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Civilsamhället	befinner	sig	under	attack.	Sedan	2012	har	mer	än	70	länder	
infört lagrestriktioner riktat mot medborgare som vill engagera sig i frivil-
ligorganisationer,	enligt	The		International	Center	for	Not-for-Profit	Law.	
Människor som kämpar för demokrati, miljö och mänskliga rättigheter blir 
alltmer utsatta. 

Miljöförsvarare, det vill säga människor som engagerar sig i att skydda 
miljö- och eller markrättigheter, utgör en av de allra mest utsatta grupperna. 
Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt, enligt Global 
Witness. Tre miljöförsvarare dödas varje vecka någonstans i världen. 

Den här rapporten presenterar resultaten från en omfattande studie som 
Naturskyddsföreningen genomfört. I studien vittnar 25 miljöorganisationer 
som vi samarbetar med runt om i världen om sin situation (se kapitel 4).

Resultatet är oroväckande:
•  88 procent av de tillfrågade organisationerna anger att läget för civil-

samhället i deras respektive länder har blivit sämre under senare år. 
•  80 procent uppger att de har svårt att genomföra sin verksamhet som 

planerat. De vanligaste formerna av utsatthet uppges vara övervakning 
(fysisk och digital), smutskastningskampanjer och dödshot. 

•  24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens mål-
grupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.

•  52 procent uppger att de kan ge exempel där de själva eller deras mål-
grupper har trakasserats eller hotats av privata aktörer.  

•  68 procent upplever att beslutsfattarna i det land som organisationen 
verkar betraktar miljörörelsen som ett hot. 

Sammanfattning
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Konflikter	som	rör	miljöförsvarare	är	ofta	kopplade	till	mark-	och	natur	re-
surser i länder med svaga rättsstater och utbredd korruption. Gruvindustrin, 
jordbruks-	och	skogssektorn	står	för	de	flesta	konfrontationer	mellan	före-
tag och lokalsamhällen som lever i de områden som exploateras. En skräm-
mande situation som Sveriges och andra länders konsumtion bidrar till 
genom ökad efterfrågan på produkter och råvaror från dessa länder.

I Naturskyddsföreningens krav uppmanar vi Sveriges regering, FN, EU 
och det privata näringslivet att ta krafttag i frågan om miljöförsvarares ut-
satthet. Vi uppmanar Sveriges regering att helt fasa ut ohållbara investe-
ringar och exportkrediter. Sveriges ambassader bör också i högre grad fung-
era som säkra platser för utsatta organisationer och miljöförsvarare. Vi 
uppmanar företag att säkerställa att exploateringsprojekt är transparenta, 
rättssäkra, fria från korruption och att de sker i dialog med de som berörs. Se 
samtliga krav på sidan 56.

Att organisationer och människor som försvarar miljön övervakas, tra-
kasseras och dödas är ett hot mot demokratin och ett brott mot de grundläg-
gande mänskliga rättigheterna. Samtidigt är det också ett hot mot miljön. 
Mänskligheten står inför en av sina största utmaningar hittills – att hindra 
de pågående klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska 
mångfalden. För att lyckas stävja den utvecklingen krävs en stark miljörö-
relse som kan mobilisera, påverka, utkräva ansvar och själv vara med och 
genomföra de förändringar som behöver ske. Världen behöver stå upp för 
miljöförsvararnas rätt att försvara allas vår framtid.

5



Kraften i civilsamhället går inte att underskatta. Sedan 1800-talet har 
människors gemensamma strävan haft en central plats i framväxten av 
Sverige som välfärdsland. Nykterhets- och kvinnorörelsen banade vägen för 
den allmänna rösträtten. Fackföreningsrörelsen bidrog under 1900-talet till 
förbättrad arbetsmiljö och stärkta rättigheter för arbetstagare. Och inte 
minst har miljörörelsens kamp för naturen och miljön varit avgörande för 
många av de saker vi idag tar för givna i Sverige: allemansrätten, våra natur-
reservat och nationalparker, skyddet av hotade arter och naturtyper, åtgär-
der mot miljögifter i naturen, arbetet för att motverka försurning av mark 
och vatten och mycket mer. 

Sedan 1909 har Naturskyddsföreningen fört en outtröttlig kamp för en 
frisk och levande planet. Vårt engagemang bygger på kraften hos de över 
230 000 medlemmar som stödjer vårt arbete och alla de tusentals eldsjälar 
som på olika sätt engagerar sig ideellt i vår folkrörelse och står upp för miljön.

Över hela världen kämpar dagligen organisationer och aktivister för na-
turen och de människor som förvaltar den. Det handlar om urfolk som mot-
arbetar skogsskövling på Borneo. Om kustsamhällen som slåss mot stor-
skaligt	utfiske	längs	Västafrikas	kuster.	Och	det	handlar	om	miljökämpar	i	
Sydafrika som ställer folkvalda till svars för hemliga planer på utbyggnad 
av kärnkraft i landet.1

Naturskyddsföreningen har sedan mitten av 1990-talet samarbetat med 
likasinnade miljöorganisationer runt om i världen. Idag består det globala 
arbetet	av	ett	Sidafinansierat	utvecklingssamarbete	i	form	av	stöd	till	runt	
45 organisationer i olika låg- och medelinkomstländer. Miljöförsvarares 
engagemang är avgörande om vi ska lyckas lösa klimatkrisen och minska 
utarmningen av den biologiska mångfalden.

Förord
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Samtidigt	kommer	allt	fler	rapporter	om	att	de	som	kämpar	för	miljön	själva	
står under attack. Från vitt skilda länder som Brasilien, Filippinerna, 
Sydafrika och Indien, har vittnesmål inkommit om att miljöförsvarare ut-
sätts för hot, trakasserier och till och med mördas. Rapporten avser att ana-
lysera orsakerna och åskådliggöra hur hoten kan se ut och varifrån de kom-
mer, men framför allt visa på hur vi kan motverka utvecklingen.

Studien bygger på vittnesmål från 21 organisationer i tio länder samt fyra 
globala miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen samarbetar med. 
Utifrån en faktainsamling presenterar Naturskyddsföreningen en analys 
om läget för miljörörelsen och miljöförsvarare globalt. Vidare ger vi rekom-
mendationer på hur FN-systemet och EU, stater och företag samt civilsam-
hället, kan säkerställa miljörörelsens och miljöförsvarares rättigheter att stå 
upp för miljön och vår gemensamma framtid. 

Karin Lexén
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

1.  Läs gärna mer om dessa berättelser på Naturskyddsföreningens webbplats: www.naturskyddsforeningen.se 
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Civilsamhället: En arena, skild från staten, 
marknaden och det enskilda hushållet där 
människor, grupper och organisationer 
agerar tillsammans för gemensamma in-
tressen. Det civila samhället inkluderar 
såväl formella organisationer och fören-
ingar, som lösare sammanslutningar och 
nätverk. 

Civic space: Organisationen Civicus be-
skriver begreppet civic space som ”den 
uppsättningen villkor som gör det möjligt 
för civilsamhället och individer att organi-
sera, delta och kommunicera fritt och utan 
diskriminering och på så sätt påverka de 
politiska och sociala strukturerna kring 
dem”.

Human Rights Due Diligence: En riskhan-
teringsprocess	för	företag	att	identifiera,	
förebygga, minimera och hantera hur dess 
verksamhet ska undvika att få negativa 
konsekvenser för de som berörs samt sä-
kerställa att verksamheten inte bryter mot 
de mänskliga rättigheterna.2 

Miljöförsvarare: Det	finns	ingen	enhetligt	
accepterad	definition	av	vad	som	karaktä-
riserar en miljöförsvarare. Naturskydds-
föreningen använder organisationen 
Global	Witness	definition,	nämligen	
”människor som via fredliga handlingar, 
antingen ideellt eller professionellt, agerar 
för att skydda miljö- och eller markrättig-
heter.”3 Miljöförsvarare är de människor 
som valt att engagera sig i miljöorganisa-
tioner men också exempelvis lokalsam-
hällen som tvingas försvara sin mark. En 
miljöförsvarare	definieras	av	vad	personen	
gör, inte vad den är. 

Människorättsförsvarare: Definieras	enligt	
FN:s deklaration om människorättsförsva-
rare som ”människor som, individuellt 
eller tillsammans med andra, agerar för att 
främja […] och sträva efter att skydda och 
förverkliga de mänskliga rättigheterna och 
andra grundläggande friheter”. Begreppet 
inkluderar såväl aktivister som människor 
som jobbar inom exempelvis fackförening-
ar, kvinnoorganisationer, hbtq-organisa-
tioner osv. Men även med miljörelaterade 
frågor, vilket gör att miljöförsvarare också 
är en del av den bredare benämningen 
människorättsförsvarare.  

Mänskliga rättigheter: De mänskliga rättig-
heterna reglerar förhållandet mellan staten 
och individen, där individen tillskrivs en 
uppsättning rättigheter som stater har skyl-
dighet att tillgodose. De mänskliga rättighe-
terna är universella och gäller alla och reg-
leras i såväl nationella lagstiftningar som 
olika typer av internationella överenskom-
melser. FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna och de två FN-
konventionerna från 19664 innehåller en 
lång rad rättigheter och grundläggande fri-
heter, bland annat rätten till skydd mot 
övergrepp och rättigheter för att tillgodose 
de mest grundläggande behoven.

2. Se exempelvis: https://human-rights-due-diligence.
nortonrosefulbright.online/
3. At what cost? Irresponsible business and the murder of 
land and environmental defenders in 2017, Global Witness 
2018, Sid 12. Jmfr också med UNEPs definition: “UN 
Environment considers an environmental defender to be 

anyone who is defending environmental rights, including 
constitutional rights to a clean and healthy environment, 
when those rights are being violated.”
4. Konventionen om medborgerliga och politiska rättig-
heter samt Konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter
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Miljörörelsen: Benämning på den breda so-
ciala och politiska rörelse som arbetar med 
att främja miljöfrågor. Miljörörelsen inklu-
derar organisationer, folkrörelser och 
andra sammanslutningar och ser olika ut 
från land till land.

Nätverksorganisation: Naturskydds-
föreningen	samarbetar	med	ett	flertal	or-
ganisationer vars verksamhet bedrivs på 
regional- eller global nivå. Oftast sker 
samarbetet genom att andra nationellt ba-
serade organisationer är medlemmar i 
denna organisation, vilket gör den till en 
nätverksorganisation.

Samarbetsorganisation: Benämning på or-
ganisation som Naturskyddsföreningen, 
via	det	Sidafinansierade	Globala	program-
met har ett formellt samarbete med.

Urfolk: Urfolk är människor som anses 
vara de ursprungliga invånarna och vår-
darna av en viss region, till skillnad från 
grupper som senare har bosatt sig, ockupe-
rat eller kolonialiserat området. Som en del 
av urfolks kännetecken är att de upprätt-
håller och för vidare traditioner, kulturella 
markörer och ibland språk, som knyter an 
till gruppens tidiga levnadssätt – ofta 
kopplat	till	ett	specifikt	område.
 

Protestmarsch mot president Rodrigo Dutertes på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2018 i Manilla, Filippinerna.
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Protestmarsch mot president Rodrigo Dutertes på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2018 i Manilla, Filippinerna.
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Resultaten i den här rapporten bygger på 
en sammanställning av faktaunderlag gäl-
lande miljörörelsen och miljöförsvarares 
ökade utsatthet. Det material som samlats 
in och bearbetats har inhämtats från en 
omfattande enkätundersökning, rapporter, 
djupintervjuer samt verksamhetsrapporte-
ringar för åren 2017-2018 från Naturskydds-
föreningens samtliga samarbetsorganisa-
tioner – totalt 46 stycken. Rapportens 
metodologiska tillvägagångssätt är jämfö-
rande och främst kvalitativt, men även 
kvantitativt genom hur data som insam-
lats från enkäten har sammanställts. 
Syftet med enkäten och de djupintervjuer 
som genomförts har varit att få en bild av 
hur Naturskyddsföreningens samarbetsor-
ganisationer upplever situationen för miljö-
rörelsen i sina respektive kontexter.

Enkäten har skickats till de organisatio-
ner som Naturskyddsföreningen samarbetar 
med	i	vårt	Globala	program.	I	enkäten	fick	
organisationerna svara på tio frågor, med 
möjlighet till kommentarer i anslutning till 
respektive fråga. Av de tillfrågade organi-
sationerna inkom 25 svar från tio länder 
samt fyra globala miljönätverk. 
Naturskyddsföreningen har även låtit ge-
nomföra djupintervjuer med 19 av dessa 
organisationer, som gett mer ingående be-
skrivningar av den problematik de upplever.5 

Rapporten innehåller också presentatio-
ner av tre personer som kämpat för miljön 
och som på grund av sitt engagemang ut-
satts för hot, trakasserier och våld – i ett 
fall med dödlig utgång. Genom att por-
trättera tre miljöförsvarare vill vi upp-
märksamma människorna bakom den 
skrämmande statistiken och visa hur driv-
krafterna bakom våldet kan se ut.

För att fånga upp både trender i pro-
blembeskrivningar och rekommendatio-
ner har vi också gått igenom ett 30-tal 

rapporter med fokus på de frågor som av-
handlas. Statistikdatabaser från organisa-
tioner som International Institute for 
Democracy and Electorial Assistance 
(Idea), Global Witness och Business and 
Human Rights Resource Center (BHRC) har 
också använts.

Den här studien bör inte betraktas som 
allmängiltig för miljörörelsen i världens 
alla länder och den är heller ingen djup-
dykning	i	den	specifika	situationen	för	de	
länder som här tas upp. De olika exemplen 
som presenteras fungerar som nedslag i 
olika kontexter för att belysa den proble-
matik som miljöorganisationer upplever. 
Med all sannolikhet målar rapporten upp en 
bild som många inom miljörörelsen kom-
mer att känna igenom sig i, då den täcker 25 
vitt skilda organisationer i tio länder.

 

5.  Dessa intervjuer har sammanställs av konsultfirman 
Rightshouse i rapporten: Conflict sensitivity and conflict 
perspective: An Assignment for SSNC, Alffram, H & Modé-
er, P. Rightshouse. 28 March 2018.

13



3
Bakgrund: 
En alarmerande utveckling

”När kampen mot terrorism används för att undertrycka 
fredliga protester och legitima oppositionsrörelser, tysta 
debatten, jaga människorättsförsvarare eller stigmatisera 
minoriteter, så misslyckas den, och vi blir alla förlorare.”

António Guterres, generalsekreterare FN
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3.1. Ett steg framåt, två steg bakåt?
Den globala utvecklingen har under det se-
naste	halvseklet	uppvisat	flera,	delvis	mot-
stridiga tendenser. I arbetet med fattig-
domsbekämpning, förbättrad hälsa och 
ökad tillgång till utbildning har betydande 
framsteg	gjorts	och	flera	av	FN:s	millen-
niemål har kunnat uppfyllas. De 17 globala 
hållbarhetsmålen som samtliga världens 
ledare lyckades enas om inom ramen för 
Agenda 2030 i september 2015, utgör ett 
ramverk för världssamfundets gemensam-
ma hållbarhetsarbete, som aldrig tidigare 
skådats.

Samtidigt ser vi med oro att den eskale-
rande klimatkrisen, utarmningen av den 
biologiska mångfalden och exploateringen 
av våra naturresurser utgör stora hot mot 
vår planet och vår civilisation. Vi har redan 
passerat fyra av de nio så kallade planetära 
gränserna6 och de åtgärder som världs-
samfundet hittills presenterat är långt 
ifrån tillräckliga. Mänskligheten står inför 
förändringar som kommer att få avgörande 
påverkan på våra samhällen.

Den demokratiska utvecklingen har 
under 1900-talet gjort stora framsteg glo-
balt, särskilt vad gäller fria val och respekt 
för grundläggande rättigheter. Samtidigt 
har	allt	fler	under	senare	år	uppmärksam-
mat en oroväckande utveckling även på 
den politiska världsarenan. Grundläg-
gande demokratiska värden och synen på 
de mänskliga rättigheterna ifrågasätts i allt 
högre grad på olika håll runtom i världen. 

För att förstå vad det är som händer be-
höver vi se tillbaka på några av de politiska 
trender som kan ha påverkat den oroväck-
ande utvecklingen i världen idag.

3.2. Demokrati och mänskliga rät-
tigheter under attack
Under senare delen av 1900-talet upplevde 
världen	en	”demokratiseringsvåg”.	Allt	fler	
länder införde allmänna val och represen-
tativa styrelseskick. Det internationella 
demokratiinstitutet Idea konstaterar ex-
empelvis i sin rapport Global State of 
Democracy att 46 länder kunde kategorise-
riseras som demokratiska 1975, en siffra 
som ökat till 132 år 2016. ”Trenden sedan 
1975	är	att	de	flesta	aspekter	av	demokratin	
har	förbättrats	och	att	de	flesta	demokra-
tier har varit motståndskraftiga över tid”.7 

Samtidigt visar det senaste decenniets 
utveckling tecken på ett allvarligt trend-
brott. I över tio år har den demokratiska ut-
vecklingen	gått	tillbaka	i	flera	länder.	
Resultatet	av	ett	flertal	politiska	val	runt	
om i världen det senaste årtiondet bekräf-
tar inte bara en trend mot mer auktoritära 
och nationalistiska ledare, utan även reger-
ingar som ifrågasätter behovet av gemen-
samma överenskommelser och internatio-
nell samverkan. Människor som kämpar för 
demokrati och mänskliga rättigheter blir 
utsatta för hot, våld och förföljelser i en 
omfattning vi sällan upplevt.8 

6. “Planetary Boundaries: Guiding human development on 
a changing planet”, Steffen et al. 2015. i Science Vol. 347 
no. 6223
7. The Global State of Democracy: Exploaring Democracy’s 
Resilience, Internationel IDEA, 2017, Sid. 2

8. Front Line Defenders Global analysis 2018, Front Line 
Defenders, 2019, sid. 4 
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Medborgerliga rättigheter – framsteg och motgångar, 1980–2018.
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Figur 1. Demokratiinstitutet IDEA:s graf över globala demokratiska trender (1975-2018) kopplat till de medborgerliga 
rättigheterna. Den gröna linjen visar antal länder som rör sig åt en positiv utveckling, den blå antal länder som går i 
motsatt riktning. Grafen visar att ett trendbrott skedde runt 2011. Från det året och framåt har en stark uppgång av 
antal länder som rört sig mot minskad demokratisk utveckling skett, och 2013 passerade denna utveckling dessutom 
antalet länder som rör sig mot ökad demokratisk utveckling.

I en ny studie av forskarna Anna Luhrmann 
och Stefan Lindberg, publicerad i tidskrif-
ten Democratization, beskrivs den nuva-
rande samhällsutvecklingen som en ”tred-
je våg av autokratisering”.9 Den första vågen 
skedde under 1920- och 30-talets framväxt 
av fascism och nazism. Den andra under 
militärkupperna i Latinamerika på 1970-
talet. Den nu pågående tredje vågen skiljer 
sig enligt forskarna åt från tidigare ned-
gångar. Under de två första perioderna tog 
demokratiska tillbakagångar sig uttryck 
genom drastiska förändringar, där demo-
kratier under en relativt snabb period gick 
till att bli stängda diktaturer. Den senaste 
”vågen” av demokratisk tillbakagång sker 
istället	i	demokratier	med	flerpartisystem,	
där folkvalda ledare accepterar statsskicken, 

men gradvis och diskret underminerar sta-
tens demokratiska normer. Genom exem-
pelvis retorik eller förtegna lagförändring-
ar	har	demokratin	i	flera	länder	långsamt	
börjat inskränkas. Den här utvecklingen 
har gjort den demokratiska tillbakagången 
mer diffus och svårupptäckt, vilket också 
har försvårat mobiliseringen av pro-demo-
kratiska krafter.

Attackerna mot det demokratiska syste-
met har under senare år har skett parallellt 
med ett allt starkare ifrågasättande av de 
mänskliga rättigheterna globalt. I skrivel-
sen Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer i svensk utrikespoli-
tik från 2016, hävdar svenska Utrikes-
departementet att ”auktoritära stater har 
blivit allt skickligare på att undergräva och 
omtolka bindande konventioner och veder-
tagna begrepp och normer, vilket har lett 
till ett ifrågasättande av de mänskliga rät-
tigheternas giltighet på många platser i 

9. “A third wave of autocratization is here: what is new 
about it?”, i Democratization, Lührmann, Anna, Lindberg, 
Staffan I., 2019-03-01
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världen”.10 Resultaten har, enligt organisatio-
ner som Amnesty, kunnat ses i exempelvis:
•  Ökad utsatthet för minoritets- och/eller 

marginaliserade grupper.
•  Oförmåga alternativt ovillighet hos det 

internationella samfundet att agera re-
solut	i	konflikter	som	uppstått.

•  Bristande förmåga hos EU och USA att 
på ett rättssäkert och humant sätt möta 
de	flyktingkriser	som	uppstått	under	
senare år.11  

Tyvärr verkar trenden hålla i sig. Organi-
sationen Front Line Defenders, som doku-
menterar övergrepp mot människorättsför-
svarare, skriver i sin årsrapport för 2018 att 
”regeringsval som ägt rum under årets lopp 
i	flera	fall	gav	plattformar	till	främlings-
fientliga,	rasistiska	och	misogyna	röster	
och visioner för ländernas framtid."12 

Utöver	att	specifika	grupper	upplever	en	
ökad utsatthet, har vi även kunnat se att 
hoten mot de människor som aktivt käm-
par för mänskliga rättigheter ökat under 
senare år. Kvinnorättsförsvarare, fackligt 
aktiva, hbtq-aktivister och, som vi ska se, 
miljöförsvarare har de senaste åren blivit 
utsatta för smutskampanjer, trakasserier, 
övervakning, hot och till och med mord. 
När FN:s särskilde rapportör för situatio-
nen för människorättsförsvarare, Michel 
Forst, i december 2018 överlämnade sin 
rapport till FN om läget i 150 av världens 
länder konstaterade han att ”på alltför 
många platser runtom i världen pågår ett 
krig mot människorättsförsvarare”.13 

3.3. Ett ifrågasatt civilsamhälle
En sektor som blivit särskilt drabbad av det 
senaste decenniets utveckling är det civila 

samhället – organisationer, sammanslut-
ningar och/eller rörelser som människor 
frivilligt ansluter sig till på grund av ge-
mensamma intressen. Enligt forsknings-
organisationen  ICNL har strax över 70 län-
der infört inte mindre än 144 nya 
lagrestriktioner riktat mot civilsamhället, 
sedan 2012. Trenden kallas ofta för ”shrin-
king civic space” och är ett globalt fenomen.

Det	finns	ingen	enskild	faktor	som	för-
klarar detta komplexa skeende, men det 
minskade utrymmet för civilsamhället 
brukar anses ha anknytning till åtminsto-
ne tre viktiga händelser i världspolitiken: 
•  Terrorattackerna mot World Trader 

Center den 11 september 2001. 
•  De så kallade ”färgrevolutionerna” i 

före detta Sovjetunionen 2003-2005.14 
•  Den arabiska våren, som inleddes i 

Tunisien 2010.15  

USA:s krig mot terrorismen i kölvattnet av 
11 september utgjorde starten för en ny era 
av	övervakningar,	restriktioner	i	finansiel-
la överföringar mellan länder samt en 
gradvis normförskjutning i hur det inter-
nationella samfundet betraktade det civila 
samhället. Efter färgrevolutionerna och 
den arabiska våren följde ett antal lagför-
ändringar under kort tid i länder som 
Ryssland, Vitryssland, Eritrea, Uzbekistan 
med	flera,	specifikt	riktat	mot	demokrati-
rörelsen och civilsamhället i stort.

Det globala civilsamhällesnätverket 
Civicus anger i sin senaste årsrapport att 
109 länder i dagsläget på ett eller annat sätt 
begränsar utrymmet för människor att or-
ganisera sig och göra sina röster hörda.16 

Majoriteten av restriktionerna som har in-
förts	återfinns	i	Afrika	söder	om	Sahara.	

10. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer i svensk utrikespolitik, Regeringens skrivelse 
2016/17:62, Dec. 2016, Sid 7
11. The state of the World’s Human Rights, Amnesty 
International Report 2017/2018, Amnesty International 
2018, Sid. 12-13
12. Front Line Defenders Global Analysis 2018, Front Line 
Defenders, , 2019 Sid. 6

13. World Report on the Situatioan of Human Rigths Defen-
ders, Forst, Michel, United Nations Special Rapporteur on 
the Situation of Human Rights Defenders, December 2018
14. Det vill säga Georgien 2003, Ukraina 2004 och Kirgizis-
tan 2005
15. “Aid Barriers and the rise of philanthropic protectio-
nism”, Rutzen, Douglas,i International Journal of Non-for-
Profit Law, vol 17, no. 1, March 2015 
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Därefter följer Europa, vilket visar att den 
oroande utvecklingen vi nu ser även berör 
regioner med tidigare starka demokratier. 

Inskränkningarna i civilsamhällets 
handlingsutrymme, det så kallade ”shrin-
king	civic	space”,	har	skett	på	flera	sätt.	
Människorättsorganisationen Amnesty 
ger i sin rapport Laws	Designed	to	Silence:	
The	global	crackdown	on	civil	society	orga-
nizations flera	exempel	på	hur	stater	för-
sökt begränsa civilsamhället genom diver-
se lagrestriktioner, som dessutom ofta 
kopierats från andra länder. Många stater 
har till exempel infört byråkratiska hinder 
för att göra registreringsprocesser mer 
komplicerade, alternativt dyra registre-
ringsavgifter, vilket försvårar överlevna-
den för små organisationer. Det är ett hårt 
slag mot civilsamhället, då registrering i 
de	flesta	fall	är	en	förutsättning	för	att	en	
organisation ska kunna ta emot offentlig 
finansiering,	öppna	bankkonton	och	ingå	
samarbetsavtal med andra, exempelvis för 
att erhålla internationellt bistånd.17 
Utöver	begränsande	lagar	finns,	som	vi	

Fig 2. Organisationen Civucus följer i sin databas ”Civucus Monitor” utvecklingen i världens alla länder, avseende 
civilsamhällets utrymme. De utgår ifrån fyra huvudparametrar (transparens, inkludering, flexibilitet och aktivism) 
och graderar länder på en 100-gradig skala. De mest öppna länderna får mörkgrönt, de mest stängda rött. Se mer på 
https://monitor.civicus.org/

kommer att få se, också många exempel på 
övervakning, smutskastningskampanjer, 
hot och trakasserier mot anställda eller ta-
lespersoner på civilsamhällesorganisatio-
ner (CSO:er). Exemplen belyser också en 
allmän stigmatisering mot civilsamhället 
och dess företrädare som stundtals be-
skrivs	som	opatriotiska,	utvecklingsfient-
liga	eller	i	ett	flertal	fall	som	terrorister.

Det hårdnade klimatet för civilsamhäl-
let och de mänskliga rättigheterna har 
även kopplingar till den internationella 
nivån av politiken. De senaste åren har ex-
empelvis	sett	en	urholkning	av	finansie-
ringen till centrala institutioner som job-
bar med mänskliga rättigheter inom FN.18 
Detta är ett resultat av allmänna nedskär-
ningar av bidrag till FN-systemet, nedskär-
ningar i riktade bidrag till OHCHR19 samt 
förseningar i betalningar från många med-
lemsstater.	Fler	och	fler	vittnesmål,	bland	
annat från Naturskyddsföreningens sam-
arbetsorganisationer, har inkommit om hur 
stater vill begränsa civilsamhällets delta-
gande i FN-systemet och dess processer.20 

16. State of civil society report 2018 – Year in review: Top 
ten trends, CIVICUS, 2019
17. Laws Designed to Silence: The global crackdown on 
civil society organizations, Amnesty, 2019, s. 8 & 12
18. “Human rights funding takes a hit but key mandate 
reaffirmed”, McEvoy, Tess, 2018-01-04, International 

Service for Human Rights
19. Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter
20. ”The backlash against civil society access and partici-
pation at the UN”, International Service for Human Rights, 
Foreign & Commonwealth Office, 2018
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”Barnen vet att 
mitt liv är i fara”

Vinterblåsten i Sydafrika brukar vara hård. Men sedan det stora dagbrot-
tet	har	öppnat	jordskorpan	för	kolgruvan	Ikwezi	Mine	piskar	vinden	ännu	
ettrigare, och Lucky Shabalalas ansikte blästras av sand när han besöker 
familjerna	som	bor	vid	dagbrottet.	Bybon	Khethiwe	Ngwena,	27,	är	orolig.	
Hon	och	hennes	familj	måste	flytta	om	någon	månad.	Då	ska	huset	rivas,	
men ännu har ingen sett något nytt byggas åt dem.
Text : Torbjörn Selander

SYDAFRIKA
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Det	som	hänt	vid	Ikwezi-gruvan,	som	ligger	på	
Kliprand Farm, är ett typexempel på hur gruv-
bolagen kan gå tillväga i Sydafrika. Gruvbolaget 
Ikwezi	Mining	i	västra	Sydafrika	fick	med	sig	ett	
fåtal familjer som bodde där dagbrottet skulle ligga 
med löften om pengar, nya hus och anställning vid 
gruvan. En kvinna som representerade tre familjer 
skrev på, medan sex andra familjer inte hade någon 
aning om vad som hände. Ändå menade bolaget att 
lokalbefolkningens behov nu var tillgodosedda. 

Plötsligt	fick	flera	hushåll	besök	av	gruvans	utsän-
da som mätte deras hus. Sedan kom bulldozers som 
jämnade bostäderna med marken. Demoleringen 
utfördes med skydd av lokal polis och säkerhetsfö-
retag.	Byborna	tvångsförflyttades	till	små	plåtskjul.

Familjerna har fått bo på Kliprand Farm sedan 
1950-talet mot att de arbetat gratis. När farmaren 
lämnade gården på 1990-talet lovade han att de 
skulle få bo kvar och fortsätta bruka jorden. De 
skulle	aldrig	behöva	flytta.	Men	de	indiska	och	
sydafrikanska ägarna till kolgruvan ville annorlun-
da. Det lukrativa kolet skulle brytas.När familjerna 
tvångsförflyttades	av	gruvbolaget	kontaktade	de	
Lucky Shabalala.Han är aktiv inom organisationen 
Sisonke, som arbetar nära Naturskyddsföreningens 
sydafrikanska samarbetspartner groundWork.

Lucky Shabalala ordnade möten och protestaktio-
ner. I sitt arbete upptäckte han att den styrelse som 
valts var olaglig, eftersom bara vissa av de boende 
fått vara med och välja familjernas representanter. 
Dessutom	uppdagades	det	att	Ikwezi	Minings	till-
stånd	för	gruvan	gått	ut.	Lucky	blev	nu	fiende	num-
mer ett – och inte bara till gruvbolaget. De familjer 
som fått fördelar, jobb, pengar och plats i styrelsen 
bekämpade Lucky med våld. Han har attackerats 
tre	gånger.	Värst	var	det	utanför	en	mataffär	i	New-
castle i mars 2019. Mobben hade omringat  

Lucky och en av ledarna kom emot honom med 
pistolen i sin hand.

– Men då kom köpcentrets säkerhetsvakter och 
räddade mig och sprutade pepparspray, säger Lucky 
Shabalala.

Han brydde sig inte om att polisanmäla händelsen, 
eftersom de anmälningar han gjort tidigare har för-
svunnit. Det har däremot inte de polisanmälningar 
mot Lucky som anställda vid gruvbolaget gjort, för 
bland annat påstådda attacker. En polischef har 
sagt till honom att han ställer till problem för både 
gruvan och för polischefen själv, berättar Lucky. 
Och	flera	gånger	har	han	varit	nära	att	gripas.

Miljöförsvararen Lucky har heller inte fått något 
stöd från gruvministeriet, som exempelvis inte 
svarat på de skrivelser han lämnat in. Däremot har 
Lucky hört från en medarbetare vid ministeriet 
att hans telefon är avlyssnad och att han skuggas. 
Sydafrika är mycket beroende av gruvinkomster-
na som uppgår till nära sju procent av BNP. Sam-
manlagt har gruvnäringen nästan en halv miljon 
anställda.	Enligt	groundWork	finns	det	minst	50	
gruvkonflikter	i	Sydafrika.	Vissa	har	varit	värre	
än	vid	Ikwezi-gruvan.	Aktivister	har	dödats.	2016	
mördades till exempel Sikhosiphi Radebe, som var 
högljudd motståndare till en titangruva.

Efter	attacken	i	mars	fick	Lucky	Shabalala	ekono-
miskt bistånd från Human Rights Watch och kunde 
hyra in en livvakt under några månader. Men nu är 
pengarna	slut	och	han	flyttar	istället	runt	mellan	
olika adresser. Han kan inte längre bo med sina barn 
som är fem, nio och 15 år gamla. Släktingar tar hand 
om dem men ibland smyger han dit och träffar dem.

– Barnen vet att mitt liv är i fara så de förstår, säger 
Lucky Shabalala sorgset.

Sydafrika
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4
Resultat från studien:
Miljöförsvarares ökade utsatthet

”Att gå till ett möte för att diskutera rätten till vatten kan 
vara problematiskt. När du utmanar ojämlikheter blir du 
direkt en måltavla. Bara din närvaro betyder att du är 
emot de ansvariga, vilket kan resultera i att du förlorar 
din plats i exempelvis bostadskön. Du blir stämplad som 
ett problem.”

Miljöförsvarare, Sydafrika
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4.1. Den övergripande bilden bekräftas
Enkätundersökningen som Naturskydds-
föreningen genomfört bekräftar bilden av 
det globala angreppet mot civilsamhället. 
Av de 25 organisationerna som deltog i un-
dersökningen anger 20 stycken, alltså 80 
procent, att civilsamhället upplever ett be-
gränsat handlingsutrymme i de länder där 
organisationerna är verksamma. Ännu	fler,	
88 procent, uppger att situationen i landet 
blivit värre under de senaste åren. Av en-
kätsvaren framgår alltså att även i de län-
der där civilsamhället har ett visst manöv-
reringsutrymme, så minskar detta. Flera 
av de globala organisationerna som 
Naturskyddsföreningen samarbetar med 
vittnar om förföljelse och hot mot organi-
sationer och föreningar. De pekar också på 
att ”kriminalisering” av aktivism ökar på 
bred front, det vill säga att handlingar som 
tidigare varit lagliga, blir olagliga genom 
lagförändringar.

Från Filippinerna vittnar	flera	samar-
betsorganisationer om en minskad rättssä-
kerhet och ökade risker för civilsamhällesor-
ganisationer som arbetar med mänskliga 
rättigheter. Många av dem upplever att pre-
sident Rodrigo Dutertes regering attackerar 
de som är kritiska mot styret i landet genom 
smutskastning, fabricerade anklagelser, 
trakasserier och utomrättsliga avrättningar.

I både Indonesien och Filippinerna upp-
ger	flera	av	Naturskyddsföreningens	samar-
betsorganisationer	att	allt	fler	stigmatiseras	
och hängs ut offentligt som kommunister 
och/eller terrorister samt att regeringen kon-
trollerar och övervakar deras verksamhet. 
Genom att smutskasta aktivister och organi-
sationer, lyckas regeringar i många fall rätt-
färdiga omotiverade arresteringar och våld-
samma angrepp – ett effektivt sätt att tysta 
meningsmotståndare. Enkäten visar att det 
är en strategi som också används i andra 
områden och regioner. 

Från Brasilien	rapporterar	flera	samar-
betsorganisationer om att situationen för 
det civila samhället i landet har blivit allt 
värre sedan Jair Bolsonaro tillträdde som 
president i januari 2019. Bolsonaro-
administrationen har på kort tid drastiskt 
minskat de statliga anslagen till civilsam-
hället, vilket slagit hårt mot organisation-
ernas verksamhet.21 Regeringen har gjort 
det tydligt att de vill minska antalet verk-
samma organisationer i landet, vilket har 
lett till att både allmänhet och polis i allt 
högre grad börjat rättfärdiga våld gentemot 
anställda och miljöförsvarare. Samtidigt 
påpekar en av de brasilianska organisatio-
nerna att attackerna mot civilsamhället 
pågått under en längre tid och inte enbart 
kan kopplas till Bolsonaros regering.22 

Från Kenya	rapporterar	flera	organisa-
tioner om att de hotas att förlora sina re-
gistreringsbevis, vilket starkt skulle be-
gränsa möjligheterna att exempelvis ta 
emot	utländsk	finansiering.	Staten	har	
också begränsat tillgången till vissa 
skogsområden och vattentäkter, för att för-
svåra tillträdet för organisationer som job-
bar med att skydda dessa. 

Även i Indien kommer liknande rappor-
ter om att organisationer hotas av avregist-
rering. En samarbetsorganisation uppger 
att från 2014 och framåt har hundratals 
CSO:er fått sina registreringar upphävda 
under den nya lagen The Foreign 
Contribution Regulations Act. Konsek-
vensen av avregistreringen blir att organi-
sationerna inte längre kan ta emot ut-
ländsk	finansiering,	vilket	ofta	är	en	
förutsättning för att deras verksamhet ska 
kunna bedrivas. 

Också i Sydafrika23 vittnas om att reger-
ingen gjort det allt svårare för CSO:er att ta 
emot	finansiering	och	donationer.

21. Conflict sensitivity and conflict perspective: An Assign-
ment for SSNC, Alffram, H & Modéer, P. Rightshouse, 2018
22. Exempelvis har den anti-terrorlagstiftning som antogs 
redan i början av 2016 slagit hårt mot civilsamhället. Se 
“Brazil: Counterterrorism Bill Endangers Basic Rights”, 
News, Human Rights Watch. 2015-11-13

23. Det kan råda delade meningar om hur civilsamhällets 
utrymme växer eller minskar inom ett land. Exempelvis i 
Sydafrika, där den ena av våra samarbetsorganisationer 
upplever att utrymmet minskar medan den andra upplever 
att utrymmet snarare växer. 
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Fig 3. Sammanställning över den utsatthet som organisationerna eller deras målgrupper upplever.

Fryst  
finansiering

I Uganda har en ny lag mot 
penning tvätt införts. Det 
innebär att alla NGO:er mås-
te registreras och redovisa 
sin	finansiering.	Den	nya	
lagen	har	vid	flera	tillfällen	
 missbrukats och använts 
som förevändning att frysa 
organisationers bankkonton 
i samband med att de till 
exempel riktat kritik mot 
ett regeringsförslag eller 
liknande.

24. Informationen i avsnittet kommer, om inte annat anges, från enkätundersökningen samt djupintervjuerna som genomförts.
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4.2 Hoten mot den
globala miljörörelsen

I enkäten framkommer att 80 procent av organisationerna upplever att de har 
svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. Det som en följd av det  
minskade manöverutrymmet som drabbar såväl miljörörelsen som civil-
samhället	i	stort.	Grafiken	visar	att	hela	17	av	26	tillfrågade	(68	procent)	upp-
ger sig vara övervakade, antingen fysiskt eller digitalt. Nära nog hälften, 44 
procent, anger att de blivit utsatta för smutskastningskampanjer och inte 
mindre än 40 procent har tagit emot dödshot mot anställda eller mot organi-
sationens. Hindren är många och tar sig olika uttryck. I följande avsnitt har vi 
valt att lyfta fram ett antal av de hinder som organisationerna har beskrivit, 
som komplement till statistiken24.
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Försämrad 
 möjlighet  

till påverkan

Ett stort globalt miljönätverk 
som Naturskyddsföreningen 
samarbetar med rapporterar 
att de under de senaste två 
åren har upplevt ett minskat 
inflytande	inom	ramen	för	
de internationella förhand-
lingsprocesser de deltar i. 
Som ett exempel nämns att 
en FN-chef som deltog vid 
en internationell miljökon-
ferens offentligt jämförde 
miljöorganisationer med 
terroristgrupper.	Från	flera	
länder, till exempel Uganda, 
kommer rapporterar om att 
ett ökat antal organisatio-
ner inte längre vågar delta i 
utåtriktat påverkansarbete. 
Många säger sig också bli 
exkluderade från policypro-
cesser hos stat och myn-
digheter, arbete som direkt 
berör deras verksamhet. 

Övervakning

Representanter från en 
organisation i Sydafrika blev 
i samband med en kampanj 
förföljda och övervakade 
av ett säkerhetsbolag med 
koppling till ett av de företag 
de kampanjade mot. Organi-
sationen rapporterar också 
om inbrott på deras kontor 
och	flera	anställda	har	även	
drabbats av inbrott i sina 
privata bostäder. I Brasilien 
rapporterar en organisation 
om förföljelse och datain-
trång. I Filippinerna kommer 
rapporter om att miljöförsva-
rare övervakas av militären. 
En samarbetsorganisation i 
Indonesien var tvungen att 
flytta	sitt	kontor	på	grund	
av de säkerhetsrisker de 
upplever. En annan samar-
betsorganisation i samma 
land rapporterar att deras 
webbplats	hackats	vid	flera	
tillfällen. 

Smutskastning

En samarbetsorganisation i 
Sydostasien som verkar för 
att informera allmänheten 
om miljöfarliga kemikalier 
anklagas för att missbruka 
egeninsamlade medel och 
för att vilja hämma landets 
ekonomiska utveckling. I 
Syd afrika	har	flera	miljö-
organisationer som arbetar 
med gruvfrågor fått utstå 
smutskastningskampanjer 
på sociala medier. En or-
ganisation som jobbar med 
kemikaliefrågor har fått 
utstå hot från den privata 
sektorn när de informerat 
allmän heten om giftiga 
kemikalier i produkter som 
hotar miljön och människ-
ors hälsa.

Brasilien

Sydafrika

Indonesien

Filippinerna
Uganda
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Fig 4. Antal dödade miljöförsvarare under 2018.

Reseförbud

Två anställda vid en mil-
jöorganisation baserad i 
Ukraina greps i Polen inför 
klimatförhandlingarna i Ka-
towice	med	motiveringen	att	
de utgjorde ett säkerhetshot. 
Gripandet resulterade i att 
de inte kunde delta i konfe-
rensen. Flera andra nekades  
inresa till Polen för att delta 
på konferensen, trots pass 
och registreringsbevis. 

Fabricerade åtal

Flera organisationer i olika 
länder berättar om hur  
anställda har utsatts för fa-
bricerade åtal samt gripits  
och fängslats på obefogade 
grunder. Exempelvis blev 
 en styrelsemedlem hos en 
samarbetsorganisation i  
Filippinerna, på falska grun-
der, åtalad för mordförsök  
och blev därför tvungen att 
lämna landet.

Information hämtad från Global Witness årsrapport 2018

26



Hot och våld

44 % av Naturskyddsfören-
ingens samarbetsorganisa-
tioner uppger att anställda 
eller verksamma inom 
organisationerna utsatts 
för hot om våld. Under en 
kampanj mot kärnkraft 
i Sydafrika mottog en av 
Natur skyddsföreningens 
samarbets organisationer ett 
flertal	dödshot.	En	samar-
betsorganisation i Indonesi-
en rapporterar att de mottagit 
dödshot via sms riktat mot 
en individ inom organisatio-
nen när denne arbetat med 
frågor rörande sandgruvor.

Gripanden

En miljöförsvarare från 
Kamerun, involverad i ett 
projekt med syfte att stoppa 
expansionen av ett ame-
rikanskt palmoljeföretag, 
greps nyligen under före-
spegling att vara en del av 
landets separatistiska kon-
flikter.	Efter	några	månader	
släpptes dock personen i 
fråga, men var tvungen att 
lämna landet för sin egen 
säkerhet. Gripandet ledde 
till att samarbetsorganisa-
tionens möjlighet att stötta 
arbetet mot expansionen av 
palmoljeplantager i området 
kraftigt kringskars. Samma 
organisation vittnar också 
om	att	flera	andra	miljöför-
svarare i samma nätverk 
lever under liknande hot – 
bland annat i Sierra Leone, 
Honduras, Guatemala och 
Papa Nya Guinea.

Mord

Nästan var fjärde samar-
betsorganisation (24 %) 
hävdar att anställda eller 
organisationens målgrupp 
har blivit mördade till följd 
av det miljöarbete de bedri-
ver. En organisation, verk-
sam i centrala Indien, anger 
att urfolk som motsätter sig 
exploatering av deras områ-
den ofta blir gripna, trakas-
serade,	hotade.	Det	har	flera	
gånger även lett till mord. I 
Brasilien blev två personer 
som arbetade för en orga-
nisation under 2018 brutalt 
mördade, vilket misstänks 
ha koppling till deras arbete 
med att bevara och skydda 
miljön. I mars 2019 mörda-
des tolv jordbrukare i Filip-
pinerna av militära styrkor. 
Jordbrukarna befann sig vid 
tillfället i dialog om att an-
sluta sig till en miljöorgani-
sation för att organisera sin 
kamp för markrättigheter.

Brasilien

Honduras
Guatemala

Sydafrika

Indonesien

Filippinerna

Papua 
Nya 
Guinea

Indien

Sierra Leone

Kamerun

Ukraina

Bakgrundsbild: Ungdomar, studenter och 
miljöaktivister demonstrerar för klimatet 
i Quezon City i Flippinerna. 
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4.3. Varför uppstår konflikter?   
Det	finns	alltså	en	lång	rad	exempel	på	hin-
der och kränkningar som miljörörelsen ut-
sätts för i sitt arbete, i vitt skilda länder 
med olika politiska kontexter. Samtidigt är 
de på intet sätt unika, utan passar snarare 
in i ett mönster av övergrepp som organisa-
tioner som jobbar med rättighetsrelaterade 
frågor inom andra områden också utsätts 
för	runtom	i	världen.	Det	finns	dock	starka	
indikationer på att människor som just en-
gagerar sig i skydd av miljö- och landrela-
terade frågor upplever en särskild typ av 
utsatthet i högre grad än andra; nämligen i 
frågan om direkta konfrontationer och i 
värsta fall dödsfall. 

I Naturskyddsföreningens undersök-
ning framkommer det att 17 av 26 organisa-
tioner, 68 procent, upplever att beslutsfat-
tarna i det land som organisationerna 
verkar i betraktar miljörörelsen som ett 
hot. Endast fem organisationer uppfattade 
sig som allierade till staten. I djupintervju-
erna som vi låtit genomföra framkommer 
att 19 samarbetsorganisationer, vars akti-
viteter uppfattas som hot mot företag eller 

inflytelserika	individers	finansiella	intres-
sen, upplever sig särskilt utsatta.25  Många 
organisationer från vitt skilda länder menar 
att risken att uppfattas som ett hot mot sta-
ten ökar när beslutsfattarna i landet har 
kopplingar	till	finansiella	intressen	i	nä-
ringslivet – gruvföretag, jordbruksplanta-
ger, skogsindustri etc. 

Intervjusvaren stämmer väl överens 
med bilden i enkäten där mer än hälften, 52 
procent, uppger att de har konkreta exem-
pel på att företag och privata sektorn har 
hotat eller trakasserat organisationen eller 
dess målgrupp. 

Att	företag	är	kopplade	till	konflikter	
med miljöförsvarare är en observation som 
gjorts	av	fler.	En	organisation	som	arbetar	
med	att	dokumentera	övergrepp	specifikt	
mot miljöförsvarare, är Londonbaserade 
Global Witness. I deras statistik över döda-
de miljöförsvarare sammanställer organi-
sationen exempelvis vilka sektorer som 
kan kopplas till dödsfallen. 
Sammanställning av data över de senaste 
fyra åren visar då att gruvnäringen kan 
kopplas	till	flest	dödsfall,	153	stycken,	följt	
av jordbrukssektorn med 99 fall och däref-
ter skogssektorn, med 74 dokumente-

25. Conflict sensitivity and conflict perspective:An Assignment for SSNC, Righthouse, 2019. s. 7

Antal dödsfall kopplat till sektor, 2015–2018.
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Fig 5. Antal dödsfall till sektor 2015-2018
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rade dödsfall till följd av konfrontationer.
De här tre sektorerna har det gemen-

samt att de fokuserar på utvinning och ex-
ploatering av naturresurser ur mark och 
vatten. Eftersom miljörörelsen å sin sida 
kämpar för att skydda och på ett hållbart 
sätt nyttja naturrikedomarna, ser vi alltså 
hur	en	potentiell	konfliktyta	uppstår.

Flera av Naturskyddsföreningens sam-
arbetsorganisationer uppger i enkätsvaren 
också att anledningen till miljöförsvarares 
särskilda utsatthet är just denna – det vill 
säga själva existensen av miljörörelsen 
och det hot den utgör när den utmanar 
mäktiga ekonomiska intressen.

Att	det	finns	en	potentiell	intressekon-
flikt	mellan	företag	vars	verksamhet	byg-
ger på naturresursexploatering och 
människor som lever av, förvaltar samt 
skyddar samma naturresurser, är således 
klarlagt. Men varför leder detta till så star-
ka konfrontationer? Varför lyckas inte före-
tag	hantera	de	potentiella	konflikter	som	
finns	och	som	i	många	fall	istället	leder	till	
våld och i värsta fall dödsfall? För att försö-
ka svara på den frågan behöver vi titta på 
andra fallstudier som gjorts.

Den Sverigebaserade organisationen 
Swedwatch,	som	Naturskyddsföreningen	
är medlem i, granskar företag och deras an-
svarstagande för människor och miljö. De 
fokuserar särskilt på länder eller sektorer 
där risken för kränkningar av mänskliga 
rättigheter är hög. I en rad rapporter har or-
ganisationen under åren undersökt och do-
kumenterat hur företag som är verksamma 
inom exempelvis skogs- jordbruks- och 
gruvnäringen, har etablerat sig i områden 

där	exploatering	ska	bedrivas.	Swedwatch	
jobbar med fältbesök, intervjuer och analy-
ser av policies och dokument, och tittar 
ofta på hur dialogen har sett ut med lokal-
samhällen inför, under och efter projekt.

Resultaten är ofta nedslående och visar 
inte sällan på ett och samma mönster: före-
tag brister i sina riskanalyser och i sin dia-
log med de lokalsamhällen som berörs av 
verksamheten.26 I samarbete med 
Naturskyddsföreningen	gav	Swedwatch	
nyligen ut rapporten Undercutting rights: 
Human rights and environment due dili-
gence in the tropcial forestry sector. 
Rapporten fokuserar särskilt på Kamerun 
och här konstateras bland annat följande:

Det faktum att Vente de Coupe27-företag i 
Kamerun inte är skyldiga enligt lag att göra 
någon bedömning av miljömässiga eller so-
ciala effekter, utgör en väsentlig risk för 
olagligheter. När ingen konsekvensbedöm-
ning genomförs eller när samhällen inte 
har blivit konsulterade ordentligt, lämnas 
de drabbade samhällena utan tillräcklig in-
formation om de potentiella effekterna på 
deras skogsbaserade uppehälle.28

Exemplet är inte unikt. I en nyligen 
publicerad rapport från Amnesty 
International, Diakonia och FairAction, 
som granskat 28 företag verksamma i hög-
riskbranscher och/eller högriskländer, vi-
sade det sig att endast fem av dessa 
(knappt 18 procent ) angav att de genomför 
så kallad Human rights due diligence 
(HRDD) i sin verksamhet. Lika få uppgav att 
de brukar konsultera intressenter som ris-
kerar att bli negativt berörda.29 

26. Se exempelvis No business, no rights: Human rights 
impacts when land investments fail to include responsible 
exit strategies. The case of Addax Bioenergy in Sierra 
Leone, Report #86, Wåhlin, M., Swedwatch 2017, Carrying 
the costs
Human rights impacts in communities affected by 
platinum mining in South Africa, and the responsibilities 
of companies providing mining equipment, Report #89, 
Björnsson, O., 2018 samt To the last drop: Water and 
human rights impacts of the agro export industry in Ica, 

Peru: the responsibility of buyers, Report #92, Wåhlin, M., 
Swedwatch, 2018
27. Det vill säga företag med kortare kontrakt.
28. Undercutting Rights: Human rights and environmental 
due diligence in the tropical forestry sector. A case study 
from Cameroon, Report #93, Arounsavath, F., Swedwatch 
2019, Sid. 34
29. Höj ribban för företagen! En granskning av hållbarhets-
redovisningar ur ett människorättsperspektiv, Amnesty 
International, Diakonia, FairAction, Februari 2019, sid. 8
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HRDD är enkelt uttryckt en process som 
företag bör använda sig av för att analysera 
huruvida deras verksamhet kan ha negativ 
inverkan på mänskliga rättigheter och i fö-
rekommande fall ha en plan för hur dessa 
risker ska hanteras. HRDD är en central del 
i exempelvis FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter från 2011, 
samt OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag från samma år. HRDD syftar till att 
minimera eventuella risker och de negati-
va effekterna företags verksamhet kan ha, 
inom högrisksektorer. 

Samtidigt är dessa riktlinjer inte obliga-
toriska om de inte är lagstadgade, vilket är 
fallet i endast ett par länder i världen i 
dagsläget. Återkommande granskningar 
från	Swedwatch	och	andra	visar	istället	
alltså att företag ofta genomför sin naturre-
sursexploatering utan HRDD-processer eller 
konsultering med de människor som berörs.

4.4. Våldet sprider sig
Som framgår av  i avsnitt 4.2 ser vi att 
dödshot är den tredje vanligaste formen av 
utsatthet som miljöorganisationer upple-
ver i sitt arbete. Mord kommer på fjärde 
plats. Hela 60 procent av organisationerna 
har alltså varit med om att anställda eller 
personer ur den målgrupp man jobbar med, 
har upplevt dödshot eller till och med dö-
dats på grund av sitt engagemang i att för-
svara miljön.

På ett övergripande plan är tyvärr även 
detta en utsatthet som drabbar 
människorättsförsvarare generellt. 
Organisationen Front Line Defenders, som 
bland annat jobbar med att dokumentera 
mord på människorättsförsvarare globalt, 
beskriver i sin senaste årsrapport våldsut-
vecklingen som en ”global epidemi”. 321 
människorättsförsvarare rapporteras ha 
dödats i 27 olika länder, enbart under 201830  

30. Front Line Defenders Global Analysis 2018, Front Line 
Defenders, 2019, Sid. 4

Antal dödade människorättsförsvarare totalt och andel miljöförsvarare av dessa, 2016–2018.
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Fig 6. Antal dödade människorättsförsvarare totalt och andel miljöförsvarare av dessa, 2016-2018
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Länder med registrerade dödsfall, uppdelat per kontinent, 2002–2018.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal

Latinamerika

Afrika

AustralienAsien

Europa

10

5

15

20

25

Statistik från Global Witness. Siffror avseende 
åren 2002–2011 bygger på andrahandsuppgifter 
och bör därför tolkas med viss försiktighet.

Tittar vi närmare på Front Line Defenders 
siffror från 2016-2018 i Figur 6  kan vi sam-
tidigt göra två viktiga iakttagelser: 
1. en stor del av de människorättsförsva-

rare som dödats har varit just miljöför-
svarare, och

2.  andelen ökar under perioden31.  

Iakttagelsen att just miljöförsvarare är 
extra utsatta för våld är inte ny. I en FN-
rapport från 2017 om läget för människo-
rättsförsvarare konstaterade FN:s särskilde 
rapportör för människorättsförsvarare, 
Michel Forst att ”mord och fysiska attacker 
drabbar i oproportionerligt hög grad de som 
engagerar sig i att skydda eller främja 
miljörättigheter”.32 

31. Som inledningsvis konstaterades är det viktigt att fram-
hålla att begreppet miljöförsvarare inte enbart inkluderar 
människor som jobbar på en miljöorganisation eller är ak-
tivister med ett brinnande miljöintresse. En miljöförsvarare 
kan lika gärna vara en bonde på landsbygden, urfolk som 
lever av och brukar skog och mark eller parkvakter som 
arbetar med skydd av djur. En miljöförsvarare definieras av 
att personen har valt att, via fredliga medel, verka för att 
försvara miljön.

Enligt Global Witness senaste årsrapport 
mördades mer än tre personer i veckan 
under 2018.33 Global Witness vittnar också 
om att våldet mot just miljöförsvarare har 
ökat de senaste åren och sprider sig även 
geografiskt.	

Naturskyddsföreningen har samman-
ställt Global Witness statisk över de länder 
där mord på miljöförsvarare rapporterats. 
Som grafen visar har det skett en stor ök-
ning under de år som dokumentation har 
pågått, i vilket 2016 var det år där rapporte-
ring  om mord kom från inte mindre än 25 
länder, alltså 13 procent av alla världens 
länder.34

32. Situation of Human Rights Defenders, United Nationals 
General Assembly, A/72/170, 19 July 2017
33. Enemies of the State? How governments and business 
silence land and environmental defenders, Global Witness, 
July 2019, Sid. 9
34. Global Witness framhåller att deras databas som 
statistiken bygger på inte innehåller tillförlitlig information 
om antal personer som bragds om livet före 2012, då 
metodiken som användes såg annorlunda ut.

Fig 7. Länder med registrerade dödsfall, uppdelat per kontinent, 2002-2018
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4.5. Urfolk mest utsatta
Organisationen Business and Human 
Rights Resource Center (BHRC) har sedan 
2015 dokumenterat företagsrelaterade at-
tacker på människorättsförsvarare (det vill 
säga en bredare kategori än de som enbart 
kämpar för att försvara miljön) och hade 
fram till och med 2018 registrerat 1 486 fall i 
sin databas.35 

Urfolk är som vi ser, en grupp som är 
starkt överrepresenterade i statistiken. 
Urfolk beräknas uppgå till knappt fem pro-
cent av världens befolkning, samtidigt 
utgör gruppen en fjärdedel av de som ut-
sätts för företagsrelaterade attacker.
Anledningarna till att urfolk är särskilt ut-
satta	är	flera.	Dels	lever	urfolk	ofta	bokstav-
ligen på eller av den mark som är intres-
sant för företag att exploatera. Urfolk har 
exempelvis nyttjanderätt över ca 20 pro-
cent av världens landyta och mer än 60 
miljoner människor som tillhör olika ur-

folk är beroende av regnskogen för sin 
överlevnad. Många gånger är det de mest 
fattiga som lever av skogens resurser. Det 
är också de som drabbas hårdast när av-
verkning sker och naturskogarna omvand-
las till plantager, exempelvis för att fram-
ställa palmolja.

Dels är urfolk många gånger marginalise-
rade i sina länder. De tillhör sällan den eko-
nomiska eller politiska eliten och de är ofta 
diskriminerade på grund av språk, religion 
och/eller kultur. Vidare är urfolks markrät-
tigheter sällan erkända, trots ett relativt 
starkt skydd i internationella konventioner.37 

Att många företag och beslutsfattare 
inte involverar till exempel bönder som ris-
kerar att förlora sin mark till sojaplantager, 
lokalsamhällen som riskerar tvångsför-
flyttning	inför	dammbyggen	eller	urfolk	
som tvingas se skogen de brukat och levt 
av i generationer huggas ned; leder till att 
människor ofta organiserar sig. De organi-

35. Se vidare på BHRC:s webbplats: https://www.busi-
ness-humanrights.org/search-human-rights-defenders

37. Exempelvis ILO-Konventionen 169 om urfolk och 
stamfolk, samt FN:s deklaration om urfolkens rättigheter 
(UNDRIP)

Grupper utsatta för företagsrelaterade attacker, 2015–2018.
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Under hela perioden har, som grafen visar, 29 % av dessa attacker skett mot lokalsamhällsföreträdare, exempelvis 
småbrukare. 23 % har varit riktade mot urfolk och på tredje plats, 12 %, mot miljöorganisationsanställda. Den gemen-
samma nämnaren för dessa tre mest utsatta grupperna är att de oftast lever av den mark och de naturresurser som 
de brukar, alternativt jobbar för att försvara densamma. De är miljöförsvarare.

Fig 8. Grupper utsatta för företagsrelaterade attacker, 2015-2018
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serar sig för att få en starkare röst och för 
att	försöka	få	inflytande	i	processer	med	
direkt inverkan på deras liv. Det är det som 
har hänt i de fall från Brasilien och 
Sydafrika som vi tittar närmare på i rap-
porten. Och det är det som ofta hänt de ut-
satta människor som juristen Benjamin 
Ramos företrädde på Filippinerna i den 
sista fallstudien vi kommer få inblick i, vil-
ket han slutligen dödades för.

Företag och stater å sin sida, uppfattar 
ofta miljöförsvarare och lokalsamhällen 
som organiserar sig som hot mot verksam-
heten,	varpå	konflikter	uppstår.	Som	vi	sett	
exempel på drabbas människor av tvångs-
förflyttning,	hot	och	våld.	De	utsätts	för	
smutskastningskampanjer, arresteras och 
mördas i värsta fall. Oftast sker konfronta-
tioner inte direkt med företagen, utan istäl-
let med kontrakterade säkerhetsföretag, 
paramilitära grupper eller kriminella gäng, 
som ofta verkar i länder med svag rättssä-
kerhet.38 

Som ett sätt att försöka hantera den po-
tentiella	konflikten	kring	just	urfolks	land-
områden har FN tagit fram principen Free, 
Prior and Informed Concent (FPIC). Tanken 
är att stater och företag har ett särskilt an-
svar att konsultera och delge information 
till urfolk ”innan man antar och genomför 
lagstiftnings- eller administrativa åtgär-
der som kan påverka dem”, enligt FN:s de-
klaration om urfolkens rättigheter.39 FPIC 
syftar ytterst till att urfolk och lokalsam-
hällen måste ge sitt samtycke innan det 
fattas beslut om exploaterings- och/eller 
utvinningsprojekt som påverkar dem.

FN-principer	till	trots,	så	har	ett	flertal	
studier visat på hur stater under åren upp-
låtit mark- och koncessionsavtal för skogs-
avverkning, sojaplantager eller gruvdrift, 
trots att marken länge brukats av urfolk 

38. At What Cost: Irresponsible business and the murder of land 
and environmental defenders in 2017, Global Witness, 2017, sid. 13
39. UNDRIP, artikel 19

och lokalsamhällen.40 Situationen ser i 
dagsläget heller inte ut att bli bättre. När 
FN:s Särskilde rapportör för urfolksrättig-
heter Victoria Tauli-Corpuz nyligen talade 
inför FN:s permanenta forum för urfolk, 
vittnade hon om en oroande global trend av 
ökade trakasserier och ”kriminalisering” 
av just urfolk, kopplat till deras nyttjande 
och försvar av landområden och naturre-
surser.41

4.6. Latinamerika – den hårdast 
drabbade regionen
En av vår tids mest uppmärksammade mil-
jöförsvarare är Berta Cáceres. Hon kom 
från Honduras och ledde urfolket Lencas 
kamp mot det stora dammbygget Agua 
Zarca. Dammprojektet riskerade att öde-
lägga byar och landområden som folket i 
området nyttjat i sekler. Sedan 2006 hade 
planer funnits på att upprätta fyra damm-
byggen längs den så kallade 
Gualcarquefloden,	som	lencafolket	betrak-
tar som helig. Projektet genomfördes av ett 
kinesiskt företag, Världsbanken samt ett 
inhemskt bolag, Desa. Berta Cáceres och 
lencafolkets kamp bidrog till en utdragen 
rättsprocess och förseningar i bygget. Hon 
mottog 2015 det prestigfulla Goldman 
Environmental Prize för sitt engagemang.

I mars 2016 sköts Cáceres till döds i sitt 
hem	av	okända	gärningsmän,	efter	flera	år	
av dödshot. Mordet ledde till stor interna-
tionell uppmärksamhet, krav på oberoende 
utredningar samt press på polisen i 
Honduras, som på oskäliga grunder inled-
ningsvis arresterade en person från den 
miljöorganisation Cáceres själv ledde. 
Under	följande	år	presenterades	flera	ut-
redningar om omständigheterna kring 
mordet. Anklagelser om mutor och korrup-
tion kopplat till kontraktsförfarandet kring 

40. Se exempelvis Silent Approval, The role of banks linked 
to the crisis faced by Borneo’s indigenous peoples and 
their forests, Report #84, Arounsavath, F., Swedwatch, 
2017 samt Still banking on land grabs: Australia's big four 
banks and land grabs, Ofxam Australia, 2016
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dammbygget lades fram och ledde ändå 
upp till Energimyndigheten i Honduras.42  
finansiella	förluster	för	företaget.	I	förun-
dersökningen	framkom	också	att	flera	av	
männen hade kopplingar till den hondu-
ranska militären samt underrättelsetjäns-
ten och hade tidigare genomgått militär-
träning i USA, ett land nära allierat med 
Honduras.43 Ytterligare en utredning, ge-
nomförd av internationella oberoende ju-
rister, menade att det under projektets 
gång även funnits ”avsiktliga försumlig-
heter”	hos	internationella	finansiella	insti-
tutioner,	som	bidrag	till	finansiering	av	det	
kritiserade dammbygget. Detta gällde exem-
pelvis holländska utvecklingsbanken FMO 
och	det	finska	biståndsorganet	Finnfund.44

Det tragiska mordet på Berta Cáceres 
och omständigheterna omkring det är 
spektakulära, men inte unika. 
Latinamerika har länge varit den konti-

nent	där	flest	miljöförvarare	dödas	och	
störst	antal	företagsrelaterade	konflikter	
uppstår.45 Hela 60 procent av alla mord på 
miljöförsvarare globalt utförs i 
Latinamerika – en kontinent vars folk-
mängd endast uppgår till knappa sex pro-
cent av världens totala befolkning.
Flera av Latinamerikas länder är ojämlika 
socialt och ekonomiskt – många grupper 
är marginaliserade och fattigdomen ut-
bredd. En stor del av urfolken äger formellt 
inte den mark de brukar och lever av. 
Många av länderna i regionen är svaga 
rättsstater och har också politiska system 
som genomsyras av nepotism, korruption 
och det är inte ovanligt med makteliter 
med starka kopplingar mellan beslutsfat-
tare och näringsliv. Organisationen 
Civicus lyfter i sin rapport Threats to civic 
space in Latin America and the Carribean 
också fram att det i regionen existerar “om-

41. “Indigenous Peoples Increasingly Criminalized, 
Harassed when Defending Rights, Land, Speakers Tell 
Permanent Forum, Urging Greater Access to Justice 
System”, Meetings coverage, http://www.un.org, HR/5433, 
2019-04-24
42. “MACCIH y UFECIC presenta nuevo caso de corrupción 
«Fraude sobre el Gualcarque» que involucra a DESA”, Medi-
na, M., I Radio Americana, 2019-04-04 se även Honduras: the 
deadliest place to defend the planet, Global Witness, 2017
43. “Berta Cáceres court papers show murder suspects’ 

links to US-trained elite troops”, Lakhani, N., i The Guardian, 
2017-02-28, samt “Berta Cáceres: seven men convicted of 
murdering Honduran environmentalist”, Lakhani, N., i The 
Guardian, 2018-11-30
44. Dam Violence – The plan that killed Berta Cáceres, Grupo 
Asesor Internactional de Personas Expertas (GAIPE), nov. 2107
45. I BHRCs databas avseende Latinamerika åren 2015-
2018 återfinns Brasilien högst upp i statistiken, följd av 
Colombia, Mexico, Guatemala och Honduras. I Global Wit-
ness statistik över samma år följs Brasilien av Colombia, 
Mexiko, Guatemala, Honduras och Nicaragua. 
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46. Threats to civic space in Latin America and the Carib-
bean, CIVICUS, Dec 2016
47. Forest Mafias: How Violence and Impunity Fuel 
Deforestation in Brazil’s Amazon, Human Rights Watch, 
September 2019
48. Guaranteeing indigenous people’s rights in Latin Ameri-

fattande korruptionsnätverk som kopplar 
samman affärsintressen, offentliga tjäns-
temän och säkerhetsstyrkor, särskilt på 
lokal nivå”.46 Detta understryks av en nyli-
gen publicerad rapport från Human Rights 
Watch (HRW), Rainforest	Mafias. Genom 
omfattande fältintervjuer och research 
hävdar HRW att cirka 90 procent av avverk-
ningen av Amazonasregnskogen sker ille-
galt och att den genomförs av välorganise-
rade kriminella ligor som har kapaciteten 
att koordinera storskalig avverkning samt 
processande och försäljning av timmer47. 

Latinamerika är samtidigt en kontinent 
med stora naturrikedomar med stora depåer av 
mineraler, kol, oljereserver och naturgas. Fem 
av tio länder med den högsta biologiska mång-
falden	i	världen	återfinns	i	Latinamerika,	vilket	
uppgår till cirka 40 procent av jordens biodiver-
sitet.	Enbart	i	Brasilien	finns	runt	30	procent	av	
världens regnskogar. Dessa naturresurser är 

Antal dödade miljöförsvarare per kontinent, 2015–2018.

Latinamerika
449 st

Asien
237 st

Afrika
62 st

Europa
4 st

ovärderliga för att lokalsamhällen och urfolk 
ska överleva. 

Till följd av en ökad efterfrågan på råva-
ror globalt har regionen under senaste årti-
ondena sett framväxten av en stor utvin-
ningsindustri. Internationella 
investeringar från exempelvis Kina har bi-
dragit till att många ”megaprojekt” genom-
förts, i form av dammbyggen, stora motor-
vägar, utbyggnad av järnvägsnät och 
hamnar.48 Den ekonomiska utvecklingen 
som skett har samtidigt haft ett pris. 
Utvinningsindustrins framfart har ofta be-
drivits på områden där urfolk sedan länge 
bor och nyttjar mark och natur. Konsek-
venserna, enligt en studie med fokus spe-
cifikt	på	Latinamerika	och	miljöförsvarare,	
har	ofta	varit	”sociala	konflikter	och	i	
många fall föroreningar, avskogning, 
markförstörning och hälsoproblem för ur-
sprungsbefolkningen”.49

ca: Progress in the past decade and remaining challenges, 
United Nations Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC), november 2014, Sektion IIIB
49. A Deadly Shade of Green: Threats to Environmental 
Defenders in Latin America, Article 19, CIEL, Vermont Law 
School, 2016, Sid. 19

Fig 9. Antal dödade miljöförsvarare per kontinent, 2015-2018
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– Vi vaknade upp en dag och då var alla träden fäll-
da, säger 50-åriga Ana Assis.

Hon är själv småbrukare, och dessutom ordförande 
i en förening som organiserar kvinnliga småbruka-
re i byn Mojuí dos Campos i delstaten Pará i Ama-
zonas. Skövlingen hade skett i närheten av hennes 
gård.

– Det är nya tider nu. De gör vad de vill, säger Ana 
Assis.

Den brännande solen har torkat ut stockarna som 
ryckts upp med rötterna. Nästa steg blir att sätta fyr 
på växtligheten för att sedan plantera sojabönorna. 
Ana Assis gård ligger bara några kilometer bort.

– Jag är livrädd att branden sprider sig, säger hon.

För	femtio	år	sedan	fick	hennes	föräldrar	mark	i	
den statliga jordreform som genomfördes för att 
befolka	Amazonas.	De	flesta	familjer	som	nappade	
på erbjudandet var jordlösa bönder från det torra 

Det expansiva sojabruket har redan naggat Amazonas i kanterna. Nu 
tränger sojaplantagerna allt djupare in i regnskogen med hjälp av riksväg 
BR-163 som Brasiliens president Jair Bolsonaro låtit asfaltera. Det gör att de 
områden som tidigare var skyddade från sojaodlingar inte längre är det.
Text: Henrik Brandão Jönsson

”Jag vägrar sälja min 
mark till de som skövlar”

Brasilianskan Ana Assis är 
småbrukare och ordförande i en 
förening som organiserar kvinn-
liga småbrukare i byn Mojuí dos 
Campos i Amazonas.

BRASILIEN
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nordöstra Brasilien. För att regnskogens mångfald 
inte skulle hotas tilläts familjerna endast att odla 
på 20 procent av marken som de tilldelades.

– Vi har följt reglerna till punkt och pricka, säger 
Ana Assis.

På ett område, mindre än ett hektar, odlar hon 
maniokrötter, papaya, lök, sötpotatis, tomater och 
bönor utan att använda bekämpningsmedel. Grön-
sakerna är odlade huller om buller. Då växer grödor-
na som bäst, menar Ana Assis.

Föreningen för kvinnliga småjordbrukare i Mojuí 
dos Campos har 18 medlemmar som kämpar för att 
hålla sojaodlarna borta. Flera gånger har kvinnorna 
fått påtryckningar av godsägare som vill köpa deras 
mark för att odla soja, men ännu har ingen gett med 
sig. Vad kvinnorna fruktar är att de en dag hotas till 
att sälja.

– Vi som försvarar miljön lever farligt. Om vi inte 
håller ihop blir det ännu farligare att leva här, säger 
Ana Assis.

Föreningen arbetar med att försöka minska sköv-
lingen i världens viktigaste regnskog, främst 
genom	att	identifiera	nya	avverkningar	och	anmä-
la avverkningarna till IPAM, Instituto de Pesqui-
sa Ambiental da Amazônia, en av de största och 
äldsta miljöorganisationerna i Amazonas. Utan 
Ana Assis och hennes kollegors ögon vore det 

svårt för organisationen att få en överblick över 
skövlingens utveckling i deras del av Amazonas. 
Kvinnornas gårdar fungerar även som sköldar 
mellan regnskogen och sojaplantagerna. En del 
familjer, som fått mark i jordreformen, men inte 
organiserat sig, tänker däremot sälja sin mark till 
storjordbruket.

–	Även	om	familjerna	får	flera	hundratusen	kronor	
för sin mark är det inte tillräckligt för att köpa ett 
hus i storstaden. I stället tvingas familjerna bo i 
skjul i periferin och ta dåligt betalda jobb för att 
köpa livsmedel i mataffärerna. Det blir bara misär 
av det, menar Ana.

För henne, som tänkt stanna kvar, blir det också 
problem. Sojaodlarna använder genmanipulerade 
plantor och enorma mängder bekämpningsmedel. 
Det kan förstöra hennes egna odlingar.

– Regnskogen är inte gjord för storjordbruk.
Ana Assis lever på att sälja grönsaker till skolbe-
spisningen i storstaden Santarém längs Amazonas-
floden.	Kommunen	köper	in	de	ekologiska	grönsa-
kerna till reglerade priser, som varit förmånliga för 
kvinnorna. Men efter att Bolsonaro tagit över har 
villkoren förändrats. Endast Ana och en av hennes 
döttrar har lyckats behålla sina kontrakt. De andra 
avtalen har sagts upp.

– Det blir allt svårare för oss småbrukare att överle-
va i Amazonas.

Brasilien
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5
Människan och miljön

”Maten	på	våra	tallrikar,	ringarna	på	våra	fingrar	och	
trämöblerna	i	våra	hem:	alltför	ofta	finns	det	en	våldsam	
verklighet bakom varor som vi använder varje dag.”

Global Witness, årsrapport 2017



5.1. Konsumtionens våldsamma 
baksida
I en nyligen publicerad artikel i Nature 
Sustainabilty: ”The supply chain of violen-
ce”, har forskare från Storbritannien och 
Australien undersökt dödsstatistiken för 
miljöförsvarare	och	tittat	på	ett	flertal	olika	
variabler i de länder där våldet utövats.50 
Artikeln landar i slutsatsen att tre faktorer 
ökar riskerna för attacker:
•  Starka incitament hos regeringar och fö-

retag att vilja exploatera naturrikedomar. 
•  Samhällelig marginalisering av de som 

lever av och brukar dessa naturresurser.
•  Svaga rättsstater.

Iakttagelserna stämmer väl överens med 
situationen	i	flera	av	länderna	i	
Latinamerika som vi tittade på i rapporten. 
De stämmer också överens med resone-
mangen i avsnitten 4.1 och 4.2, om miljörö-
relsen	och	dess	specifika	utsatthet	inom	
ramen för det minskade demokratiska ut-
rymmet.

Samtidigt	finns	det	ytterligare	en	viktig	di-
mension av problematiken, som inte rela-
terar	till	specifika	faktorer	i	de	länder	där	
våldet och förtrycket utspelar sig; nämli-
gen den efterfrågan som driver exploate-
ringen av naturrikedomar. Idag utvinns 
naturresurser från vår planet tre gånger 
snabbare än 1970, samtidigt som jordens 
befolkning har fördubblats. Enligt en nyli-
gen publicerad studie från UN Environ-
ment, ökar världens materialkonsumtion 
med drygt tre procent årligen.51 

Det globala markövervakningsinitiati-
vet Land Matrix har sedan 2000 samman-
ställt data över storskaliga markförvärvs-
projekt i låg- och medelinkomstländer över 
hela världen.52 Trenden är tydlig: under de 
senaste 15 åren har antalet markrelaterade 
kontrakt som multinationella företag slutit 
i låg och medelinkomstländer ökat markant.

Det är i den här kontexten utsattheten 
för	miljöförsvarare	måste	ses.	När	allt	fler	
områden förvandlas från lokalt brukad 
mark till plantager, utvinningsområden 

50. “The supply chain of violence”, Butt, N., Lambrick, F., 
Menton, M., Renwick, A., i Nature Sustainability, Vol. 2, 
augusti 2019
51. Materialkonsumtionen globalt ligger på runt 92 
miljarder ton årligen.  Den består främst av biomassa (i 

form av mat), metaller, fossila bränslen och mineraler. Se 
Global Resources Outlook 2019: Natural resources for the 
future we want, United Nations Environment Programme, 
International Resource Panel, 2019
52. För definitioner och vidare läsning: se www.landmatrix.org 

Fig 10. Översikt över antal transnationella avtal för jordbruksmark, 2000-2016
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eller betesmarker, ökar också antalet kon-
flikter	med	människor	som	berörs.	Länder	
som Filippinerna, Colombia, Brasilien och 
Indien, som ligger i topp vad gäller dödade 
miljöförsvarare, är rika på naturtillgångar. 
Tillika exporteras också mycket av dessa 
resurser.

Enligt en studie från Chalmers tekniska 
högskola i Göteborg kan en fjärdedel av 
skogsskövlingen i Brasilien kopplas till ex-
port. Skog skövlas för att upplåta ytor till 
storskaliga sojaodlingar eller för att skapa 
betesmarker för boskap. Enbart svensk 
konsumtion orsakar varje år avskogning 
av	drygt	1 000	hektar	i	Brasilien,	enligt	stu-
dien, något som både resulterar i förlust av 
biologisk mångfald och koldioxidutsläpp 
på nära en halv miljon ton.53 Det är också 
skogsavverkning tillsammans med jord-
brukssektorn	som	kan	kopplas	till	flest	
dödsfall i just Brasilien.

Av EU:s totala import av nötkött kom 
hela 40 procent (141 000 ton) från Brasilien 
2016. Exakt hur mycket som säljs på den 
svenska marknaden är svårt att veta då 
brasilianska varor som mellanlandar i 
andra EU-länder inte syns som brasiliansk 
import i den svenska handelsstatistiken.

Utöver konsumtionens koppling till av-
skogning	och	de	konflikter	som	följer,	har	
forskare från Stockholm Resilience Center 
också kunnat visa att svenska banker och 
de statliga AP-fonderna, det vill säga 
svenskars pensionspengar, länge investe-
rat i företag som bidrar till just avskogning-
en i Amazonas.54 Ett av dessa företag, soja-
producerande Bunge, dömdes exempelvis 
förra året till böter på 66 miljoner kronor för 
inblandning i illegal skogsavverkning.

Svensk konsumtion och våra pensions-
fonder driver alltså på den negativa ut-

vecklingen, inte bara genom att stå för ef-
terfrågan som utgör grunden för 
markexploatering; utan även genom de 
stora mängder kapital som strömmar in i 
företag som bedriver verksamhet i regio-
nen.55 

5.2. Traditionell kunskap för 
människor och miljö
På andra sidan av spektrumet, ofta långt 
borta från de konsumenter som huvudsak-
ligen	finns	i	medel-	och	höginkomstländer,	
återfinns	de	lokalsamhällen	och	urfolk	
som i generationer förvaltat och brukat den 
mark som förvandlas till storskalig jord-
bruksmark, plantager eller gruvor. 

Konsekvenserna för dessa, ofta margi-
naliserade samhällen som hamnar i kläm 
när stater och företag exploaterar mark, är 
ofta att de blir upprotade och splittrade. Det 
leder inte sällan till kränkningar av männ-
iskors rättigheter och det blir många gång-
er en mänsklig tragedi för de som berörs 
direkt. 

Samtidigt är den storskaliga markex-
ploateringen många gånger problematiskt 
ur	flera	aspekter.	Det	storskaliga	jordbruket	
är idag en av de stora drivkrafterna bakom 
förlusten av den biologiska mångfalden 
globalt,	vilket	gjort	att	vi	i	dagsläget	befin-
ner oss i vad forskare kallar ”den sjätte 
massutrotningen” av arter på jorden. 
Omvandling av ekosystem till monokultu-
rer, i form av storskaliga odlingar, leder 
också till att vi förlorar viktiga kolsänkor 
som bidrar till att motverka klimatföränd-
ringarna.

Forskning visar att urfolk och lokal-
samhällen har väl anpassade förvaltnings- 
och nyttjandeformer av marker, vilket bi-
drar till att bevara de naturliga biotoperna. 

53. “Agricultural and forestry trade drives large share of 
tropical deforestation emissions”, i Global Environmental 
Change vol. 56, Pendrill, F., Person, M. U., Godar, J., Kast-
ner, T., Moran D., Schmidt, S., Wood, R., 2019
54. “Finance and the Earth system – Exploring the links 
between financial actors and non-linear changes in the 

climate system”, i Global Environmental Change, Galaz, V., 
Crona B., Dauriach, A., Scholtens, B., Steffen, W.,  vol. 53, 
Nov. 2018
55. Se även The Human and Environmental Cost of Land 
Business, FIAN, Rede Social de Justiça e Direitos Human-
os, CPT, 2018.
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I den nyligen publicerade studien från den 
Internationella kunskapsplattformen för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
IPBES, konstateras exempelvis att ”natur-
områden minskar i allmänhet mindre 
snabbt i landområden som brukas av ur-
folk jämfört med andra områden.” 56

Anledningen	till	det	står	att	finna	i	vad	
som ofta benämns som ”traditionell kun-
skap”. Begreppet refererar till de kunskaps-
system, traditioner och ofta immateriella 
kulturarv	som	återfinns	i	många	urfolks-	
och lokalsamhällen.57 Den traditionella 
kunskapen har under århundraden ut-
vecklats och anpassats av samhällen i sina 
lokala kontexter, där interaktionen och 
samspelet med närmiljön utgör basen. 
Kunskapen inbegriper bland annat jord-
bruksmetoder,	jakt	och	fiske,	utveckling	
och förädling av växtarter, djurhållning 
etc. Men tar sig även uttryck i form av ritu-
aler, berättelser, ordspråk, sånger och dans 
och andra viktiga kulturbärare.58 

Denna traditionella kunskap som lev-
nadssätt och förvaltningsmetod har bland 
annat fått erkännande i Konventionen om 
biologisk mångfald (CBD) och i FN:s klimat-
panels arbete. Exempelvis konstaterades i 
den nyligen publicerade IPCC-rapporten 
Climate Change and Land att hänsyn till 
urfolk och deras kunskap är avgörande för 
att kunna nå de klimatmål som världens 
ledare enats om.59

Vikten av att se kopplingen mellan 
människors rättigheter och miljön blir allt-
mer uppenbar, inte bara inom forskningen 

utan även hos beslutsfattare. I mars 2018 
presenterade exempelvis FN:s dåvarande 
Specialrapportör för mänskliga rättigheter 
och miljö, John Knox, resultaten av sitt 
femåriga arbete i initiativet Framework	
Principles on Human Rights and the 
Environment.60 Ett ramverk baserat på 16 
principer som tar fasta på de ”grundläg-
gande skyldigheterna stater har för de 
mänskliga rättigheterna, som relaterar till 
åtnjutandet av en säker, ren, hälsosam och 
hållbar miljö”.61 Fem av principerna relate-
rar direkt till urfolk och lokalsamhällen 
och det konstateras i Princip 15 bland 
annat att stater måste ”respektera och 
skydda [urfolks] traditionella kunskap och 
utövande i relation till bevarande och håll-
bar användning av deras mark, territorier 
och resurser”.

De människor som i dagsläget får utstå 
ett allt större tryck till följd av den ökade 
konsumtionen är samtidigt alltså de vars 
brukarmetoder och sedvänjor som anses 
vara del av lösningen för att vända den på-
gående miljöförstörelsen.

56. Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Un-
precedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating, 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (IPBES), April 2019
57. Se exempelvis Indigenous peoples and climate change 
Emerging Research on Traditional Knowledge and Liveli-
hoods, International Labour Organisation, 2019
58. Glossary of key terms related to intellectual proper-
ty and genetic resources, traditional knowledge and 
traditional cultural expressions, WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8, 
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and 
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 

World Intellectual Property Organization (WIPO), 2012, Sid. 42
59. Climate Change and Land: An IPCC Special Report on 
climate change, desertification, land degradation, sustaina-
ble land management, food security, and greenhouse gas 
fluxes in terrestrial ecosystems, Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), augusti 2019
60. Framework Principles on Human Rights and the 
Environment: The main human rights obligations relating 
to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable 
environment, United Nations Human Rights Special Proce-
dures, Knox, J.H, 2018
61. Ibid, sid. 3
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Karenfolket som återfinns i Burma och norra Thailand lever i stor utsträckning av risodlingar i de bergsområden de befolkar.
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6
Strimmor av hopp

”Efter Euromajdanrevolutionen 2014 expanderade civil-
samhällets	utrymme	dramatiskt.	Mellan	2014-2015	fick	
plötsligt representanter från civilsamhällsorganisationer 
och oberoende experter nyckelroller i policyskapande.”

Miljöförsvarare, Ukraina
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I avsnitten ovan har det framkommit att 
miljörörelsen och miljöförsvarares utsatt-
het har ökat. Vi har tagit del av många ex-
empel från Naturskyddsföreningens sam-
arbetsorganisationer och andra delar av 
miljörörelsen som visar på att läget på 
många platser i världen går i fel riktning. 
Men	det	finns	också	platser	där	utveck-
lingen istället har vänt till det positiva. Där 
människors motstånd och gemensamma 
kamp för rättvisa har gett effekt. Det inger 
hopp och visar att de globala trender vi ser 
idag inte är för evigt givna.

Ett sådant land är Etiopien,	där	flera	av	
Naturskyddsföreningens samarbetsorga-
nisationer verkar. Under den nya premiär-
ministern Abiy Ahmed har regeringen, i 
kölvattnet av de folkliga protesterna 2017, 
öppnat upp för dialog med civilsamhället 
– detta som ett led i de reformprocesser 
som pågår i landet. I februari 2019 godkän-
des en ny lag som reglerar civilsamhället 
och som inte bara underlättar administra-
tiva processer, utan även möjliggör för 
CSO:er att bedriva påverkansarbete, vilket 
tidigare var olagligt.62

Från Ukraina rapporterar en samar-
betsorganisation att civilsamhällets ut-
rymme expanderade kraftigt efter den så 
kallade Euromajdanrevolutionen 2014.63 
Mellan 2014-2015 öppnades utrymmet upp 
så pass mycket att företrädare för olika 
CSO:er och oberoende experter gavs möj-
lighet att inta nyckelroller i olika reform-
processer.	Därmed	fick	de	ett	direkt	infly-
tande på den politiska dagordningen och 
bidrog bland annat i lagstiftningsproces-

ser. Flera tidigare aktivister började enga-
gera sig i politiska partier och blev senare 
också invalda i parlamentet. Organisa-
tionen som vittnar om detta framhåller 
samtidigt att förändringarna naturligtvis 
inte betyder att regeringen nödvändigtvis 
alltid tar hänsyn till de ickestatliga organi-
sationernas förslag. Men att processerna 
ändå har blivit väldigt mycket mer trans-
parenta och inkluderande.

Från Senegal rapporterar en annan or-
ganisation  att civilsamhällets utrymme 
ökar. De upplever att de i staten har en al-
lierad i miljöarbetet och att de som organi-
sation har rätten och friheten att utöva 
verksamheten som de vill. De har inte hel-
ler utsatts för några typer av konfrontatio-
ner eller hot på grund av deras miljöenga-
gemang.

De enskilda exemplen ovan är förvisso 
anekdotiska, men pekar ändå mot en ten-
dens	som	snappats	upp	av	flera.	Exempelvis	
skriver civilsamhällsnätverket Civicus i sin 
senaste årsrapport att ”2018 var ett år där 
människor över hela världen, från samhäll-
ens	som	förnekats	inflytande,	stod	upp	för	
att utmana deras uteslutning”.64 Amnesty 
International för ett liknande resonemang i 
sin senaste årsrapport. 

Frågan om civilsamhällets krympande 
utrymme och hoten mot människorätts- 
och miljöförsvarare har även på ett inter-
nationellt plan kommit högre upp på den 
politiska	dagordningen.	Ett	flertal	nätverk,	
såsom Vuka! Coalition for civic action, 
Defend the Land and Environmental 
Defenders Coalition	med	flera	har	bildats	

62. “Ethiopia’s new civil society law”, Townsend, D., i 
INCLUDE – Knowledge platform  on inclusive development 
policies, 2019-03-11
63. Euromajdanrevolutionen var politiska protester som 
inleddes i november 2013 i Ukrainas huvudstad Kiev och 
sin spred sig till flera andra ukrainska städer. Under början 

av 2014 ledde protesterna till uppror mot den sittande 
regeringen och efter hårda sammandrabbningar i Kiev med 
där många människor dödades, avsattes president Viktor 
Janukovytj 22 februari av parlamentet i Ukraina.
64. State of Civil Society Report 2019, Part 2: challenging 
exclusion and claiming rights, CIVICUS, 2019, sid. 62
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och	allt	fler	organisationer	bedriver	nume-
ra ett aktivt påverkansarbete i olika forum 
kopplat till problematiken. Det har börjat 
ge effekt inom FN-systemet och lett till ak-
tioner hos enskilda stater. Exempelvis har 
FN:s miljöprogram, Unep, tillsammans 
med	ett	flertal	CSO:er	lanserat	resursporta-
len www.environment-rights.org, som stöd 
till utsatta miljöförsvarare.

I mars 2018 antogs det omtalade så kall-
lade Escazu-avtalet av 16 stater i Latin-
amerika och Karibien. Det är ett avtal som 
syftar till att stärka medborgares rättigheter 
kopplade till miljöfrågor och med särskilda 
skrivningar kring just miljöförsvarare. Och 
från Norden har Norges regering drivit ige-
nom en viktig resolution om miljöförsvarare 
i FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 
2019.65 Läs mer om båda dessa under avsnit-

65 “Council unanimously recognises vital role of environ-
mental human rights defenders”, Ineichen, M; International 
Service for Human Rights, 2019-03-21

tet Miljöförsvarares rättigheter i internatio-
nella konventioner på sidan 54.

Slutligen bör naturligtvis Greta 
Thunberg och den rörelse hon har bidragit 
till nämnas. Denna 16-åriga klimataktivist 
vars fredagsdemonstrationer utanför 
Sveriges riksdag har gett upphov till en 
global rörelse av ungdomar engagerade i 
klimatfrågan. Under parollerna Fridays For 
Future och Global Strike For Future har 
ungdomar i över hundra länder arrangerat 
klimatmanifestationer under 2019. Hur 
denna rörelse kommer utvecklas är i dags-
läget fortfarande öppet. Med all sannolik-
het bevittnar vi dock upptakten på en bred 
global ungdomsrörelse för klimatet, vars 
framfart förhoppningsvis även kan få posi-
tiv inverkan på miljörörelsens nuvarande 
utsatthet. 

Båtar med grönsaker anländer till fiskebyn Ganvie i Benin, Västafrika.
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Ben Ramos var känd på Filippinerna som juris-
ten som tog strid mot korrupta beslutsfattare och 
storföretagens exploatering av naturresurser. Han 
arbetade för att försvara utsatta gruppers rättighe-
ter	–	jordbrukare,	fiskarfamiljer	och	miljöförsvara-
re. Han var verkställande direktör för Paghidaet Sa 
Kauswagan	Development	Group	(PDG),	en	civilsam-
hällesorganisation som bistår bönder i provinsen 
Negros på ön Mindanao i södra Filippinerna. Han 
var också engagerad i bondeorganisationen Masi-
pag, som Naturskyddsföreningen samarbetat med 
sedan 20 år.

Den 6 november 2018 jobbade Ben Ramos sent. När 
han strax efter kl 22 gick för dagen körde plötsligt 
en motorcykel med två maskerade män upp bredvid 
honom. Tre skott avlossades och Ramos föll till mar-
ken. Hans liv stod inte att rädda. Vid begravnings-
ceremonin några dagar senare dök återigen okända 

män upp på motorcykel. De höll sig på avstånd, men 
sände ett budskap till Ramos närstående genom att 
tydligt visa sina automatvapen. Polis tillkallades och 
de två männen, som senare visade sig tillhöra den 
nationella militären, kunde gripas. De släpptes nästa 
dag mot borgen. Ben Ramos blev 56 år.

Sorgen har blivit en del av familjen Ramos liv. Alltid 
finns	den	där.	Ibland	hanterbar.	Ibland	inte.	De	båda	
döttrarna läser på universitetet, men har svårt att 
återvända den korta resan hem – minnena  
gör fortfarande för ont. Sonen går fortfarande i 
grundskolan och bor hemma med Clarisa. Men mitt 
i	sorgen	finns	också	ilska.	Frustration.	Ben	är	borta	
för alltid, men hans mördare går fria. Både polis 
och ansvariga myndigheter har antingen lagt ned 
sina förundersökningar eller låtit fallet rinna ut i 
sanden. Vittnen vågar inte träda fram på grund av 
rädsla för att själva bli måltavlor.

FILIPPINERNA 

Hennes man mördades – 
nu för hon kampen vidare

”Det senaste året har varit svårt. Vi försöker hitta rätt i en tillvaro som 
är ny för hela familjen, där sorgen är ständigt närvarande”. Det säger 
trebarnsmamman och änkan Clarisa Ramos från Filippinerna. Hennes 
man, Ben Ramos, sköts till döds utanför sitt jobb av två maskerade män 
på motorcykel en sen novemberkväll i fjol. Han mördades för att han stod 
uppför rättvisa, demokrati och miljön. Nu fortsätter Clarisa Ramos det  
arbete hennes man påbörjat.

Filippinerna

Text: Markus Håkansson
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– Att ställa förövarna till svars genom att driva 
frågan gentemot regering eller myndigheter vore 
lönlöst	–	de	har	ju	skapat	de	strukturer	som	fick	
Ben mördad, säger Clarisa Ramos och fortsätter: 

– Miljöförsvararnas situation blir bara värre. Fler 
och	fler	röster	tystnar.	Fler	och	fler	mördas.	Det	
demokratiska utrymmet där civilsamhället tidigare 
kunde verka håller på att försvinna. Det är nu fritt 
fram för miljövidriga företag och privatpersoner att 
skövla Filippinernas naturrikedomar.

Hon har idag tagit över som vd för organisationen 
PDG – alltså samma stol som hennes man tidigare 
satt på. Det är en utsatt position. Farlig. Både Clari-
sa Ramos och de anställda tvingas utstå mordhot 
och trakasserier – oftast från individer och orga-
nisationer kopplade till militären. Organisationen 
PDG	har	kallats	för	statens	fiende	och	Clarisa	står	
själv	under	bevakning	och	finns	med	på	listor	över	
prioriterade mål.

Bara dagar efter att Ben Ramos mördades mordho-
tades ytterligare två av PDG:s anställda, Felipe Levy 
N. Gelle och Enrita Caniendo. I hotbreven stod “Er 
tid kommer. En efter en. Du står näst på tur”. Breven 
var illustrerade med bilder som visade Felipes och 
Enritas ansikten placerade i öppna kistor.

Filippinerna har blivit världens farligaste land för 
miljöförsvarare	och	det	finns	få	eller	inga	tecken	på	
att utvecklingen skulle vända. President Rodrigo 
Duterte har pekat ut ”obstruerande” jurister som 
legitima måltavlor för polis och militär. 30 miljöför-
svarare mördades bara under 2018, men mörkertalet 

är stort och den verkliga siffran är antagligen ännu 
högre.

– Vi kommer fortsätta kampen för att ställa de 
verkligt skyldiga i Dutertes administration till svars 
och få ett stopp på mördarpatrullerna som verkar i 
statens tjänst. Vi behöver stå emot hot och våld och 
fortsätta att stå upp för mänskliga rättigheter och 
våra återstående naturresurser. Vi har inget annat 
val, säger Clarisa Ramos.

Ben och Clarisa Ramos på utflykt med 
barnen i de filippinska bergen. En kort 
tid efter att den här bilden togs  
mördades Ben.

10 december
#Light4Defenders

Den 10 december varje år, på den internationella dagen 
för mänskliga rättigheter, uppmärksammar Natur-
skyddsföreningen världens alla miljöförsvarare. Det 
görs under hashtagen #Light4Defenders.

Den 10 december 2018, 70 år efter att FN:s medlems-
länder antog deklarationen om de mänskliga rättighe-
terna, arrangerade Naturskyddsföreningen den första 
manifestationen – då med hashtagen #Light4Ramos. 
I Stockholm och på klimattoppmötet COP24 i polska 
Katowice tändes 217 ljus – ett för varje person som, 
liksom Benjamin Ramos, mördats under 2018 för att ha 
stått upp för miljö och mänskliga rättigheter.
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7
Slutsatser: Det dubbla trycket

”Konflikterna	är	ett	resultat	av	regeringar	och	industriers	
exploatering av urfolks land, skog och naturresurser.”

Miljöförsvarare, Sydostasien



Civilsamhället har drabbats hårt av den 
globala backlashen för demokratin och de 
mänskliga rättigheterna. I rapporten har vi 
tagit del av exempel på den utsatthet som 
många organisationer inom miljörörelsen 
upplever, på vitt skilda platser runt om i 
världen. Vi har kunnat visa hur en överväl-
digande majoritet av våra samarbetsorga-
nisationer får allt svårare att genomföra 
verksamheten som planeret, till följd av de 
kränkningar man upplever. Övervakning, 
smutskastning, hot och i oroväckande hög 
grad attacker, är inte sällan förekomman-
de. Antingen mot organisationerna själva 
eller mot deras målgrupper. 

Vi har därtill kunnat visa att en stor del 
av organisationerna som deltagit i enkäten 
har upplevt eller har kännedom om kon-
frontationer med företag. I vår genomgång 
av	företagsrelaterade	konflikter	globalt	i	
BHRC:s databas har vi sett hur en majoritet 
av de som attackeras är företrädare för lo-
kalsamhällen, urfolk och personer verk-
samma i miljöorganisationer, det vi kallar 
miljöförsvarare. I en sammanställning av 
Global Witness statistik visar det sig därtill 
att majoriteten av de dödsfall som registre-
rats är kopplade till gruvdrift, jordbruks- 
och skogsindustrin.

Rapporten har även tittat närmare på 
varför	konflikter	uppstår	och	eskalerar	och	
menar att de delvis härrör från att många 
företag inte respekterar mänskliga rättig-
heter samt att de brister i dialogen med de 
samhällen som drabbas av exploatering. 
Samtidigt verkar inte företag i ett vacuum. 
Trakasserier, våld och mord är rättsvidrigt 
i alla samhällen och skulle inte kunna ske 
om stater i högre grad tog ansvar för sina 
medborgare. Enligt Global Witness har 
nära hälften av de miljöförsvarare som 
mördats rapporterat om hot och trakasse-
rier innan de bragdes om livet. Få mord 
klaras upp. När våldet drabbar marginali-
serade grupper eller människor som själva 

anses utgöra hot mot statliga eller närings-
livsintressen, uppvisar polisen och rätts-
väsendet i dessa länder många gånger en 
ovilja att skydda de som drabbas eller lag-
föra de ansvariga.

Vi har genom exemplet Latinamerika 
också kunna se hur sambandet mellan 
svaga/korrupta rättstater, stora naturrike-
domar, naturresursexploatering från före-
tag samt utsatta grupper (ofta urfolk), gör 
att kontinenten hamnar i topp vad gäller 
dödade miljöförsvarare. 

Det	finns	också	tydliga	exempel	på	hur	
just trenden av auktoritära ledare kan bidra 
till en ökad utsatthet för miljörörelsen. Det 
är exempelvis ingen slump att Filippinerna 
och Brasilien hamnar i topp över stater 
med	flest	rapporterade	dödsfall	globalt.	
Båda dessa länder leds i dagsläget av presi-
denter, Duterte respektive Bolsonaro, som 
gått hårt åt civilsamhället i sin retorik och 
som utmålat just miljörörelsen som ett hot 
mot ländernas utveckling. Båda länderna 
är också länder där många internationella 
företag och investerare tävlar om tillgång-
en på värdefull mark. 

Insikten att utvinnings- och markindu-
strin är ansvariga för en så stor del av det 
våld som miljöförsvarare utsätts för, läm-
nar även en bitter eftersmak för resursstar-
ka konsumenter i höginkomstländer. Med 
Global Witness egna ord:

I slutändan härrör attacker mot mark- och 
miljöskyddare från vår omättliga aptit på 
jordbruksvaror som palmolja och kaffe samt 
efterfrågan på fossila bränslen, mineraler 
och timmer. Att utvinna dessa resurser krä-
ver en ökande mängd mark som förvandlas 
till en högt uppskattad råvara. Förlorarna är 
ofta de lokalsamhällen som har levt och ar-
betat på marken i generationer.66

Den bild som träder fram visar alltså på 
att det existerar ett sorts dubbelt tryck mot 
miljörörelsen och miljöförsvarare. Från 

66. At What Cost? Irresponsible business and the murder 
of land and environmental defenders in 2017, Global 
Witness, 2018, Sid. 7
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ena sidan utsätts miljöorganisationer likt 
andra organisationer för ett tryck från sta-
ter som på olika sätt minskar utrymmet för 
civilsamhället. Från andra sidan uppstår 
alltfler	konflikter	med	företag	till	följd	av	
ökade	naturresursutvinningar,	i	vilket	fler	
och	fler	miljöförsvarare	dödas	årligen.	
Denna dubbla utsatthet behöver uppmärk-
sammas i högre grad i diskussionen kring 
shrinking civic space och de åtgärder som 
krävs.

Att den globala miljörörelsen och jordens 
miljöförsvarare hotas är samtidigt inte bara 
ett problem ur ett demokratiskt och 
människorättsperspektiv. Som inlednings-
vis konstaterades står mänskligheten inför 
sin sannolikt svåraste uppgift. Jorden som 
ekosystem förändras i dagsläget i en alar-
merande takt. De fortsatt ökande utsläppen 
av växthusgaser och den pågående och ac-
celererande artdöden kommer under kom-
mande århundrandet förändra förutsätt-
ningarna för våra samhällen i grunden, om 
inte drastiska åtgärder vidtas.

Lokalsamhällen och urfolk har kunskaper 
och brukarmetoder som behövs i kampen 
mot den pågående förstörelsen av miljön. 
Den dubbla vinsten i att inkludera lokal-
samhällen och urfolk i exempelvis lokala 
förvaltningsplaner och dialog kring före-
tags utvinningsprojekt, torde således vara 
uppenbar: det minskar risken för att kon-
flikter	blir	våldsamma	och	det	ökar	också	
chanserna för att naturen kan fortsätta 
vårdas på ett ansvarsfullt sätt.

För att undvika en global miljökatastrof 
krävs att våra beslutsfattare enas och tar 
djärva beslut. Det krävs att näringslivet tar 
hållbarhet på långt större allvar än i dags-
läget. Och det krävs en stark miljörörelse 
som kan mobilisera, påverka, utkräva an-
svar och själva vara med och genomföra de 
förändringar som behöver ske. 
Miljöförsvarare,	som	i	dagsläget	befinner	
sig under attack, måste ses som våra allie-
rade. Världen behöver stå upp för deras rätt 
att försvara allas vår framtid.

 

Skogsarbetare lastar fällda träd från regnskogen i Sumatra, Indonesien
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Stater
Staten är enligt internationell rätt den aktör 
som ansvarar för sitt eget territorium och 
människors säkerhet inom detta. Den ut-
satthet som civilsamhället upplever och de 
övergrepp som beskrivits i rapporten, är inte 
bara brott utifrån länders egna lagar utan 
strider	även	mot	flera	internationellt	över-
enskomna konventioner och deklarationer.

FN:s Allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna från 1948 reglerar 
förhållandet mellan staten och individen. 
Tillsammans med de två FN-konven-
tionerna från 1966 67, så tillskrivs den en-
skilde individen en lång rad rättigheter och 
grundläggande friheter, bland annat rätten 
till skydd mot övergrepp. Samtidigt slår 
konventionerna fast statens skyldigheter 
(genom sina regeringar) att upprätthålla 
dessa rättigheter och skydda individer från 
att rättigheterna kränks.

FN:s allmänna deklaration garanterar 
var och ens rätt ”till frihet i fråga om fredli-
ga möten och sammanslutningar” (artikel 
20),	vilket	upprepas	i	ett	flertal	konventio-
ner och resolutioner som antagits av FN 
under årens lopp. Dessa knyter inte bara an 
till rätten för medborgare att organisera 
sig, utan behandlar även frågan om rätten 
att	söka	och	erhålla	finansiella	resurser	för	
ickestatliga organisationer, inklusive att ta 
emot medel från utländska givare.68  

Förenta nationerna
1998 antog FN:s Generalförsamling The UN 
Declaration on Human Rights Defenders. 
Detta var den första internationella resolutio-
nen som uttryckligen erkände rätten att stå 
upp för och försvara de mänskliga rättigheter-
na, samt staters skyldighet att garantera 
denna rätt.69 FN inrättade en tid därefter 
också en särskild rapportör för 
människorättsförsvarare,	som	i	flera	rap-

porter till FN gett lägesbeskrivningar och 
rekommendationer. 

FN:s råd för mänskliga rättigheter 
(UNHRC)	har	därtill	antagit	flera	viktiga	
resolutioner med koppling till problemati-
ken. 2016 antogs en resolution som tillskri-
ver människorättsförsvarare och civilsam-
hället en central roll i arbetet för att 
upprätthålla de mänskliga rättigheterna. 
Resolutionen uppmanar även stater att er-
känna människorättsförsvarares unika 
roll samt understryker företagens ansvar 
att i sitt arbete ”respektera de mänskliga 
rättigheterna, inklusive rättigheterna till 
liv, frihet och säkerhet för människorätts-
försvarare”. 70 I mars 2019 antog UNHRC 
därtill	den	första	resolutionen	specifikt	
kring miljöförsvarare.

Även FN:s miljöprogram (UNEP) har 
bland annat via policyn Promoting Greater 
Protection for Environmental Defender 
ökat sitt fokus på miljöförsvarare.71 En av 
styrkorna med policyn är att den inte bara 
bekräftar staters skyldighet att skydda 
sina medborgare, utan den lyfter även fram 
behovet av ett stärkt ansvarstagande hos 
företag, för att skydda miljöförsvarare. 

Urfolk är, som tidigare nämnts, särskilt 
utsatta, då de ofta bor och verkar i områden 
av intresse för skogs-, gruv- och jordbruks-
industrin. Samtidigt har urfolk särskilda 
rättigheter enligt folkrätten, i vilket deras 
medbestämmande är av central betydelse 
när projekt genomförs på den mark de har 
nyttjanderätt till. Principen kallas som vi 
sett för Free, Prior and Informed Concent 
(FPIC). FPIC bygger på och är inkorporerat i 
FN:s Deklaration om urfolks rättigheter 
(Undrip), Konventionen om biologisk 
mångfald och Konventionen om urfolk och 
stamfolk (ILO:s konvention nr 169). Dessa 
tre konventioner utgör tillsammans de 
mest kraftfulla och omfattande internatio-

MILJÖFÖRSVARARES RÄTTIGHETER I INTERNATIONELLA KONVENTIONER

67. Konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter.
68. För översikt se exempelvis Report of the Special 
Rapporteur on the right to freedom of peaceful assembly 

of association, Maina Kiai, Human Rights Council, United 
Nationals General Assembly, A/HRC/23/39, 2013. Just 
frågan om extern finansiering har under senare året blivit 
ett allt tydligare sätt för stater i biståndsberättigade länder 
(så kallade DAC-länder) att kontrollera och begränsa 

54



nella instrumenten för urfolks särskilda 
rättigheter, med koppling till stater och fö-
retags ansvar.  

Regionala mekanismer
Århuskonventionen72 undertecknades i 
juni 1998 av EU (dåvarande EG) och samtli-
ga medlemsländer. Konventionen reglerar 
medborgares rätt till information, delta-
gande i beslutsprocesser samt rätten till 
rättslig prövning i miljörelaterade frågor. 
Konventionen	är	inte	specifikt	utformad	
med miljöförsvararproblematiken i åtanke. 
Men den knyter samman frågor om miljö 
och mänskliga rättigheter och har beskri-
vits som det mest avancerade internatio-
nella regelverket för deltagarrättigheter på 
miljöområdet. Konventionen har idag 47 
parter från Europa och Centralasien. 

Starkt	influerat	av	Århuskonventionen	
är det regionala så kallade Eszacúavtalet, 
som undertecknades av tolv länder från 
Latinamerika och Karribien i mars 2018, i 
Escazú i Costa Rica. Liksom Århuskon-
ventionen syftar avtalet till att stärka all-
mänhetens rättigheter kopplat till infor-
mation och deltagande i miljörelaterade 
processer. Eszacúavtalet ålägger under-
tecknande	partner	att	specifikt	skydda	
miljöförsvarare från hot och/eller attacker 
samt utreda och döma förövare. I dagsläget 
har 17 länder skrivit under avtalet och det 
har	ratificerats	av	Guyana.	

Näringslivet
Företag har ett ansvar att respektera och 
leva upp till de mänskliga rättigheterna, 

MILJÖFÖRSVARARES RÄTTIGHETER I INTERNATIONELLA KONVENTIONER
inklusive att uppmärksamma och motver-
ka brott mot dessa. Grunden för företags 
agerande	återfinns	i	FN:s vägledande prin-
ciper för företag och mänskliga rättigheter 
från 2011. Riktlinjerna gäller för ”alla stater 
och alla företag, både transnationella och 
andra, oavsett storlek, sektor, plats, ägande 
och struktur”.73 Principerna behandlar 
såväl staters som företags ansvar. Som en 
del av staters ansvar lyfts fram att dessa är 
skyldiga att förhindra, straffa och åtgärda 
när övertramp mot de mänskliga rättighe-
terna sker från företags sida. Företag måste 
å sin sida, oavsett statens handlande, agera 
för att inte bara respektera de mänskliga 
rättigheterna utan även aktivt jobba för att 
undvika negativa effekter av sin verksamhet.

En central del av FN:s principer är av-
snittet om så kallad Human Rights Due 
Diligence (HRDD). Processen inkluderar att 
analysera hur verksamheten kan påverka 
de som berörs, integrera och agera på resul-
taten, övervaka och följa upp samt kommu-
nicera hur företaget har agerat och hante-
rat situationen under verksamhetens gång. 

Ett	flertal	internationella	riktlinjer	exis-
terar för företag, bland annat OECD:s rikt-
linjer för multinationella företag, samt FN:s 
Global Compact (en frivillig överenskom-
melse som riktar sig till näringslivet). I 
dagsläget arbetar även FN:s arbetsgrupp 
för företagande och mänskliga rättigheter 
på att utveckla särskild vägledning för sta-
ter och företag om åtgärder för att skydda 
och stödja människorättsförsvarare (i vil-
ket miljöförsvarare ses som en del). Dessa 
förväntas bli klara under 2019.74 

civilsamhällets möjlighet att bedriva verksamhet, ofta med 
terroristbekämpning som förevändning. Detta har upp-
märksammats och kritiserats av FN:s särskilde rapportör 
för mötes- och föreningsfrihet. Se rapporten ovan.
69.General Assembly Resolution A/RES/53/144
70. Protecting human rights defenders, whether individu-
als, groups or organs of society, addressing economic, 
social and cultural rights, Human Rights Council resolution 
31/32, 24 Mars 2016, Article 18
71. Promoting Greater Protection for Environmental 
Defenders, Policy, United Nations Environmental Program, 
2018, Sid.1 

72. som i fulla benämning heter ”FN/ECE:s (Förenta Na-
tionernas ekonomiska kommission för Europa) konvention 
om tillgång till information, allmänhetens deltagande 
i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor”. 
73. Guiding Principles on Business and Human Rights, 
United Nations Human Rights of the High Commissioner, 
2011
74. “Human rights defenders and civic space – the busi-
ness and human rights dimension”, United Nations Human 
Rights Office of the High Commissioner
  ”The backlash against civil society access and participa-
tion at the UN”, International Service for Human Rights,

55



Naturskyddsföreningens krav
Som vi sett i rapporten har frågan om miljöförsvarares 
utsatthet	koppling	till	flera	olika,	men	ofta	samspelande,	
faktorer. I grunden handlar det om att stater inte följer in-
ternationella åtaganden och tar ansvar för grundläggan-
de säkerhet för sina medborgare. Samtidigt är problema-
tiken	en	global	trend	och	som	vi	har	sett	finns	även	
starka kopplingar till företag som inte tar ansvar samt en 
accelererande naturresursexploatering. Till följd av frå-
gans komplexitet och det dubbla tryck som just mil-
jöförsvarare utsätts för, så riktar Naturskyddsföreningen 
här våra krav till en rad olika aktörer.
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75. ”The backlash against civil society access and partici-
pation at the UN”, International Service for Human Rights, 
Foreign & Commonwealth Office, 2018
76. Se även uppropet “Open NGO letter regarding the critical 
funding gap affecting UN human rights mechanisms and the 
Office of the High Commissioner for Human Rights” 
77. Se “UN expert calls for global recognition of the right 
to safe and healthy environment”, United Nations Human 
Rights Office of the High Commissioner, 2018-03-05
78. Se Governance, coherence and rule of law (Paper II – 

Expanded version) - Recommendations to the European 
Commission by the subgroup on “GOVERNANCE, COHEREN-
CE AND RULE OF LAW”, Multi-Stakeholder Platform on the 
Implementation of the Sustainable Development Goals in the 
EU, European Commission, 2019-04-26
79. Se vidare: Access to legal remedies for victims of corpora-
te human rights abuses in third Countries, Policy Department 
for External Relations Directorate General for External 
Policies of the Union, PE 603.475, February 2019, sektion 6.2.

Krav till FN
•  Säkerställ civilsamhällets rätt att delta och påverka. FN behöver bidra till att 

motverka den pågående trenden av minskat utrymme för civilsamhället, som 
även drabbar civilsamhällets möjlighet att delta på internationell nivå.75 Varje 
försök av medlemsstater att begränsa civilsamhällets deltagande i FN-ledda 
processer måste uppmärksammas direkt och bemötas i ord och handling av be-
rört FN-organ. 

•  Garantera långsiktig finansiering för FN:s människorättsmekanismer och pro-
cesser. De nedskärningar som drabbat centrala människorättsmekanismer 
inom FN måste återställas. Problematiken måste uppmärksamas på högsta po-
litika nivå inom FN-systemet. FN:s medlemsstater måste garantera en långsik-
tig	finansiering	av	FN:s	människorättsmekanismer.76  

•  Stärk kopplingen mellan miljö och mänskliga rättigheter i internationella regel-
verk. Vid	sidan	av	ett	flertal	ickebindande	dokument	så	existerar	inget	globalt	
instrument som erkänner rätten till en hälsosam miljö. Det 16-punktiga 
Framework	principles som FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter 
och miljö lagt fram bör fungera som utgångspunkt för exempelvis FN:s general-
församling att anta en sådan resolution.77  

Krav till Europeiska unionen
•  Inrätta en samordnare för civilsamhället. Trenden av ett minskat utrymme för 

civilsamhället berör även Europa. EU-kommissionen bör omgående ta fram en 
strategi för främjandet av civilsamhället, inklusive riktlinjer för hur EU:s med-
lemsländer bör arbeta med dess implementering. Strategin bör inkludera inrät-
tandet av en EU-koordinatör för civilsamhället, med uppgift att övervaka läget 
för civilsamhället i EU, samt agera kontaktpunkt för organisationer att rapporte-
ra in övergrepp och restriktioner i deras arbete.78

•   Stärk Århuskonventionens ställning inom EU. Årshuskonventionens efterlev-
nadskommitté	har	konstaterat	att	EU	vid	flera	tillfällen	inte	följt	konventionens	
bestämmelser om möjlighet till rättslig prövning. Naturskyddsföreningen anser 
att EU vid nästa partsmöte 2021 måste godkänna och ta till sig efterlevnads-
kommitténs slutsatser. EU-kommissionen bör också ta fram den lagstiftning 
som behövs för att medborgare och miljöorganisationer i EU faktiskt får åtnjuta 
de rättigheter som Århuskonventionen stipulerar. 

•  Inför Human Rights Due Diligence-krav på EU-nivå.  Inför EU-lagstiftning om 
HRDD. Ett harmoniserat ramverk för samtliga Europas företag skapar tydlighet 
för näringslivet och blir ett viktigt steg i att bidra till att minska riskerna för 
övergrepp på människorätts- och miljöförsvarare.79 Det skulle även ligga i linje 
med de rekommendationer som redan getts från EU-parlamentet.
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Krav till stater
•  Förebygg konflikter och adressera dess orsaker. Regeringar måste arbeta aktivt 

för att säkerställa att exploateringsprojekt är transparenta, fria från korruption 
och att de framför allt sker i dialog med de som berörs. Företag måste åläggas att 
genomföra rigorösa HRDD-processer. Samhällen som påverkas av mark- och 
miljöexploatering	måste	tidigt	delges	information	och	ges	möjlighet	till	infly-
tande. Principen om Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) måste alltid gälla om-
råden där urfolk lever och brukar sin mark. 

•  Stå upp för civilsamhället och miljöförsvarare. Ett aktivt civilsamhälle är hjär-
tat i varje fungerande demokrati och lagstiftningen måste utformas så att den 
underlättar för organisationer att bedriva sin verksamhet. FN:s Deklaration om 
människorättsförsvarare måste främjas och bör implementeras nationellt, 
genom	anpassade	lagstiftningar.	Specifika	myndigheter	bör	ges	i	uppdrag	att	
övervaka och aktivt jobba med såväl civilsamhällesfrågor som miljöförsvarares 
särskilda utsatthet. 

•  Utveckla Nationella handlingsplaner. FN:s arbetsgrupp för företag och mänskli-
ga rättigheter uppmanar alla stater att utveckla och anta Nationella handlings-
planer för företag och mänskliga rättigheter (så kallade NAP:s) och har även 
tagit fram en handledning för hur det kan genomföras.80 Som en del av den pro-
cessen bör stater både konsultera människorättsförsvarare samt adressera hur 
man avser arbeta för att garantera deras rättigheter.

 
Krav till Sveriges regering
•  Visa mod i det internationella samfundet. Sverige är ett land med gott anseende 

i internationella relationer och har därmed även möjlighet att påverka andra. 
Regeringen behöver bygga allianser av progressiva stater och samverka med 
FN:s särskilda rapportörer. Sverige behöver också uppmärksamma och i bilate-
rala sammanhang föra dialog om problem med de stater som aktivt bidrar till 
den negativa trenden för civilsamhället och människorättsförsvarare. I relevan-
ta sammanhang bör Sverige propagera för bindande HRDD-regler för företag. 

•  Bygg en civilsamhällesfrämjande utvecklingspolitik – även bortom biståndet. 
Utvecklingssamarbetet	behöver	bli	mer	flexibelt	i	sina	stödformer.	Sveriges	am-
bassader kan i högre grad fungera som ”safe space”-platser för utsatta CSO:er 
och människorätts- och miljöförsvarare som behöver komma samman och dis-
kutera strategier. Sverige bör i sina internationella relationer lyfta fram civil-
samhället i både ord och handling. Exempelvis genom att inkludera och träffa 
civilsamhällesrepresentanter i samband med handelsresor, konferensdelega-
tioner och ministerresor.  

•  Fasa ut ohållbara investeringar. Sverige behöver ta kraftfullare tag genom att 
helt fasa ut investeringarna och exportkrediter i verksamheter som av sin natur 
inte är förenliga med en hållbar utveckling, exempelvis fossila verksamheter. 
Utöver utfasning av miljöskadlig verksamhet måste Sverige säkerställa att in-
vesteringar inte leder till inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ett sätt 
att styra investeringar och guida svenska företag skulle vara ett myndighetsö-
vergripande riskanalyssystem. Ett sådant system skulle sammantaget ge en 
bild av lämpligheten i att investera i ett aktuellt område och tänkt sektor.

80.Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights, UN Working Group on Business and Human Rights, 
Geneva, November 2016 
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Krav till näringslivet
•  Stå upp för de mänskliga rättigheterna. Företag behöver gå från ord till hand-

ling. Stöd civilsamhällets krav på bindande HRDD. Införliva ett hållbarhetsper-
spektiv i enlighet med FN:s globala mål, i styrningen av er verksamhet. 
Engagera er i ett initierat arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna. 

•  Genomför alltid konsultation och riskanalyser vid känsliga projekt. Att 
människor organiserar sig för att skydda sin mark eller miljön ska inte ses som 
ett hot. Det är ofta istället en naturlig följd av förändringar i människors närmil-
jö.	Företag	som	utvinner,	eller	använder	sig	av,	råvaror	från	konfliktrelaterade	
sektorer, ska oavsett lagstiftning genomföra HRDD.81 Berörda lokalsamhällen 
måste inkluderas. Om projekten därtill berör urfolk ska alltid principen om FPIC 
– Free, Prior and Informed Concent, gälla, i enlighet med ILO-Konventionen 169.82    

•  Bjud in civilsamhället. För att kunna skapa sig en initial bild av läget i en region 
och sektor, samt hur inledande kontakt och löpande konsultation med berörda 
ska	gå	till	så	finns	inget	bättre	sätt	än	att	vända	sig	till	initierade	CSO:er.	
Civilsamhället har öronen mot rälsen, jobbar med lokala målgrupper och gör re-
gelbundet analyser av läget i de områden de verkar i. Strategiska konsultationer 
med civilsamhället behöver bli en integrerad del i multinationella företags ordi-
narie arbete. 

Krav till civilsamhället
•  Bygg breda allianser inom civilsamhället. I tider där civilsamhällets själva fun-

dament ifrågasätts behövs breda allianser för att motverka denna utveckling. 
Fackföreningsrörelsen, kvinnorörelsen, människorättsorganisationer, miljörö-
relsen	med	flera.	Behöver	alla	stärka	banden	sinsemellan	och	diskutera	såväl	
problembild som strategier. Initiativ som VUKA! Coalition for Civic Action, the 
Belgrade Call to Action och European CIVIC forum är alla exempel på plattfor-
mar som kan fungera som utgångspunkter för samverkan. 

•  Visa på vikten av ett aktivt civilsamhälle. Civilsamhället behöver bli bättre på 
att inte bara stå upp för rätten att verka, utan även visa stater och företag mer-
värdet av ett aktivt civilsamhälle för att möta de utmaningar världen står inför. 
ACT Alliansen83 har i rapporten Development needs civil society exempelvis 
visat på hur bidrag från de olika delarna av civilsamhället är en förutsättning 
för att världen ska uppnå de 17 globala målen inom ramen för Agenda 2030.84   

•  Stöd människorättsförsvarare och rörelser – inte bara organisationer. Den glo-
bala trenden de senaste årtiondena har gått mot att formalisera och byråkratise-
ra biståndet. Eftersom förutsättningarna för civilsamhället försämras i många 
länder så måste givarorganisationer anpassa sitt arbetssätt och uppvisa större 
flexibilitet.	Medel	behöver	avsättas	för	internt	säkerhetsarbete	hos	partnerorga-
nisationer. Möjligheten att snabbt kunna göra omprioriteringar inom projekt be-
höver öka liksom möjligheten att stödja ännu ej formaliserade initiativ och alli-
anser som bidrar till ett starkare civilsamhälle.  

81. Flera bra guider för företag finns för såväl HRDD som 
FPIC. Exempelvis är den utförliga Shared Space Under 
Pressure: Business Support for Civic Freedoms and Human 
Rights Defenders, Business & Human Rights Resource Cen-
tre, International Service for Human Rights, August 2018, 
82. Se exempelvis Extractive Industries and Free, Peior and 
Informed Consent of Indigenous Peoples, Asia Indigenous 
Peoples Pact’s Handbook, AIPP, 2019

83. ACT Alliansen är den största koalitionen av protestantis-
ka och ortodoxa kyrkor och kyrkorelaterade organisationer 
som arbetar med både humanitärt- och utvecklingsbistånd i 
världen, bestående av 155 medlemmar i över 140 länder.
84. Development needs civil society – the implications 
of civic space for the sustainable development goals, 
Synthesis report for ACT Alliance, April 2019
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Stöd för miljöförsvarare
Ett	flertal	institutioner	och	organisationer	jobbar	speci-
fikt	med	frågan	om	civilsamhällets	utrymme	och	hoten	
mot människorätts- och miljöförsvarare. Här är ett 
axplock för vidare läsning.
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Sedan 2018 samarbetar Naturskyddsföreningen med Friends of the Earth 
International kring miljöförsvarare och stöttar utvecklingen av en plattform 
kallad Internationalist Solidarity System (ISS). ISS är ett sätt att bygga upp kapa-
citeten i miljörörelsen för att förhindra systematiska attacker, skydda och stödja 
miljöförsvarare	och	samhällen	som	befinner	sig	i	riskzonen.	Syftet	är	också	att	
tillsammans med likasinnade organisationer tackla de bakomliggande orsaker-
na till varför hoten och utsattheten för miljöförsvarare ökar världen över.

http://virtual.foei.org/ehrd/

ProtectDefenders.eu är Europeiska Unionens program för skydd av 
människorättsförsvarare. Det inrättades med syftet att assistera individer 
och lokala organisationer som snabbt behöver skydd. Programmet leds av ett 
konsortium av tolv civilsamhällesorganisationer som är verksamma inom om-
rådet för mänskliga rättigheter. Personer i fara kan när som helst kontakta 
Protectdefenders	via	deras	hotline,	eller	ansöka	om	finansiellt	stöd.	

https://protectdefenders.eu

Civicus är en global allians av civila samhällsorganisationer och aktivister som 
jobbar för att stärka det civila samhället runtom på jorden samt medborgares rätt 
att organisera sig. Civicus har över 4 000 medlemmar i 175 länder. Organisationen, 
som är baserad i Johannesburg, bevakar läget för civilsamhället i världens alla 
länder via sin Civicus Monitor. Man erbjuder även ett stort resursregister med 
verktyg för civilsamhällesorganisationer att använda för att stärka sin kapacitet.

https://www.civicus.org/
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Hemsidan för FN:s särskilda rapportör om situationen för människorättsförsva-
rare. Posten innehas i dagsläget av fransmannen Michel Forst. FN:s kommission 
för mänskliga rättigheter inrättade år 2000 den särskilda rapportörsrollen, med 
syftet att stödja FN:s Deklaration om människorättsförsvarare från 1998. Den sär-
skilde rapporten agerar helt självständigt i sin roll och rapporterar regelbundet 
till FN om läget för människorättsförsvarare globalt. E-postadressen unenviron-
ment-defenders@un.org kan användas av samhällen eller individer som befarar 
eller upplever hot kopplat till miljörelaterade frågor.

https://www.protecting-defenders.org/ 

Den Londonbaserade organisationen Global Witness arbetar med att kartlägga 
övergrepp och mord på miljöförsvarare över hela världen, vilket redovisas i årliga 
rapporter. Organisationen jobbar för att motverka exploateringen av naturresur-
ser och korruption i det globala politiska och ekonomiska systemet bland annat 
genom kampanjande och påverkansarbete. 

https://www.globalwitness.org/sv/

DD-koalitionen är en sammanslutning av organisationer som har gått samman 
för att dela resurser, utveckla strategier, vidta kollektiva åtgärder och stärka arbe-
tet med att skydda miljöförsvarare globalt. Koalitionen jobbar med 1) gemensamt 
påverkansarbete för att påverka stater, företag och investerare att skydda miljö-
försvarare, 2) stärka kunskap och färdigheter hos miljöförsvarare och öka deras 
tillgång till stöd, samt 3) stärka kommunikationen och samverkan inom koalitio-
nen. I dagsläget samlar DD-koalitionen runt 40 organisationer i vilken 
Naturskyddsföreningen är en. I styrgruppen sitter World Resources Institute 
(WRI),	Global	Witness,	Transparency	International,	Environmental	Law	Alliance	
Worldwide	(ELAW)	samt	HIVOS.

https://www.environment-rights.org/defend-the-defenders-coalition

Defending Land and Environmental Defenders Coalition
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A Deadly Shade of Green: Threats to Environmental 
Defenders in Latin America, Article 19, CIEL, Vermont Law 
School, 2016: https://www.ciel.org/wp-content/uplo-
ads/2016/08/Deadly_shade_of_green_English_Aug2016.
pdf

”A third wave of autocratization is here: what is new about 
it?”, in Democratization, Lührmann, Anna, Lindberg, Staffan 
I., 2019-03-01: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.10
80/13510347.2019.1582029

Access to legal remedies for victims of corporate human 
rights abuses in third Countries, Policy Department for 
External Relations Directorate General for External Policies 
of the Union, PE 603.475, February 2019, https://www.
business-humanrights.org/sites/default/files/documents/
EXPO_STU%282019%29603475_EN.pdf’

“Agricultural and forestry trade drives large share of 
tropical deforestation emissions”, i Global Environmental 
Change #56, Pendrill, F., Person, M. U., Godar, J., Kastner, 
T., Moran D., Schmidt, S., Wood, R., 2019
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/
S0959378018314365?token=BA5DF477F82977DE-
24388D27BB087B4A99A597BFD9F7EB52B00DED744DE-
D7E42EA28ED0CF80740E63D688479AB29B621

Aid Barriers and the rise of philanthropic protectionism, 
Rutzen, D., International Journal of Non-for-Profit Law, vol 
17, no. 1, March 2015

At what cost? Irresponsible business and the murder of 
land and environmental defenders in 2017, Global Witness, 
2018: https://www.globalwitness.org/documents/19595/
Defenders_report_layout_AW4_update_disclaimer.pdf

“Berta Cáceres court papers show murder suspects' links 
to US-trained elite troops”, Lakhani, N., i The Guardian, 
2017-02-28: https://www.theguardian.com/world/2017/
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Varje vecka dödas minst tre miljöförsvarare i världen. Miljöförsvarare, 
människor som engagerar sig i att skydda miljö- och eller markrättigheter, 
blir alltmer utsatta. Det är en del av en pågående trend där civilsamhällets 
demokratiska utrymme blir allt mindre.  

Den här rapporten presenterar resultaten från en omfattande studie som 
Naturskyddsföreningen genomfört. I studien vittnar 25 miljöorganisationer 
som vi samarbetar med runt om i världen om sin situation. 

Resultatet är oroväckande:
•  88 procent av de tillfrågade organisationerna anger att läget för civilsam-

hället i deras respektive länder har blivit sämre under senare år. 
•  80 procent uppger att de har svårt att genomföra sin verksamhet som pla-

nerat. De vanligaste formerna av utsatthet uppges vara övervakning  
(fysisk och digital), smutskastningskampanjer och dödshot. 

•  24 procent uppger att anställda eller personer i organisationens mål-
grupp har blivit dödade till följd av det miljöarbete de bedriver.

•  52 procent uppger att de kan ge exempel där de själva eller deras mål-
grupper har trakasserats eller hotats av privata aktörer.  

•  68 procent upplever att beslutsfattarna i det land som organisationen  
verkar betraktar miljörörelsen som ett hot. 

Naturskyddsföreningen kräver att Sveriges regering, FN, EU och det privata 
näringslivet tar krafttag i frågan om civilsamhällets och miljöförsvarares ut-
satthet.  Världen behöver stå upp för miljöförsvararnas rätt att försvara allas 
vår framtid.


