med att domen tillkännagavs.
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Carlos Perez Guartambel, ordförande för organisationen FOA under en 
ceremoni i Azuay.
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