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Småjordbrukarnas kamp

HALLÅ DÄR!

Den 17 april uppmärksammas småjordbrukarnas
kamp i hela världen, till
minne av alla jordlösa,
småbrukare och ursprungsfolk som dagligen kämpar
för rätten till mark och
matsuveränitet.
Text: Oscar Barajas. Foto: Conamuri

PARAGUAY. – Arbetarklassens rättigheter kränks i alla länder. Därför
måste kampen inkludera alla, säger
Julia Franco, från den paraguayanska småbrukarrörelsen Conamuri.
Småjordbrukarnas traditionella
levnadssätt hotas sedan årtionden av det rådande ekonomiska
systemet som framförallt gynnar
makteliterna och storföretagen.
Men krisläget småbrukarsektorn
befinner sig i har inte dämpat viljan att kämpa för matsuveränitet. I
Paraguay, ett land med extrema ekonomiska orättvisor, där 2 procent av
invånarna äger 85 procent av jorden,
kämpar den kvinnliga småbrukarrörelsen Conamuri för rätten till jord
och för ett jämlikare samhälle.
– Vi mobiliserar oss för att exponera alla typer av orättvisor. Och
tack vare det uppmuntrande stödet
och solidariteten från omvärlden
kan vi fortsätta att kämpa och stötta
våra kamrater på landsbygden, säger Julia Franco.

Ett exempel på de ojämlikheter
som drabbar småbrukarna i landet
är den expanderande sojaindustrin.
– Paraguay är idag världens fjärde största exportör av sojabönor
och exporterar cirka 12 miljoner
ton spannmål årligen. Den produktionen räcker till att föda 50
miljoner människor, men trots det
finns det 2,2 miljoner svältande i
landet.
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småjordbrukare protesterar mot
det skadliga missbruket av bekämpningsmedel.
För att få till stånd en förändring
av situationen kräver Paraguays
småbrukarrörelser en radikal omställning. Den 17 april kommer
Conamuri och andra småbrukarrörelser i landet därför att demonstrera för sina rättigheter och för att
uppmärksamma minnet av alla de
småjordbrukare dödats i kampen
för jordreform. R

Julia Franco från
småbrukarrörelsen Conamuri
i Paraguay är
en av tusentals
som kommer att
uppmärksamma
Småbrukarnas
kampdag den 17
april.
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Conamuri
Conamuri är en organisation som samlar landsbygdskvinnor i Paraguay och som ingår i det globala nätverket
CLOC/Vía Campesina. Organisationen kämpar mot den
industriella jordbruksmodellen som hotar landbygdens
traditionella levnadssätt och unika ekosystem. De lyfter
upp altenativa produktionsmodeller som agroekologi och
ser till att traditionella fröer och familjejordbruk bevaras.

Den före detta vänsterpresidenten Fernando Lugo avsattes
under en dramatisk riksrätt i juni
år 2012. Detta kort efter att elva
jordlösa och sex poliser dödats i
samband med en avhysning av
jordockupanter utanför staden
Curuguaty. En händelse som
Lugo ansågs ansvara för då han
uppmuntrat en omfördelning av

jorden som innebar mer mark till
småbrukare och jordlösa.
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Småjordbrukarnas kampdag
Julia Franco anser att situationen
för småbrukarna försämrats än
mer sedan Lugo avsattes.
– Nu har jordbruksföretagen
fått fritt spelrum. Jordbruksministeriet agerar öppet i favör av
de stora sojaproducenterna när
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Den 17 april 1996 dödades 19 jordlösa av militärpolis i
Eldorado dos Carajás, i Brasilien. De jordlösa tillhörde MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), en folkrörelse som samlar omkring 1,5 miljoner av Brasiliens jordlösa.
Den internationella småbrukarrörelsen La Vía Campesina
införde Småjordbrukarnas Internationella kampdag den 17
april, till minne av offren i Eldorado dos Carajás.
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…Max da Rocha, vice ordförande i
Latinamerikagrupperna. Varför är
småbrukarnas kampdag en viktig
dag för Latinamerikagrupperna?
– Småbrukarnas kamp handlar om oss. För mig, på ett
personligt plan, handlar den 17 april om hur mycket
jag lärt mig och inspirerats av småbrukarnas kamp
för värdighet och rättvisa genom åren. Småbrukarnas
kampdag är en påminnelse om hur samhället hänger
ihop. Om hur maten på våra bord hänger ihop med
stora frågor som handelsavtal, mänskliga rättigheter, klimatförändringar och vilka som har och inte har
makt i vårt samhälle. Småbrukarnas kamp har varit en
utgångspunkt för mig att förstå det. Därför är småbrukarnas kamp för värdighet också min kamp.
Varför anser du att småbrukarnas kampdag bör uppmärksammas?
– Den 17 april 1996 skakades världen. Ett TV-team
fångade bilder på hur 19 jordlösa bönder brutalt
avrättades av brasiliansk militärpolis under en demonstration. Morden blev startskottet till småbrukarnas
kampdag. En dag där småbrukare världen över samlas
för att kämpa och ta avstånd från det våld och förtryck
de utsätts för.
– Samtidigt inger dagen hopp. För småbrukarnas
kamp är så stor. Det internationella småbrukarnätverket Via Campesina har växt och representerar idag över
200 miljoner småbrukare från sociala rörelser över hela
världen. Människor som tillsammans organiserar sig
och kämpar för sitt människovärde. Att vara en del av
den kampen och att uppmärksamma den här dagen,
det ger mig hopp om att en annan värld är möjlig. R
Beatriz Castro Jara
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