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Nyheter

I början av mars mördades 
två framstående miljö- och 
urfolksrättsaktivister i 
Honduras. 
Text: Sori Lundqvist. Foto: Lisa Persson

Morden på aktivister i Honduras fördöms världen över

HONDURAS. Natten till den 3 mars 
mördades Berta Cáceres av okända 
män i sitt eget hem. Berta Cáceres 
har i åratal fört en kamp till för-
svar för lencafolkets territorier i 
Honduras, som hotas av planerade 
gruv- och vattenkraftsprojekt god-
kända av regeringen. Hon arbetade 
enträget för att synliggöra de brott 
mot både människor och miljö som 
begås i spåren av dessa storskaliga 
projekt. En kamp som hon förra 
året prisades för genom att tilldelas 
Goldmans miljöpris. 

Men kampen har varit hård. 

Under sina år som aktivist har 
Berta Cáceres gripits, förföljts 
och hotats. Dessvärre delar hon 
nu öde med många andra miljö- 
och urfolksaktivister i Honduras. 
Enligt organisationen Global Wit-
ness mördades  101 miljöaktivis-
ter i Honduras mellan åren 2010 
och 2014. 

”Läget är akut”
Den 15 mars nåddes vi av ytter-
ligare ett tragiskt besked. Ännu 
en aktivist i urfolksorganisatio-
nen Copinh hade mördats och 
en företrädare för det internatio-
nella småbrukarnätverket La Vía 
Campesina i Honduras utsatts för 
mordförsök.

Enligt lokal media sköts akti-
visten Nelson Garcia med fyra 

skott i huvudet av militärpolis  
i samband en våldsam avhysning  
i samhället Rio Chiquito i nord-
västra Honduras.

Samma dag utsattes även Chris-
tian Mauricio Alegría från La Vía 
Campesina för mordförsök utanför 
organisationens kontor i huvud-
staden. 

– Läget för sociala rörelser, miljö- 
och människorättsaktivister i Hon-
duras förvärras och är akut. Sverige 
och EU måste sätta press på Hondu-
ras att garantera dessa aktivisters 
rättigheter och säkerhet, samt att 
mord och hot utreds och döms. De 
måste också se till att europeiska 
investeringar sker med respekt 
för mänskliga rättigheter, säger 
Annelie Andersson, ordförande för 
Latinamerikagrupperna.R

Latinamerikagrupperna 
kräver rättvisa!
För att synliggöra vårt fördöman-
de av mordet på Berta Cáceres och 
kräva rättvisa anordnade Latinameri-
kagrupperna tisdagen den 8 mars en 
manifestation på Mynttorget i Gamla 
Stan, Stockholm. Till manifestationen 
anslöt sig ett femtiotal personer inklu-
sive riksdagsledamöterna Hans Linde 
(V), Marco Venegas (MP) och Amineh 
Kakabaveh (V).

Latinamerikagrupperna har tillsam-
mans med Diakonia, FIAN Sverige, 
Framtidsjorden, Jordens Vänner, Svens-
ka kyrkan och We Effect skickat ett brev 
till utrikesminister Margot Wallström 
med krav på att Sverige och EU ska 
ställa krav på Honduras regering för en 
rättvis utredning av fallet. Vi har även 
ställt oss bakom två internationella ci-
vilsamhällesuttalanden som fördömer 
mordet och kräver rättvisa. Tillsam-
mans med 121 andra organisationer har 
vi också skickat ett öppet brev till EU:s 
utrikesrepresentant Mogherini och 
handelskommissionär Cecilia Malm-
ström, med krav på EU:s agerande med 
anledning av mordet på Berta Cáceres. FO
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70 PROCENT AV ALLA MORD på aktivister sker i Latinamerika. Värst är situationen i Brasi-
lien, Colombia och Honduras. Källa: Global Witness, How many more? (2015)




