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I  detta nummer får vi följa 
med till Guatemala, Bolivia och 
El Salvador. Där har Diakonias 
samarbetspartners arbete bi-
dragit till att legalisera markrät-
tigheter, stärka chiquitanofolkets 
kultur och till ett erkännande av 
ursprungsbefolkningarnas exis-
tens. Fattiga kvinnor och män 
börjar få papper på att de äger 
den mark de odlar och lever av, 
vilket gör det möjligt att investera 
för framtiden.  
 
det handlar Inte om det ena eller det andra. Oavsett var vi 
arbetar, eller med vilken fråga, löper en röd tråd som innebär 
att vi inte gör skillnad. Alla människor har rätt till sina mänsk-
liga rättigheter, oavsett kön, nationellt eller etniskt ursprung, 
religion, språktillhörighet, sexuell läggning eller politisk tillhö-
righet.

Indígenas är människor som funnits på dessa platser i alla 
tider. Därför är arbetet för deras rätt till land en nyckelfråga 
och ett av många exempel på hur rättighetsperspektivet ge-
nomsyrar Diakonias och våra partners arbete. I gästkrönikan 
skriver denna gång Marie och Håkan Enoksson, samer från 
Kiruna, om hur den svenska staten hittills har undvikit att 
göra upp med det förflutna. Ännu har inte konventionen som 
reglerar urfolks rättigheter, ILO 169, ratificerats i Sverige. En 
tydlig utmaning till oss som arbetar med andra delar av värl-
den att också göra vår egen hemläxa. 

Rätten till land – en nyckelfråga
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en av de flickor som fått en fristad här samt en möjlighet till ett bättre liv. Foto Stuart Corlett

I  grunden handlar det om att människors rättigheter 
sätts ur spel. Jag har sett hur människor förvägras medbor-
garskap i Thailand av den enda anledningen att de tillhör 
minoritetsfolket Akha, ett folk som återfinns i bergstrakterna 
mellan Kina, Burma, Thailand, Laos och Vietnam. Utan pap-
per – utan medborgarskap – har de inte en chans att ens på-
börja en integration i samhället. 

På gränsen mellan Burma och Thailand lever idag flyktingar 
som i många fall är papperslösa. De har varken medborgar-
skap i Thailand eller i Burma, med konsekvensen att de blir 
rättslösa. Innanför gränsen, på den thailändska sidan, finns 
New Life Center, en partnerorganisation till Diakonia som ni 
kan läsa mer om i detta nummer av Dela med. Där får flickor 
och unga kvinnor utsatta för bland annat människohandel 
hjälp med utbildning, hälsovård och yrkesträning. Flickor 
och kvinnor från etniska minoritetsfolk är centrets främsta 
målgrupp. Ett första steg, då de tagits omhand på något av 
de tre hemmen, är ofta att de ska få ett medborgarskap och 
identitetshandlingar. Utan detta kan de varken utbilda sig 
 eller söka arbete.

Mer än en miljon människor i Thailand tillhör idag en et-
nisk minoritet. Hälften av dem saknar medborgarskap och 
förvägras hälsovård. Många saknar utbildning och löper stor 
risk att luras in i sexhandel och smittas av hiv. Urbefolkningar 
och etniska minoriteter befinner sig ofta längst bort från 
platserna där beslut fattas. Därför arbetar Diakonia i många 
länder med att stärka dessa grupper, så att de kan delta i de 
demokratiska processerna.

En avgörande fråga för många etniska minoriteter, särskilt i 
Latinamerika, är rätten till land. 
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Bo Forsberg,  
generalsekreterare

En fristad 
för flickor

New Life Center är baserad i Chiang Mai, norra  Thailand. 

   Organisationen arbetar för att hitta flickor som  löper 

risk för att exploateras och ge dem utbildning, en plats 

att sova på, vänskap, kärlek och hopp. 

   Två av dessa flickor som det gått mycket bra för är 

Jin, en 18-åring tillhörande Lahufolket i norra Thailand, 

och Man, också 18 år som tillhör Akha folket. Båda går de 

nu mot en ljus framtid.

T e x T  o c h  f o T o :  S T u a r T  c o r l e T T

18-åriga Jin tillhör Lahufolket, ett 
minoritetsfolk i gränsområdet 
mellan Burma, Thailand, Laos 
och Kina, vars antal uppgår till 
närmare 600 000 personer. 
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När New Life Center grundades tog man emot och gav skydd till upp-
emot femhundra flickor, varav de flesta hade tvingats in i prostitution. 
Flera organisationer har i många år kämpat hårt för att stoppa män-
nisko handel i Thailand men fortfarande finns det stora problem, inte 
minst för kvinnor från byar med etniska minoriteter. Dessa byar är 
vanligtvis belägna i väldigt otillgängliga områden, med oländig terräng 
som gör det svårt för familjerna att bruka jorden och få ett drägligt liv. 
I norra Thailand bor många etniska minoriteter i byar där man lever på 
traditionellt vis, samtidigt som man ofrånkomligen påverkas av globali-
seringen och kapitalismens effekter. Det här innebär ett stort ekonomiskt 
tryck på fattiga familjer. Ofta väljer familjerna att skicka sina döttrar in 
till städerna i jakt på jobb och även om vissa flickor hittar jobb som ger 
dem en dräglig tillvaro så arbetar majoriteten för väldigt lite pengar. Ofta 
är flickorna också mycket unga när de skickas till städerna och går miste 
om sin skolgång, i den mån det finns tillgång till skola i deras hembyar. 
Många flickor kommer till städerna utan någon erfarenhet av stadsliv och 
utan utbildning, vanligtvis pratar de inte heller det dominerande språket i 
städerna och blir på så sätt lätta offer för olika sorters exploatering. 

Fotnot: Namnen Jin och Man är fingerade för att skydda flickornas 
identitet.

På centret får tjejerna olika 
yrkesutbildningar som ett 
led i strävan att de ska 
kunna hitta jobb och för-
sörja sig själva i framtiden. 
Det kuddöverdrag som Jin 
syr kommer att säljas till 
förmån för centret.

Jin tillsammans med två 
av hennes kompisar som 
också tillhör Lahufolket. 
Centret är en mötesplats 
där tjejerna kan skratta 
tillsammans, men också få 
styrka och stöd.

För Man är hennes religiösa tro ett viktigt fundament som håller henne 
uppe. Tillsammans med andra unga kvinnor från centret deltar hon 
varje dag i morgonbönen. Man har en djup och passionerad tro.

18-åriga Man tillhör Akhafolket som traditionellt sett livnär sig på svedjebruk i norra Thailand. Akha-
folket odlar framför allt ris, men överlever också genom försäljningen av tobak och opium. I de tra-
ditionella kulturerna är det i första hand pojkarna som erbjuds utbildning och i sista hand flickorna. 
New Life Center ger Man en möjlighet att gå ut högstadiet och skaffa sig en framtid.

Kuddöverdraget i mocka är ett av de 
många hantverk som flickorna på 
cent ret tillverkar. Inkomsterna hjälper 
sen till att främja centrets överlevnad.
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Diakonia i Thailand
Diakonias arbete i Thailand är koncentrerat till de norra delarna. Flera av 
samarbetspartnerna arbetar drogförebyggande och driver omfattande pro-
jekt kring hiv/aids. Mänskliga rättigheter och demokratiinsatser för etniska 
minoriteter är andra tydliga fokus. Många människor ur de etniska minorite-
terna saknar medborgarskap, trots att de bott i Thailand i flera generationer.

I flyktingläger längs gränsen mellan Burma och Thailand sker humanitärt 
arbete genom Thailand Burma Border Consortium (TBBC). De flesta som le-
ver i lägren har flytt från Burma och befinner sig i en mycket utsatt position. 
Diakonia bistår genom sina partnerorganisationer med såväl humanitär 
hjälp som utbildning.

New Life Center i Thailand är Diakonias samarbetsorganisation sedan 
1992. Organisationen startades 1987 och driver tre boenden för drygt 100 
flickor, som befinner sig i riskzonen för eller redan utsatts för sexuell eller 
arbetsexploatering. Som boende på centret får man utbildning, från grund-
skole- till universitetsnivå. Alla boende får också hälsovård och yrkesträning. 
Den främsta målgruppen för arbetet är flickor och unga kvinnor från etniska 
minoritetsfolk. 

Arbetet sker dels i form av akuta insatser för att hjälpa flickorna i deras 
mycket utsatta situation. Det finns också förebyggande och informations-
spridande insatser. Till exempel gör New Life Center radioprogram och arbe-
tar med drama, samt håller kurser och informerar om hiv, aids och männis-
kohandel på landsbygden.

Det civila samhället i Thailand har stärkts, bland annat genom att organi-
sationer har lyckats skapa nätverk inom sina respektive minoriteter. Diakonia 
har också utvecklat en manual för att utvärdera behov kopplade till jäm-
ställdhet. Den har översatts till thai och visat sig vara ett mycket användbart 
verktyg i jämställdhetsarbetet. 

Faye Wimon som tillhör Lahufolket och arbetar på New Life Center be-
sökte Sverige i november för att delta under MR-dagarna i Luleå. 

Man älskar att spela fiol. Många flickor, till-
hörande minoritetsfolk i Thailand, kan bara 
fantisera om att lära sig ett instrument och 
studera musik. Men för Man har fantasin 
blivit verklighet. Hon spelar behagfullt och är 
mycket noga med sina studier, en annorlunda 
situation än vad som hade väntat henne om 
hon exploaterats arbetsmässigt.

På New Life Center lär sig 
unga kvinnor att ta ansvar. 
Centret är beroende av stöd 
ifrån volontärer men också av 
att flickorna själva hjälper till 
med allt ifrån städning, till att 
tvätta, klippa gräset… eller 
duka av bordet.

Amerikanskan Kit Ripley är projektledare för New Life Center. 
Hon tror väldigt starkt på användandet av konst som en helan-
de terapi för de unga kvinnor som centret tar emot. I hennes 
lilla studio använder flickorna stämplar för att tillverka kort. 

Inga tvättmaskiner! Alla kläder tvättas 
för hand av flickorna själva. Något som 
håller kostnaderna nere.

Jin har ett vackert leende och tycker om att 
spela gitarr under gudstjänsten. Många av 
flickorna på centret spelar olika instrument.
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Marie och Håkan Enoksson, Kiruna

Få svenskar vet något om Skandinaviens 
ursprungsfolk. Kanske är det för att samerna är 
en liten folkgrupp? Kanske för att koloniseringen 
var mindre blodig och våldsam än på andra håll i 
världen? Eller kanske för att inga Hollywoodfilmer 
gjorts om samer? Eller beror det på att Sverige har 
något att dölja? 

Sverige som ofta agerar världssamvete, lever 
inte själv som man lär. Ännu har inte konventio-
nen som reglerar urfolks rättigheter (ILO 169) 
ratificerats i Sverige – därför att Sverige ännu inte 
motsvarar kraven. 

SAMeR BOR I kåTOR i samebyar. De är nomader, 
sköter renar och går klädda i färggranna dräkter. 
Det är i bästa fall vad en vanlig Svensson »vet« om 
samer. 

Men idag bor ingen i kåta. Nuförtiden finns 

det samer i de flesta yrkesgrupper och över hela 
Sverige. Det syns faktiskt inte alltid utanpå vem 
som är same. It’s a heart thing. Din arbetskamrat 
kanske är same utan att du vet om det? Det är 
häpnadsväckande hur svenskar hånfullt och gene-
raliserande kan tala om »lappar«. 

När vi studerade samisk kultur och historia på 
universitetsnivå, flabbade en grupp teknikstuden-
ter högt i skrivsalen när de hörde namnet på vår 
tentamen. Det samiska är ett skämt, ingenting att 
ta på allvar. Motpolen är exotiseringen av samer. 
Det är ett romantiskt skimmer över samer, särskilt 
i midnattssol. 

– Pratar jag med riktiga samer, sa en fjällvand-
rare med darr på rösten i somras. 

– Ja, är du en sådan där riktig stockholmare? 
fick han till svar. 

Samer är människor, precis som alla andra. 
Den samiska kulturen förändras precis som andra 
kulturer. Ingen förväntar sig att svenskar ska leva 
kvar i bondesamhället för att »den svenska kultu-
ren ska bestå«. 
 
kolonIsatIonen av sáPmI skedde med admi-
nistrativa metoder. Samernas marker gavs bort 

till nybyggare eller blev statlig mark. Grupper av 
samer tvångsförflyttades. Rasforskning bedrevs i 
vetenskapens namn. Samiska mänskliga kvarlevor 
grävdes upp och ligger i lådor på svenska institu-
tioner och museer. På grund av försvensknings-
politiken är det inte ens hälften av alla samer som 
talar samiska. 

Liknande erfarenheter har andra urfolk i värl-
den. Det uppstår en sällsynt gemenskap när vi 
möter indianer, inuiter och aboriginer som vet 
vad det vill säga att kämpa med rotlöshet, själv-
förakt, förlust av språk, traditionella marker och 
näringar. 

eFter århundraden av förtryck krävs det ex-
traordinära insatser för att uppnå försoning och 
upprättelse. Det räcker inte med vackra ord. Ur-
säkter måste följas av handlingar. Det finns goda 

förebilder. I andra demokratiska länder får urfol-
kens rättigheter allt större erkännande. Maorierna 
får tillbaka land eller ekonomisk kompensation 
för konfiskerade landområden. I Kanada har själv-
styrande områden bildats. 

I Sverige är det tvärtom. På 1800-talet stals våra 
marker. På 2000-talet hotas även renbetesrätten 
och rätten till jakt och fiske.

den svenska staten har hittills undvikit att en 
gång för alla göra upp med det förflutna. Svenska 
politiker som är för »samevänliga« riskerar att för-
lora röster. Den mest begåvade politiker kan utan 
att skämmas erkänna att han eller hon inte kan 
någonting om samer. Olika samiska grupper står 
ofta mot varandra och blir en förevändning för 
staten att inte göra något. 

Men tidvattnet har redan vänt. Med regel-
bundna mellanrum får Sverige internationell 
kritik, både från Europarådets kommission för 
mänskliga rättigheter och från FN:s rasdiskrimi-
neringskommitté (CERD), för sitt sätt att hantera 
samefrågorna. Mänskliga rättigheter är numera 
en global angelägenhet.

Det krävs mer än vackra ord

g ä s t k r Ö n I k a

Det handlar om folkomröstningar som ett vapen 

mot  internationella gruvbolags exploatering. Om 

kampen för att få rätten till en miljon hektar mark 

på papper, och om ett ursprungsfolk som inte 

 existerar i den salvadoranska regeringens ögon 

och som ber till jordens hjärta. 

    Dela med har besökt tre olika konflikter där ur-

sprungsfolk i Latinamerika kämpar för sina mänsk-

liga rättigheter.

Jordens hjärta
Systrarna Lopez 
Mendez, Estefania i 
mitten. 
– Jag är på väg ner till 
byn. Vi ska samlas där 
och prata med våra 
äldre. De säger att det 
ska komma hit maski-
ner och förstöra här, 
vi vill inte det, säger 
Estefania.
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José Bailaba är ursprungsfolksledare och har även 
engagerat sig politiskt för sitt folks rättigheter.

På chiquitanofolkets organisation oich (Or-
ganización Indígena Chiquitana) rullar han ut en 
karta för att peka ut det territorium som chiquita-
nofolket sedan urminnes tider levt på, men som 
först nu erkänts som deras mark enligt lagen.

– Mäktiga familjer har gått in på vår mark för 
att hugga träd, leta guld och ädelstenar. När vi fis-
kat och jagat har vi stött på vakter i området som 
sagt att marken är deras. Många gånger har det 
utbrutit konfrontationer mellan ursprungsfolken 
och de som gjort anspråk på vår mark, berättar 
José Bailaba.

Nu är halva segern vunnen menar han. Det 
finns ett papper som visar att chiquitanofolket är 
ägare till marken men det gäller också att skogsfö-
retagen och andra som exploaterar marken respek-
terar lagen och att regeringen kan skydda folket.

 Chiquitanofolket har liksom andra ursprungs-
folk i Bolivia förtryckts under århundraden. På  
1600-talet anlände jesuiter till området och tving-
ade dem att ändra sitt sätt att leva. Efter jesuiterna 

Chiquitanofolket i Bolivia har ef-

ter tretton års kamp fått en mil-

jon hektar godkänt som sitt om-

råde, en process som Diakonia 

har stött. Men trots det fortsät-

ter godsägarnas övertramp på 

ursprungsfolkets territorium.

T E x T  O C H  F O T O :  J E S S I C A  N I L S S O N

L A T I N A M E R I K A G R U P P E R N A

– Om vi tillåter gruvdriften här kommer de 
vackra och gröna bergen du ser där borta att för-
ändras för alltid, säger hon och pekar mot bergen i 
väster. Allt vatten vi får därifrån kommer antingen 
att förorenas eller att försvinna, likaså allt liv som 
finns där. Vi gör inte det här bara för oss själva 
utan för Moder Jord, för våra barn och de kom-
mande generationerna.

Hon går klädd i byns traditionella dräkt och ser 
lite trött ut vid ett-tiden då folkomröstningsresul-
tatet är klart, men ler stolt. Hon var helt säker på 
att utfallet skulle bli detta.

– Våra lokala organisationer och traditionella 
myndigheter har utfört ett hårt arbete. De har 
informerat oss om konsekvenserna av gruvdriften, 
vilket har gjort oss medvetna så att vi kunde fatta 
ett klokt beslut. Erfarenheten har stärkt den lokala 
och folkliga organiseringen här, säger hon innan 
hon tar avsked och vänder hem.

 
kulturell Överlevnad rIskeras

Enligt nationell och internationell lag ska staten få 
befolkningens tillstånd innan man utfärdar licenser 
för undersökning och exploatering av marken, och 
beslutet ska föregås av lokala folkomröstningar. 
Folkomröstningen, »la consulta comunitaria«, har 

sin legitimitet i nationella och internationella lagar 
för ursprungsbefolkningen vilka ger dem rätt att 
bestämma över sitt territorium. Hela kommunen 
med alla sina »comunidades« eller byar, har cirka 
45 000 invånare med Chalchiteko och Aguacateko 
som modersmål.

Kvällen innan folkomröstningen, samlades 
tvåhundra mayaledare i centrala Aguacatan. Under 
mötet samordnades de sista detaljerna för den 
historiska dagen. Där fanns representanter från 
miljönätverket adrnh, Föreningen för Försvaret 
av Naturresurser i Länet Huehuetenango, i vilket 
partner till Diakonia ingår. Nätverket får svenskt 
folkrörelsebistånd för tekniskt stöd till mayabe-
folkningen under sina folkomröstningar.

 – När mayabefolkningens territorium delvis 
består av områden med naturresurser uppstår stora 
risker för invånarnas kulturella överlevnad och fy-
siska integritet. Gruvdriften för med sig splittring-
ar i samhället som leder till fördjupad fattigdom 
och stora vinster för bolagen samt sjukdomar på 
grund av tungmetallerna, det har vi lärt oss genom 
historien, säger Teodorico Merida, samordnare för 
miljönätverket.

– Vi ska göra allt vi kan för att rädda vårt område 
och försvara vår rätt att bestämma över naturresur-
serna som finns i området, säger Francisca Cobón, 
79 år, som bott hela sitt liv i byn och är rädd för 
konsekvenserna av gruvdriften.

Bakgrunden är att guatemalanska regeringen 
för två och ett halvt år sedan gav det kanadensiska 
gruvbolaget Montana tillstånd att undersöka 
området i västra Aguacatan utan att – som lagen 
kräver – först tillfråga befolkningen. Liknande 
tillstånd har getts i flera län över hela landet och 
har lett till att ursprungsbefolkningen och miljö-
kämpar initierat egna folkomröstningar, i en lång 
och välförankrad folklig process där länets kom-
muner deltagit. Hittills har 18 av 32 kommuner 
gått till folkomröstning och Dela med var på plats 
den historiska dagen, i byn Aguablanca Patzalan, 
då vuxna, ungdomar och barn deltog i en folkfest 
för demokratin och framtiden. Samlingsplatsen 
var byns enda skola där cirka 450 personer lade sin 
röst och sade nej till att Montana kommer dit och 
bryter guld, silver och andra metaller.

 
rÖstar FÖr FramtIda generatIoner 

– Det är klart att vi skulle säga nej, säger Maria 
Simon Agustin, 65 år. 

Folkomröstning 
ger nytt hopp

Den 3 oktober 2008 kommer att 

gå till historien för mayabefolk-

ningen i kommunen Aguacatan i 

nordvästra Guatemala. Invånar-

na från 64 byar sade då nej till 

gruvdrift i området. Och även 

om den guatemalanska reger-

ingen inte kommer att erkänna 

resultatet av folkomröstningen 

är byborna hoppfulla.
 

T E x T  O C H  F O T O :  J O N  R E S T P O

D I A K O N I A  C E N T R A L A M E R I K A
Nelida Faldin Chuve har tack vare sitt politiska engagemang fått en hög status i Chiquitaníaom-
rådet. Hon utsågs som representant för sitt folk i den nationella församling som mellan 2006 
och 2007 utarbetade ett förslag till ny konstitution.

Chiquitano folket vann kampen 
om jorden

Francisca Cobón, 79 år, mayakvinna från Aguacatan har 
bott hela sitt liv i området. Hon deltog i stormötet i byn 
och tillsammmans med andra bybor röstade hon emot 
gruvdriften.  
   – Vi tänker nu mest på de kommande generationerna. 
De behöver ett rent och fint område att leva i, säger hon. 

En kvinna står i kö för att registrera sig så att hon kan rösta. Det kvinnliga röstdel-
tagandet i folkomröstningen var stort.
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Vi ler bara, för det är El Salvador som inte finns. 
Under ceremonin samlades bröder och systrar från 
hela Cuscatan. Från Texacuangos, Nahuizalco och 
Panchimalco i väst till Cacaopera och Guatajiagua 
i öst för att bekräfta för oss själva att vi existerar. 
Vi fortsätter att kämpa och hoppas på att staten en 
dag kommer att erkänna vår existens. Vi skyddas 
av majsens fyra färger. Det finns vit och svart majs, 
det finns gul och röd majs. Vi är en enda majskolv, 
en enda rot och planta, äkta majs. Precis som un-
der andra ceremonier har vi tagit med oss gåvor. 
Vi har tittat på den heliga elden och givit den våra 
gåvor: majs och sesamfrön, bröd och stearinljus; 
vi har givit detta till våra förfäders själar. Våra 
förfäder är inte bara människor så som du och jag. 
Floderna och bergen, sjöarna och fåglarna, Moder 
Jord och regnet, solen och månen, är också våra 
förfäder. Vi lär oss av dem.

 
osynlIggÖrande PolItIk

Tata Victors organisation, Apymaico, och sju 
andra organisationer har bildat ett nätverk och 
stöds av Diakonia i sitt arbete med organisations-
utveckling och politisk påverkan. De kämpar för 
erkännandet av ursprungsbefolkningens existens 
i landet. Ofta kan man i El Salvador höra att 
ursprungsbefolkningen inte diskrimineras, helt 
enkelt på grund av att de inte existerar, de finns 
inte till. Det är inte bara staten som uttrycker det, 
allmänheten förnekar också deras existens. Det 
handlar om en förtryckande och osynliggörande 
assimileringspolitik som har pågått i över ett halvt 
sekel.

Vad betyder det för dig att vara indígena? frågar 
jag Tata.

– Vårt territorium, den gemensamma historien, 
svarar han.

– Arvet från de första förfäderna, våra seder, 
vanor och våra traditioner. Det är våra ritualer, 
våra böner och gåvor före och efter skörden, 
blodet av kalkonen vi offrar vid skörden. Det är 
vår kultur, vår identitet, våra danser, maten, vår 
klädsel, vår tro. Tron på att majsen sover, gråter 
och gläds, precis som vi människor. Vara indígena 
för oss, innebär vårt sätt att bruka jorden, vi blåser 
glädje i majsen innan vi sätter den i jorden så att 
det blir en fin skörd. Det är månens rörelser, våra 
organisationer, våra traditionella institutioner och 
indianrådet. Det är harmoni med skaparens kraft, 
naturen, himlen, jorden. Vi är också ljus. Allt detta 
är att vara indígena i ett land där vi inte finns.

 Rosa Faldin tycker ändå att de kommit en bra 
bit på vägen:

– Förut riskerade man att stöta på främlingar 
och få höra »det här är privat område«. Det kan de 
inte säga längre. På så sätt känner vi oss nu säkra 
eftersom vi vet att vi har lagen på vår sida. Vi kan 
se att dessa främlingar nu hellre går in i områden 
där frågan om vem som äger marken fortfarande är 
under process.

 
oICh uPPvärderar kulturen

Förutom att legalisera mark arbetar oich även 
med att stärka chiquitanofolkets kultur.

 Margarita Cesari och Rosa Faldin befinner sig 
på oichs kontor i byn Concepción just för att 
delta i en workshop om kvinnors rättigheter.

 – Här pågår ständigt aktiviteter med syfte att 
stärka folks självförtroende. Många ungdomar vär-
desätter inte längre sitt språk och sin kultur, säger 
Nelida Faldin Chuve som sitter i oichs styrelse.

 Under workshopen diskuteras vad kvinnorna 
kan göra för att stoppa övertrampen på deras ter-
ritorium.

– Nu är det upp till oss att mobilisera, gå till 
inras kontor och utöva påtryckningar så att de 
skyddar oss, säger kvinnorna.

 Sedan 2003 är oich en av Diakonias samarbets-
partner.

 – Via stödet till oich har vi indirekt stött chi-
quitanofolket i markprocessen. Arbetet för mark-
rättigheter är en av verksamheterna för flera orga-
nisationer som vi stödjer på lång sikt, säger Annika 
Mokvist på Diakonias kontor i Bolivia.

PolItIsk Påverkan

Sedan 2007 jobbar Diakonia med en 
grupp ursprungsfolksorganisationer i 
El Salvador. Organisationerna får stöd 
i sitt arbete för att den salvadoranska 
staten ska erkänna att ursprungsbefolk-
ningen i landet existerar konstitutionellt. 
Dessutom utövar organisationerna na-
tionell och internationell politisk påver-
kan för att tvinga staten att skriva under 
internationella instrument, så som ILO-
konventionen och FNs deklaration för 
ursprungsbefolkningens rättigheter, som 
skyddar deras rätt till sin egen kultur, 
mark och identitet.

FNs rasdiskrimineringskommitté, 
CERD (Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination), har kritiserat 
den salvadoranska staten för att den 
inte erkänner ursprungsfolkens existens.

 

eldens hjärta, till himlens hjärta, vi har bett till 
El Tohil, anden som ger livet, vi har bett för att 
ursprungsbefolkningen i El Salvador ska förenas. 
Eller bättre sagt; att ursprungsbefolkningen i Cus-
catan ska förenas, för att, det ska du veta, allt det 
här kallades förut för Cuscatan, inte El Salvador. 
De har tagit nästan allt ifrån oss, till och med våra 
ursprungliga namn. Det enda som inte har tagits 
bort är vår kampvilja, vår motståndsvilja.

Tata Victor fortsätter:
– Vi är fotavtrycken av ett folk som inte finns. 

Ja, vi finns inte enligt den salvadoranska staten. 

Idag är Tata Victor på väg hem men först åker han 
förbi San Salvador för att träffa mig. Han har varit 
i Cacaopera i nordost. I byn samlades representan-
ter från nahuatl-, lenca- och kakawirafolken, under 
en ceremoni den 12 oktober – till minnet av en 
sorgens dag. Dagen för 516 år sedan då spanjorerna 
anlände till Abya-Yala, kontinenten som idag kal-
las för Latinamerika.

 
motståndsvIljan lever

Vad har ni gjort Tata? frågar jag honom.
– Vi har bett till jordens hjärta, till vattnets och 

På Aq’bal-dagen, fem Aq’bal 

eller ljusets dag i mayakalen-

dern, träffar jag nahualedaren 

Tata Victor Ramos, iklädd sin 

traditionella shamandräkt. Tata 

Victor är nahuafolkets andliga 

ledare i byarna kring San Anto-

nio del Monte i västra el Salva-

dor. Hans by San Ramon ligger 

i närheten av Las Hojas, där 

regeringssoldaterna en dag un-

der inbördeskriget mördade ett 

tiotal bybor ur nahuafolket.

T E x T  O C H  F O T O :  J O N  R E S T P O

D I A K O N I A  C E N T R A L A M E R I K A 

Historien om 
ett folk som 
inte finns

användes de som slavar under framtagningen av 
gummi ur gummiträdet, därefter tvingades de av 
stora företag att lägga järnvägspår och därefter 
anlände storfarmarna som även de utnyttjade chi-
quitanofolket som arbetskraft.

 Först 1994 lämnades krav in till jordbruksinsti-
tutet inra på att sju olika områden tillhörande 
chiquitanofolket skulle erkännas som deras lagligt 
ägda områden. Processen har visat sig vara både 
byråkratisk och våldsam. Tretton år senare börjar 
nu kraven accepteras. Ursprungsfolk i fyra av sju 
områden i Chiquitanía  har fått sina markrättig-
heter godkända och i tre områden är saken under 
process. Över en miljon hektar har hittills godkänts 
som markområde tillhörande chiquitanofolket.

 
stoPPades av FrämlIngar

Margarita Cesari och Rosa Faldin kommer från Lo-
merio, ett av de områden som fått landrättigheter.

 – Om det inte hade varit för Evo Morales (Bo-
livias president, reds. anmn.) så hade det aldrig 
gått. De tidigare regeringarna har inte gjort någon-
ting för oss, säger Margarita Cesari.

 – Det har varit svårt för oss ibland att kämpa 
för vår mark. Men samtidigt måste vi göra det för 
att de inte ska ta allt vi har och transportera det 
till staden. De brukar till exempel ta trä trots att 
naturresurserna i området tillhör oss. De tar inte 
hänsyn till naturen utan hugger bara ner.

 Margarita anser inte att de nya markrättighe-
terna förändrat något:

 – De fortsätter jäklas med oss. I praktiken har 
vi inte någon som skyddar vår mark utan bara ett 
papper.

 Chiqitanokvinnor utanför OICHs kontor.
– OICH är chiquitanofolkets regering, säger Nelida Faldin Chuve (längst till höger). 
Hit kan vi vända oss med alla frågor. 

– 1932 mördade de oss med kulor. De fortsätter 
att utrota oss. Fattigdomen är dödlig, hungern är 
dödlig. De dödar oss med genmanipulerade frön 
eftersom detta dödar den fyrfärgade majsen. Nu har 
de försökt döda oss med folkräkningen, de dödar oss 
med papper och penna, med datorer och statistik. 
Finns det indianer i El Salvador? Det är klart att de 
finns, här är jag, säger Tata Victor och skrattar med 
hela kroppen.
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frågade efter när hans båda bröder attackerades. 
Han själv var i Quibdó och fick dödsbudet genom 
en vän. Oliverio åkte genast hem för att begrava 
sin bror och hämta familjen. Nu bor de i en annan 
eländig del av Quibdó, i ett hus de har fått låna av 
systern. Hon skickar saker ibland – för en månad 
sedan fick de ett matbord och stolar. Innan dess 
har de ätit med tallrik i hand. När de äter.

Oliverio sitter vid bordet och stryker dukens 
ljusbruna lövmönster med fingret. Han tittar på 
klockan.

– Idag har vi inte ätit något, säger han.
Klockan är nästan 12. Båda sönerna är hemma. 

Det ska dröja ytterligare någon timme innan gran-
nen kommer över med en tallrik vitt ris och lite 
soppa. José Oscar som är åtta år hinner få i sig lite 
mat innan han går till skolan. Jhon Fredy som 
är 16 har slutat skolan, familjen har inte råd med 
avgifterna.

– Jag spelar fotboll på dagarna, säger han. Min 
dröm är att bli proffs. 

Han försvinner en stund och kommer tillbaka 
med lagdräkten på. Stolt. 

– Jag är faktiskt riktigt bra på fotboll, säger han. 
Jag väntar bara på att någon ska sponsra mig. 

HeLA ByN fLyDDe

Vi tar bussen in till centrum. Här sitter Oliverios 
sambo, barnens mor, Maria Susana. Hon har tre 
mobiltelefoner framför sig på en liten plastpall. 
Hon säljer samtal till förbipasserande. För varje 

I ett av skjulen sitter Leidy Berrío med sin ettårige 
son José Eriney i knät. Hon svarar enstavigt på frå-
gor om hur det gick till när pojkens pappa döda-
des. Han gick iväg i gryningen, ut till fältet, precis 
som alla andra morgnar. På väg dit möttes han av 
eln-gerillan. De sköt ihjäl honom. Varför vet man 
inte. José Eriney fick aldrig träffa sin far, han var 
död långt innan pojken föddes. 

Några månader senare när Leidys pappa Diego 
var på väg till fältet tillsammans med sin bror kom 
eln-gerillan igen. De dödade brodern, skottet gick 
in i ryggen och ut genom hjärtat. Leidys pappa 
Diego släpptes. Han skyndade hem för att hämta 
frun, de åtta barnen, barnbarnet José Eriney och 
en svägerska och flydde till Quibdó, fyra timmar 
bort med båt. De snickrade ihop skjulet vi sitter i, 
två små rum, ett där man lagar mat och ett annat 
där alla sover – där finns bara en säng så de flesta 
får sova direkt på de glipiga plankorna, två tre 
meter över träsket där sunkigt vatten blandas med 
sopor och avföring. 

fRåGADe efTeR fARBRODeRN

Leidy pratar knappt. En av hennes farbröder, Oli-
verio Palomeque, är på besök och försöker hjälpa 
henne på traven, men hon verkar föredra tystna-
den. Med blicken långt borta och ett försiktigt 
leende i ansiktet väljer hon noga varje ord.

Egentligen är det farbrodern som är orsaken 
till att de tvingades fly. Det tror han själv i alla 
fall. Han var byledare och det var honom gerillan 

Längre från paradiset kan man 

knappast komma. Ändå heter 

den just så, denna ansamling 

ruckel på pålar i utkanten av 

staden Quibdó i Colombia. 

T E x T  O C H  F O T O :  L E N A  H A N S S O N

Vägen till paradiset

Lille José Eriney var faderslös 
långt innan han föddes. Leidy 
Berrío berättar hur hennes man 
dödades av ELN-gerillan när han 
var på väg ut till fältet för att 
jobba en tidig morgon. Efter att 
Leidys farbror dödades på sam-
ma sätt i början av året flydde 
hela familjen till staden Quibdó. 
I det här rummet bor de nu, 12 
personer och bara en säng. 

En ranglig spång med lösa plankor förbinder skju-
len i Paradiset. Därunder blandas sopor, avföring 
och skitigt vatten från floden. 
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husen står kvar. När paramilitär och gerilla drab-
bade samman i grannbyn i september 2000 flydde 
alla byns 118 invånare tillsammans med hela grann-
byn, ytterligare 127 personer. Husen förstördes 

deras mark. José Aristarco har hotats till livet och 
flera gånger tvingats prata direkt med både gerillale-
dare och paramilitärer för att freda gruvan. 

– Vi äger marken, vi äger gruvan, den får ingen 
bara komma och ta, säger han.

Just nu är ett företag intresserat av att utvinna 
mineraler i gruvan och José Aristarco hoppas att 
det obligatoriska rådslaget med byn ska falla väl ut 
och att de kan börja jobba där under ordnade for-
mer. Det skulle kunna ge säkerhet och jobb åt byn 
och då skulle de kunna flytta tillbaka. Men förut-
sättningen är att skogen och floden inte förorenas.

– Vi måste förstås börja med att bygga upp byn, 
för den finns ju inte längre, säger José Aristarco. 
Bygga bostäder, en skola, anställa lärare – börja 
från början.

Hans röst är självsäker, hans blick fast. Han 
kommer inte att ge upp. Och det är just detta som 
är så fantastiskt säger prästen Oscar Pardo som i 
17 år kämpat tillsammans med befolkningen i det 
krigsdrabbade Chocó:

– Människorna vägrar vika sig. De står emot, de 
återvänder till sina byar. De trotsar kriget. 

för att förenkla livet. Små gummibandsöglor på 
väggen för tandborstarna, bänk med inbyggd 
tvättbräda vid den lilla källan i ravinen och mot 
husväggen står en skottkärra som José Aristarco 
byggt själv. Utanför har de planterat fruktträd och 
de hoppas kunna skaffa några hönor. Men de äter 
bara två gånger om dagen. 

– Tack och lov har jag jobb här på Cocomacia 
och får lön, annars vet jag inte vad som hade hänt 
med min familj, säger José Aristarco. 

Cocomacia är en av Diakonias partnerorgani-
sationer i Colombia och är en sorts centralorga-
nisation för alla afrocolombianska byledningar i 
området. 

José Aristarco hoppas att de snart kan vara till-
baka i X-byn. Men han är rädd. En man som åkte 
tillbaka för att hämta mat från fälten för att stilla 
hungern dödades på vägen. En annan dödades 
av en mina, en sårades, ytterligare två människor 
försvann. 

– Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle be-
höva leva så här, säger José Aristarco. Jag hade ett 
företag, vi levde ett bra liv.

 
 »Ingen Får ta vår gruva»

1991 fick Colombia en ny progressiv grundlag som 
gav svarta och indianer en särställning och deras 
traditionella rätt till kollektiv mark lagstadgades. Nu 
måste byborna tillfrågas innan företag exploaterar 

och virket tog någon av grupperna med som ved. 
Paramilitärerna hade länge spridit död och skräck 
i området. José Aristarco spärrar först upp ögonen 
när han börjar berätta, sedan begraver han dem i 
sina händer och fortsätter prata.

– Vi hörde skotten och gick ut för att titta. Jag 
har aldrig trott, kan inte förstå hur en människa 
kan göra så mot en annan människa.

Paramilitären hade skjutit tre förbipasserande 
handelsmän från Medellin i huvudet. Sedan 
styckat kropparna – José Aristarco drar handen 
runt underarmen för att visa hur de huggit med 
macheten. Sedan runt axeln, han gör likadant 
runt knäna och ljumsken. Och han drar handens 
sida mot halsen. Sedan berättar han hur magarna 
sprättats upp och huvudena stoppats in i magarna. 
Hans ögon är uppspärrade igen.

– Det är en sak att berätta om det här, en an-
nan sak att ha sett det. I en månad såg jag den här 
synen framför mig hela tiden. Jag kunde inte sova, 
jag trodde jag skulle bli tokig.

äter Inte lunCh

Nu har José Aristarco och hans familj – fru, svä-
gerska och sex barn – bott i Quibdós utkanter i 
över åtta år. I huset råder oklanderlig ordning. 
Det är fattigt; stampat jordgolv, håligt plåttak 
och nästan inga möbler. Men det är fantastiskt 
rent och fullt av snillrika praktiska små lösningar 

mineraler. Och det är via floden som vapen förs in 
i området.

marken åtråvärd

Den colombianska konflikten är komplex. Två 
gerillagrupper, paramilitär, knarkmaffior och re-
geringsstyrkor slåss mot varandra, men grupperna 
ingår ibland också oväntade allianser. Kokain-
produktionen är motorn i kriget som till stor del 
handlar om makt, pengar och territorium. Civilbe-
folkningen drabbas hårt. 

– De väpnade grupperna vill få bort folket, 
och för varje människa de dödar flyr en familj, 
säger Oscar Pardo som är präst i katolska kyrkan i 
Quibdó. 

– Det är inte vårt krig, men det är vi bönder 
som betalar priset, säger Oliverio. 

Och högst pris betalar de män och kvinnor som 
företräder sina byar, som står upp för sina med-
människor och kämpar för utveckling och mänsk-
liga rättigheter. De tvingas konfrontera de väpnade 
grupperna, sätta gränser och förhandla. De är obe-
kväma för de väpnade grupperna och därför lever 
de och deras familjer under ständigt hot. Oliverio 
är en sådan, José Aristarco Rentería en annan. 

– I vår by finns en gruva med sju värdefulla mi-
neraler, säger han. Bland annat guld. 

Hans by heter X, eller Laequis på spanska, och 
finns inte längre. Bara två av de ursprungliga 24 

minut folk pratar tjänar hon 30 öre. Det blir inte 
mycket pengar, för konkurrensen är hård. Jag 
frågar om hon saknar livet hon hade. Hon skrattar 
till och suckar.

– Jag saknar det oerhört. Vännerna, familjen, 
djuren. Där hade vi alltid mat och vatten. Jag tän-
ker ibland att jag vill åka och hälsa på min familj, 
men jag vågar inte.

För sex år sedan flydde de första gången. Då 
drabbade eln-gerillan, Farc-gerillan och regerings-
trupper samman i byn. Alla bybor, 2 400 personer, 
flydde hals över huvud. Några månader senare 
hade situationen lugnat sig och de flyttade tillbaka. 
Livet återgick till det normala. 

Men på julafton förra året intog eln-gerillan 
byn. I januari dödades Oliverios bror. 

– Marken ligger nära floden. Det är strategisk 
mark, därför vill alla väpnade grupper kontrollera 
den, säger Oliverio. 

Floderna är livsnerver i den täta djungeln i 
Choco. Till de flesta byar finns inga vägar. Det 
är på floderna lagliga och olagliga varor fraktas 
till kusten för vidare export; kokain, ädelträ och 

María Susana är en modern telefonkiosk. Med tre mo-
biler kopplade till olika operatörer säljer hon samtal 
till förbipasserande. Hon drömmer om att hälsa på 
familjen hemma i byn, men vågar inte. ELN-gerillan 
är ute efter hennes man och det skulle vara farligt för 
henne att åka.

Aristarco Renterías by finns inte längre kvar. Den för-
stördes i sammandrabbningar mellan paramilitärer 
och gerilla. Men den värdefulla gruvan finns kvar. Aris-
tarco hoppas att byborna en dag kan flytta tillbaka 
och få del av gruvans rikedomar. 

José Oscar är bara nio år, ändå har han redan tving-
ats fly två gånger. Hans pappa Oliverio Palomeque 
är orolig för familjens framtid. I staden kostar allt 
pengar, och pengar har de inga. Han vet inte om de 
någonsin kan återvända hem till byn. 
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religiöst är kopplingen till jorden viktig. 
– Vi svarta har samma syn på naturen som 

indianerna, säger Santiago Palacios på Diakonias 
partnerorganisation Cocomacia. Territoriet med 
dess djur, vatten, skog, luft och människor är själva 
livet. 

När grundlagen skrevs om 1991 erkändes indian-
ernas och de svartas särskilda koppling till jorden. 
De gavs kollektiv äganderätt till områden som de 
traditionellt har bebott. Denna mark får varken 
säljas, köpas eller pantsättas. Den som vill bedriva 
verksamhet på marken måste konsultera byborna, 
men i många fall görs det inte. Och i vissa om-
råden har den svarta befolkningen ännu inte fått 
sin äganderätt erkänd av staten. Där har byborna 
ingen möjlighet att stoppa stora naturförstörande 
projekt som gruvdrift, skogsskövling eller odling 
av biobränsle. 

I oktober marscherade 30 000 indianer i protest 
mot att man inte fått den mark som man blivit lo-
vad av staten. Dessutom krävde man att indianers 
liv och mänskliga rättigheter ska respekteras. 

Indianers och svartas anknytning till jorden och 
deras kultur och traditioner gör livet som flykting i 
staden ännu svårare än för många andra. 

Colombias blodiga inbördeskrig har pågått i 
över 40 år. Enligt officiella siffror är 2,6 miljoner 
människor flyktingar i sitt eget land, men enskilda 
organisationer hävdar att de är många fler, kanske 
fyra miljoner. Bara Sudan har fler internflyktingar.

Samtidigt som flyktingarna lämnar sin mark skor 
sig väpnade grupper och stora företag. I flera fall 
bidrar myndigheterna genom att ge dem som tagit 
marken laglig rätt till den. 

Denna omvända jordreform, där antalet markä-
gare blir färre istället för fler har genomförts syste-
matiskt och under lång tid. 

Paramilitär, knarkkarteller och vänstergerillor – 
alla har de plågat civilbefolkningen för att komma 
över deras mark som de använder för produktion 
och transport av kokain, men också för laglig od-
ling av biobränsle, skogsavverkning och gruvdrift. 

– Att lösa jordfrågan är avgörande för att 
Colombia ska få fred, säger Myriam Hernández 
Sabogal på det statliga Accion Social. De som har 
berövats sin mark måste få den tillbaka.

Indianer och svarta är särskilt sårbara. I provin-
sen Chocó bor indianerna långt inne i djungeln. 
De jagar och samlar mat i djungeln och är beroen-
de av stora ytor. Kriget hindrar deras rörelsefrihet, 
gruvdrift och skogsskövling likaså. Kulturellt och 

Colombias karta har ritats om. 

Så drastiskt uttryckte sig den 

ansedda colombianska vecko-

tidningen Semana nyligen. Varje 

timme flyr 62 colombianer sitt 

hem enligt en färsk rapport från 

organisationen Codhes. 

T E x T  O C H  F O T O :  L E N A  H A N S S O N

t r o r  j a g
Sotero Sincal Cuj Cuj, Diakonias nationella representant i Guatemala

jag kommer Från en fattig familj. Mina föräld-
rar fick aldrig gå i skolan som en följd av rasism 
och marginalisering. De ville inte att vi barn skulle 
lida som de hade gjort och satte oss i skolan så 
att vi skulle lära oss spanska. 

Min första direktkontakt med världen utan-
för ursprungsfolken kom när jag sju år gammal 
började första klass. Där tvingades jag lära mig 
spanska, eftersom mitt modersmål – mayaspråket 
kaqchiquel – inte var, och fortfarande inte är, er-
känt inom utbildningssystemet. 

En del lärare som inte tillhörde ursprungsfolken 
separerade barnen enligt ursprungsfolk och ladi-
nos*. De ansåg att vi var mindre intelligenta; det 
var tydligt att vi behandlades olika. De betraktade 

oss som »indianer, lortiga och lata«, något som 
jag inte förstod.

Jag kände att livet var en djup och otäck dröm 
som jag ville men inte kunde vakna ifrån. Jag bör-
jade tänka att den värld, full av respekt, harmoni, 
och fred, som mina föräldrar talade om, var en 
lögn som aldrig skulle bli verklighet. 

Flera gånger kritiserade jag mina föräldrars och 
deras föräldrars »passivitet«. Min pappa brukade 
svara att »vi ursprungsfolk måste lära oss att 
överleva smärtan och sorgen tills de bra tiderna 
kommer«. Ibland var jag nära att acceptera att vi 
verkligen var mindre värda och att vi var dömda 
att tillbringa våra liv i en värld av rädsla, hat, 
avundsjuka och förakt.

när jag gICk ut sjätte klass kunde jag spanska, 
även om jag inte talade det. Jag var tolv år och 
enligt min pappa färdig att gå i hans fotspår och 
bidra till familjens försörjning och kanske bilda 
egen familj. 

Under de här åren fångades killarna från 
ursprungsfolken som vilda djur för att göra mili-
tärtjänsten men ibland gjordes undantag för de 
som gick i skolan. Situationen ledde till att min 
mamma kraftigt opponerade sig mot pappas pla-
ner och därför gick jag ut högstadiet. 

Mammas beslut förändrade mitt liv radikalt. 

Allteftersom jag växte upp och lärde mig mer, 
förändrades känslan av bitterhet, hat och frustra-
tion till mod och en vilja att se verkligheten och 
försöka förändra den. 

Så kom det sig att mina kompisar och jag bör-
jade arbeta i byarna där mitt folk bodde för att 
bidra till medvetenhet och organisering bland 
ungdomarna. 

under de här åren – i början av åttiotalet – 
drabbade den statliga repressionen (i form av 
inbördeskriget) mitt folk. Vi utstod massakrer, 
tortyr och personer »försvann«. 

Jag glömmer aldrig hur armén en kväll letade 
efter en av mina kompisar i hans hem och när de 

inte hittade honom, grep hans mamma istället. 
De satte henne i fängelse och utsatte henne för 
våldtäkter, ända tills min vän överlämnade sig 
själv. Vi såg dem aldrig mer. 

1983, till följd av det ständiga hotet av att bli 
identifierad och bortförd av armén, accepterade 
jag ett stipendium i länet Huehuetenango, nära 
mexikanska gränsen. Därifrån fortsatte jag till 
universitetet och blev genast en del av studentrö-
relsen och i slutet av nittiotalet var jag chef för en 
enskild organisation, lärde känna internationella 
organisationer och deltog i förhandlingsprocessen 
som ledde fram till fredsavtalet. 

Sedan har jag fortsatt att befrämja dialog mel-
lan grupper som befann sig på olika sidor under 
kriget, särskilt bland ursprungsfolken. 

eFter allt jag har uPPlevt har jag nu förmå-
gan att bättre förstå vad min pappa menade. Trots 
allt som hänt har vi lyckats bevara hoppet. Det är 
säkert så att den värld mina föräldrar drömde om 
fortfarande är långt borta men jag är säker på att 
det är i de värderingarna som hoppet ligger för att 
mänskligheten inte ska förgöra sig själv. 

Ö V E R S Ä T T N I N G :  A N N I K A  A N D E R S S O N

Fotnot: Ladinos är ett uttryck för guatemalaner som är 
vita eller mestiser.

Se verkligheten – och förändra den!

kollektIv äganderätt

Alla afrocolombianska byar i området har byråd och ledare, tillsammans bildar de Coco-
macia, som är en av Diakonias partnerorganisationer i Colombia. Cocomacia har lyckats få 
kollektiv äganderätt till hela sitt territorium, men det är en ständig kamp att upprätthålla 
reglerna. I många byar saknas kunskap om lagen och vilka effekter till exempel gruvdrift eller 
skogsskövling har på miljön. Cocomacia informerar och utbildar befolkningen så att de ska 
kunna fatta egna beslut och vårda sin mark. 

På Quibdós gator syns tungt beväpnad polis och 
militär. Normalt ska de ju skydda civilbefolkning-
en, men i Colombia har de många gånger med-
verkat till mord, försvinnanden och massakrer. 

Jordfrågan är nyckeln till fred
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klimat nästa års 
kampanj
Fästingen är en art som på grund av klimatför-
ändringar och milda vintrar överlever lättare 
och ökar i antal. Det är dock ingenting jämfört 
med de konsekvenser som klimatförändring-
arna får i utvecklingsländerna. Ökad spridning 
och risk för malaria är bara ett av alla liknande 
problem som forskarna förutspår. 

Ökad torka, översvämningar, minskad mat-
produktion, värmeböljor… allt detta kommer 
framförallt att drabba fattiga människor som 
inte ens bidragit till klimatförändringarna. Där-
för är också klimatfrågan en av vår tids största 
rättvisefrågor och en utmaning som Diakonia 
kommer att arbeta intensivt med framöver. 
Nästa års kampanj handlar om klimatet. Läs 
mer i nästa nummer av Dela med. 

Nu kan du vara med och ge våra förtroende-
valda modet att fatta tuffa beslut om utsläpps-
minskningar av växthusgaser. Klimatkrisen är 
inget som hotar vid horisonten. För många 
människor i världen är krisen redan påtaglig. En 
långsiktig omställning med minskade utsläpp 
måste till och för att den ska bli smidig och ef-
fektiv krävs att den sker i jämn takt och att den 
startar NU. 

Mycket kan du och jag göra genom klimat-
smarta val i vardagen. Annat krävs det politiska 
beslut för. Genom att skriva under Klimatupp-
ropet ger vi stöd och mod till våra politiker att 
föra en kraftfull klimatpolitik. Med uppropet 
vill vi också uppmana Sverige att ta ett politiskt 
ledarskap inom klimatfrågan, inte minst med 
tanke på att Sverige ska vara ordförandeland i 
EU när det nya FN-klimatavtalet sluts i Köpen-
hamn 2009. 

Diakonia arbetar för 
ansvarsfull utlåning
Diakonia och andra medlemmar i nätverket 
Eurodad (European Network on Debt and 
Development) arbetar för att utlåning till ut-
vecklingsländer ska bli mer ansvarsfull. Ett över-
gripande förslag har tagits fram på vad som 
bör ingå i lånekontrakt mellan långivare och 
utvecklingsländer för att långivning ska bli mer 
ansvarsfull än idag. Det innehåller bland annat 
principer för att säkra respekt för mänskliga 
rättigheter, ökad öppenhet och parlamenta-
riskt deltagande, skydd mot ockerräntor och 
ett förslag på en oberoende mekanism för att 
hantera situationer då betalningsproblem eller 
dispyter uppstår. 

Diakonia och Eurodad anser att regeringar 
i långivande och låntagande länder bör ställa 
sig bakom dessa principer och att det behövs 
gemensamma bindande regler på global nivå. I 
oktober presenterade Diakonia förslaget på en 
konferens i Kina. Läs mer på Diakonias blogg: 
www.diakoniablogg.se

Påminn Reinfeldt om Millenniemålen
Nästan nio av tio svenskar, 89 procent, tycker att Sverige bör göra världsfattigdomen till en huvud-
fråga under ordförandeskapet i EU hösten 2009. Sverige har en unik möjlighet att påverka EU un-
der nästa år och Diakonia tycker att Sverige ska ta ledningen när det gäller att minska fattigdomen 
och arbeta för mer och bättre bistånd. Tycker du också det? Gå in på www.helpsweden.org och 
skriv under brevet till Fredrik Reinfeldt.

Rika måste betala 
för utsläppen 
Diakonia, Svenska kyrkan och Stockholm En-
vironment Institute arrangerade i oktober ett 
riksdagsseminarium om Greenhouse Develop-
ment – en modell som kan vara nyckeln till ett 
nytt effektivt och rättvist klimatavtal.

För att utrota fattigdomen måste vi tackla 
klimatförändringarna, och för att få ett ef-
fektivt klimatavtal måste rättvisa vara i fokus 
av förhandlingarna. Greenhouse Development 
Rights är en modell för att beräkna olika län-
ders förmåga och ansvar för att bidra till det 
globala klimatarbetet. 

Modellen bygger på uträkningar om län-
ders historiska ansvar och deras ekonomiska 
förmåga att bidra till klimatarbetet. Eftersom 
modellen kan tillämpas på alla länder kommer 
man ifrån uppdelningen mellan industrialise-
rade länder och utvecklingsländer som skapat 
så mycket problem i förhandlingarna. 

De fattiga som inte varit med och bidragit 
till problemet ska inte heller behöva vara med 
och betala, utan kan istället koncentrera sig på 
sin egen utveckling. Rika måste däremot både 
betala för minskning av utsläppen, omställning 
till ny teknik och anpassning till klimatföränd-
ringar. Enligt modellen har USA och EU störst 
ansvar och ekonomisk förmåga och måste där-
med bidra mest. 

Vi i Sverige måste både minska utsläppen 
på hemmaplan och samtidigt stödja utsläpps-
minskningar i utvecklingsländerna, om vi ska 
undvika en uppvärmning på 2°C och de kaskad-
effekter som enligt forskarna då kan inträffa.

I början av september deltog ministrar, presi-
denter, representanter för biståndsorganisatio-
ner och det civila samhället från hela världen på 
en gigantisk konferens i Ghanas huvudstad Ac-
cra. Syftet var att enas om konkreta steg för att 
göra biståndet mer effektivt i enlighet med den 
så kallade Parisdeklarationen som sätter upp 
mål för både mottagar- och givarländer. Utvär-
deringar inför mötet i Accra visade att givarna 
ofta inte lever upp till sina åtaganden och att 
mycket återstår att göra.

Diakonia fanns på plats i Accra och framför-
de tillsammans med hundratals andra folkrörel-

ser en rad krav till regeringar. Mötet mynnade ut 
i en deklaration, den så kallade Accra Agenda 
for Action, som tog några steg framåt för ett ef-
fektivare bistånd: 
•  Givare och mottagare ska säkra att bistån-

det utformas och genomförs i enlighet med 
internationella åtaganden om jämställdhet, 
mänskliga rättigheter, miljö etc;

•  Mottagarländernas regeringar har åtagit sig 
att stärka den demokratiska äganderätten av 
politiken genom att samarbeta med parlament 
och det civila samhället i utformandet av na-
tionella utvecklingsplaner i mottagarländerna; 

•  Givare har åtagit sig att ge information om 
vad de ska ge tre till fem år framåt i tiden, 
vilket ökar förutsägbarheten och underlättar 
planeringen för mottagarna; 

•  Det civila samhället erkänns som en egen ak-
tör med stor betydelse för biståndet. 

Diakonia och våra partner världen över kommer 
att fortsätta arbetet med att ställa både motta-
gar- och givarregeringar till svars så att de lever 
upp till åtagandena. Läs mer om Accramötet på 
www.diakonia.se

Resa med Diakonia till

sydaFrIka
Två veckor i mars 2009

För mer information se www.diakonia.se
eller kontakta rachel.norborg@diakonia.se

U L F  F R Ö D I N

Diakonia har ställt sig bakom det svenska Kli-
matuppropet. Skriv under du också! Gå in på 
www.diakonia.se/klimat

Små steg för effektivare bistånd i Accra

Skriv under klimatuppropet! 
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Insamlings-
barometern

Dela med 23

Mål 2008 

17,2 miljoner

Totalt hittills

14,7 miljoner

Återstår

2,5 miljoner

Förändringsfaddrar 5,0 milj

3,8 milj

0,9 milj

1,9 milj

1,5 milj

0,5 milj

1,0 milj

0,1 milj

Privatpersoner

Fondsparande

Testam
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Försam
lingsgåvor

M
innes- och högtidsgåvor

Företag och föreningarÖvrigt

Insamlat 1 januari – 23 oktober 2008

Andreas Torsténi
insamlingsansvarig

Pia Fundeborg
givarservice

Diakonias givarservice 
Till Diakonias givarservice kan du ringa om du har frågor kring 
gåvor, autogiro, adressändringar med mera. Hit kan du också 
ringa in din minnes- och hyllningsgåva.

Givarservice når du genom att ringa 08-453 69 31, vardagar 
mellan 08.00 och 15.00, eller genom att e-posta till gavor@
diakonia.se. Du kan också skicka in din minnes- eller hyllnings-
gåva på www.diakonia.se

Ge tillbaka!
»Vi får bistånd« och »Fattiga betalar för 
vårt välstånd« var två rubriker i tidning-
en Aftonbladet den 24 september i år. 
Artiklarna handlade om att det bistånd 
många fattiga länder får är mindre än 
vad de betalar till den rika världen. De 
betalar räntor och avbetalningar på il-
legitima skulder, vinster försvinner till 
utländska företag, handelsregler gynnar 
de rika länderna osv osv. 

Dessutom berättar en av artiklarna 
hur vi i Sverige får »omvänt bistånd«, till 
exempel genom att många av våra duk-
tiga läkare, som vi inte skulle klara oss 
utan, har utbildats i Afrika. 

Det finns en grundläggande orättvis 
struktur i världen som gör att vi i den 
rika världen ständigt gynnas – ständigt 
på de fattigas bekostnad. Detta måste 
beslutsfattare, företag och internationel-

la institutioner ansvara för. Men vi bär 
även ansvar som enskilda personer. 

Det går inte att komma ifrån att 
många av oss lever relativt gott – på 
andras bekostnad. Vi kan påverka våra 
politiker att fatta kloka beslut och driva 
rättvisa frågor. Vi kan se över vår kon-
sumtion. Och vi kan dela med oss av 
våra ekonomiska tillgångar. Men vems 
pengar är det vi ger av? Sånggruppen 
Fjedur sjöng på sjuttiotalet »Det är inte 
av ditt goda, som du ger åt den fattige. 
Det är en del av hans eget, som du ger 
tillbaka.« (För Diakonia är tillägget 
»hennes eget« självklart.) Att vara givare 
till Diakonia är att ge tillbaka och dela 
ansvaret för en rättvis värld. Diakonia 
behöver dig för att världen behöver dig! 

A N D R E A S  T O R S T é N I

fira, tacka eller hedra någon

Vill du ge en vän en julklapp med mening? Vill du 
samtidigt ge Diakonia möjlighet att kämpa för 
människors rättigheter i över trettio länder? Då ska 
du ge bort en rättighet.

Varje rättighet »kostar« 100 kronor och ger dig ett 
symboliskt paket att ge bort. Pengarna används till 
hela Diakonias rättighetsarbete. Dessutom bidrar 
Sida med 900 kronor för varje hundralapp.

Du kAN VÄLJA BLAND DeSSA exeMPeL På 

rättIgheter:

• Akutlatrin till de cyklondrabbade i Burma (rätten 
till fysisk hälsa)

• Mekanikerutbildning för unga kvinnor i Burkina 
Faso (kvinnors rätt till yrkesutbildning)

• Kurs i konflikthantering för ungdomar på Väst-
banken (rätt till frihet och säkerhet)

• Säker förlossning för fattiga kvinnor i Paraguay 
(rätten till vård vid förlossning)

gÖr så här:

1.  Gå in på diakonia.se och välj en eller flera rättig-
heter.

2.  Betala direkt och skriv själv ut gåvobladet att ge 
bort. Det kan vikas ihop till ett symboliskt paket.

3. Tack – du är med och förändrar världen!
 

 

Vill du uppvakta någon som fyller år, ska gifta sig eller döpas? 
Eller vill du kanske tacka den som vattnade dina blommor när 
du var på semester under sommaren? Gör det genom en gåva 
till Diakonias arbete för människor som lever i fattigdom och 
förtryck. Sätt in en gåva på PG 90 33 04-4 tillsammans med en 
hälsning samt namn och adress till den som du vill fira eller 
tacka, så skickar Diakonia ett gåvobrev till mottagaren.

Du kan också hedra minnet av en bortgången vän eller 
släkting genom en gåva till Diakonia. Sätt in gåvan på PG 90 
33 04-4 tillsammans med namn på den som du vill hedra, och 
adress till anhörig eller begravningsbyrå, så skickar Diakonia 
ett minneskort dit.

Du kan också skicka din hyllnings- eller minnesgåva på 
www.diakonia.se

Ge bort en rättighet i jul 

Skänk din aktieutdelning 
till Diakonia
Du vet väl om att du kan skänka din aktievinst till Diakonia? Sedan juli 2006 
finns möjligheten att skänka sin aktievinst utan att betala skatt. Detta om den 
skänks till ideella och skattebefriade organisationer med allmännyttig verksam-
het. Diakonia räknas som en sådan organisation. 

För att slippa skatten måste du meddela din bank eller aktiemäklare innan den 
årliga bolagsstämman äger rum. Blanketter för att meddela dem om att du vill 
skänka din aktieutdelning finns på diakonia.se. Du kan också kontakta givarser-
vice på tel 08-453 69 31 eller e-post: gavor@diakonia.se så skickar vi dem till dig. 

ett stort tack…
…till alla er som var med och på olika 
sätt bidrog till insamlingen Världens 
barn 2008. Cirka 45 000 engagerade 
människor gick med insamlingsbössor 
under fredagen och lördagen den 10–11 
oktober. Tillsammans samlade de in 
nästan 42 miljoner kronor.

Prognosen för hela Världens barn-
kampanjen 2008 är just nu 85 miljoner 
kronor. Kampanjen pågår dock hela året 
ut, så det finns fortfarande chans att 
ändra den siffran!

Tack vare 
ert otroliga 
arbete i kam-
panjen får 
Diakonia peng-
ar som kom-
mer att gå till 
vårt långsiktiga arbete för att barn och 
ungdomar ska kunna leva ett värdigt liv. 
Främst går pengarna 2008 till vårt barn-
litteraturprojekt i Palestina. Du kan läsa 
mer om projektet på www.diakonia.se



Vill du ge en vän en julklapp med mening? Vill du samtidigt ge Diakonia möjlighet att kämpa för  
människors rättigheter i över trettio länder? Då ska du ge bort en rättighet.
 Varje rättighet ”kostar” 100 kronor och ger dig ett symboliskt paket att ge bort. Pengarna används  
till hela Diakonias rättighetsarbete. Dessutom bidrar Sida med 900 kronor för varje hundralapp. 

du kan välja bland dessa exempel på rättigheter:

 (rätten till fysisk hälsa)
 (kvinnors rätt till yrkesutbildning)
 (rätt till frihet och säkerhet)

 (rätten till vård vid förlossning)

gör så här:

1. Gå in på diakonia.se och välj en eller flera rättigheter. 
2. Betala direkt och skriv själv ut gåvobladet att ge bort. Det kan vikas ihop till ett symboliskt paket. 
3. Tack - du är med och förändrar världen!

Ge bort en rättighet i jul

Beställ på diakonia.se
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