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AMAZONAS
BYBORNA

som slåss för

Den 1 september 2014  mördades urfolksaktivisten  
Edwin Chota i peruanska Amazonas. Spåren pekade mot 
den timmermaffia han hade vigt sitt liv åt att bekämpa. 

Amnesty Press besöker ett Amazonas där Edwin Chotas 
kamrater nu tar till vapen för att försvara sitt land.

TEXT: IVAR ANDERSEN  FOTO: JESPER KLEMEDSSON
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Våra förfäder varnade för att det 
skulle komma män med pengar och 
försöka ta vårt land, säger Alicia 
Vazques Vardales. 

Hennes hemby Santa Clara ligger i 
västra delen av peruanska Amazonas, några 

timmars bilfärd från pro-
vinshuvudstaden Pucallpa. 
Länge utgjorde den relativa 
närheten till tätorten, vars 
namn på quechua betyder 
”röd jord”, ett skydd. Men nu 
har förfädernas varning blivit 
verklighet. Tidigare föredrog 
männen med pengar att sköta 
sina ljusskygga affärer längre 

in i djungeln. Men expansionen är konstant 
och nu har deras blickar fallit på markerna 
runt Santa Clara. 

– För bara några år sedan hade vi allt vi 
behövde, säger Alicia Vazques Vardales. 
Men nu tar de våra medicinalväxter och 
djurens mat. Snart har vi ingenting kvar. 

Hon tillhör urfolket shipibo, en av 
dussintals etniska minoriteter i 
Amazonas, vars överlevnad som 
grupp är helt beroende av den livs-

miljö djungeln utgör. Peru har ratificerat fn-
organet ilo:s konvention 169 om stamfolk 
och urfolk och är skyldigt att värna shipibos 
rätt till kulturellt självbestämmande. Men 
implementeringen kan bäst beskrivas som 

PERU

HUVUDSTAD:  
Lima

POLITIK:  
Republik. President 

sedan år 2011 är  
Ollanta Humala, en  
kontroversiell poli-
tiker som betraktas 
som center-vänster. 

YTA:  
1 285 220 km2 

(Sverige  
449 964 km²)
BEFOLKNING:  
31,2 miljoner. 

bristfällig och i Amazonas har den tim-
mermaffia som nu hotar Santa Clara sedan 
lång tid kunnat härja i stort sett ostörd.

Enligt Världsbankens beräkningar sker 
80 procent av all timmeravverkning 
i Peru illegalt. När timret skeppas till 
utlandet sker en dramatisk värde-

ökning. Exportpriset för illegalt avverkad 
mahogny ligger runt 15 000 kronor kubik-
metern. När det säljs i USA har summan 
fördubblats.

Siffrorna är notoriskt osäkra men verk-
samheten antas omsätta miljardbelopp 
varje år. Det gör timmermaffian till en 
maktfaktor att räkna med i de vidsträckta 
områden nära gränsen mot Brasilien där 
myndigheterna lyser med sin frånvaro. 

– Vi försöker bygga allianser så att vi kan 
stödja varandra. Vi kan inte slåss ensamma 
mot dessa monster. De har pengar och 
inflytande, vi har ingenting, säger Alicia 
Vazques Vardales.

Hon sitter i skuggan av ett palmbladstak. 
Det är en del av en slags konferenslokal 
utomhus som byn har färdigställt inför att 
representanter för områdets stammar ska 
komma på besök. Tillsammans ska de dis-
kutera hur motståndet mot avverkningen 
ska organiseras. 

Männen i Santa Clara är dock otåliga. 25 
av dem beger sig iväg mot ”zona afectada”, 
området där avverkningen sker. De är 

Santa Clara

Lima

Alicia 
Vazques 
Vardales

➤

■ Amazonas

”
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i peruanska Amazonas känner 

sig hotad av timmermaffian och 
viljan att försvara sig växer.
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beväpnade med machetes, pilbågar och ett 
ålderstiget gevär. Det är av goda skäl. Stri-
den om skogen har skördat offer förr. 

Edwin Chota hade länge varit en nagel i 
timmermaffians öga. Bördig från den 
avlägsna ashanikabyn Saweto, fyra 
dagars båtfärd från Pucallpa, kom 

Edwin Chota genom sin aktivism att bli en 
symbol för kampen till regnskogens försvar. 

I tio års tid hade Edwin Chota uppvaktat 
lokala myndigheter med krav på landrät-
tigheter. Han hade lett en delegation till 
huvudstaden Lima för att göra urfolkens 
röst hörd i maktens korridorer. Och han 
hade satt i system att följa det illegalt avver-

kade timrets färd från djungeln till hamnen 
i Pucallpa. Men trots att Edwin Chota alltid 
överlämnade sin dokumentation till polisen 
inleddes aldrig några utredningar. Inga 
åtal väcktes och inga gripanden genomför-
des. Inte förrän Edwin Chota våren 2013 
fick sällskap av en journalist från National 
Geographic såg sig ordningsmakten tvingad 
att agera. 

För Edwin Chota skulle det visa sig bli en 
dyrköpt seger. De hot han sedan många år 
levt under intensifierades.     

– Timret och företagen är nu under ut-
redning men vem ska skydda Sawetos folk 
och dess ledare? sade han till den amerikan-
ska tidskriften.

➤

➤

VÄLLAGRAT. Rio Ucayali, Pucallpa, Peru. 
Pyramider av massiva trädstammar ligger och 
väntar på att sågas till mindre format inför 
exporten till utlandet. En mångmiljardindustri 
verkar i helt öppen dager.

Edwin Chotas farhågor visade sig vara 
välgrundade. Den 1 september 2014 
befann sig Edwin Chota och tre andra 
aktivister; Jorge Ríos Pérez, Leoncio 

Quinticima Meléndez och Francisco Pinedo, 
från Saweto på resande fot. De var på väg till 
ett möte i ett ashanika-samhälle på andra si-
dan den brasilianska gränsen. Mötet skulle 
handla om hur byarna kunde skydda sig mot 
timmermaffians hot. De fyra aktivisterna 
kom aldrig fram. 

Morden rapporterades först flera dagar 
senare. Edwins hustru Julia Chota lämnade 
Saweto så snart hon nåddes av nyheten men 
vägen till Pucallpa är lång. 

– Det var mitt livs värsta resa, sade hon 

till australiska Channel 4. Barnen grät och 
vi hade knappt någon mat men vi stannade 
inte. Vi var tvungna att ta oss dit och söka 
rättvisa för våra makar.

Edwin Chota och hans kamrater var inte 
de första och sannolikt inte de sista som 
mördas. Peru är ett av världens farligaste 
länder för miljöaktivister och sedan år 
2002 har minst 57 personer mördats för sitt 
engagemang mot gruvor och avverkning, 
enligt människorättsorganisationen Global 
Witness. 

Våldet har sitt epicentrum i det resurs-
rika Amazonas. Regionens geografiska 
isolering och svårframkomliga terräng har 
förvandlat urfolkens hembygd till laglöst 
land styrt av den starkes rätt. Edwin Chota 
var övertygad om att landrättigheter skulle 
vara ett första steg för att skydda regnsko-
gen och dess folk från exploatering. Han 
dog för den övertygelsen. 

Vid flodbankarna längs Rio Ucayali 
ligger timmerupplagen på rad. 
Pyramider av massiva trädstammar 
väntar på att sågas till mer han-

terligt format inför exporten till utlandet. 
Varje stam är minst 50 år gammal och 
värd tiotusentals kronor. Det är en illegal 

ILLEGAL LAST? Ett skepp kommer lastat på Rio Ucayali utanför sta-
den Pucallpa i peruanska Amazonas. Enligt världsbankens beräkning-
ar sker 80 procent av all timmeravverkning i Peru illegalt.

Varje stam är minst  
 
 
 
 
 
 
 
 

år gammal och värd 
tiotusentals kronor.

50
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” Exportpriset för illegalt  
avverkad mahogny ligger 
runt 15 000 kronor kubik- 
metern. När det säljs i USA 
har summan fördubblats.”
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mångmiljard industri som verkar i helt öp-
pen dager. 

Några kvarter bort har paraplyorganisa-
tionen Aidesep, Urfolkens förening för den 
peruanska regnskogens utveckling, sina 
lokaler. Edwin Chota var fram till sin död 
en av 350 000 medlemmar från drygt 1 300 
byar i Amazonas. 

Det senaste året har utvecklingen gått 
snabbt. Urfolkens kamp befinner sig nor-
malt i medieskugga men morden i septem-
ber 2014 uppmärksammades internatio-
nellt och Amnesty International utlyste en 
blixtaktion. Pressade av uppmärksamheten 
stiftade myndigheterna snabbt en lag som 

ska göra det lättare för lokala samhällen 
att erhålla landrättigheter, oavsett om 
skogsbolag tidigare beviljats koncessioner 
på området. I augusti fick byn Saweto sina 
efterlängtade landrättigheter. 

– Lagen är en stor framgång men tyvärr 
var priset att fyra av våra kamrater miste 
livet, säger Erik Vasquez Sanchez, ansvarig 
för landfrågor på Aidesep. De stiftade lagen 
den 30 september 2014 för att de var under 
internationellt tryck. Men de kunde ha 
infört lagen tidigare och undvikit morden.

Även om lagen är en framgång utgör 
den ingen universallösning för 
Amazonas byar, bara en utgångs-
punkt för fortsatt kamp. Landrät-

tigheterna är inte gratis.
– Problemet nu är att vi behöver pengar 

för att registrera vårt land. Regeringen 
vägrar ge det till oss så vi måste samla ihop 
pengar i våra samhällen, säger Erik Vasquez 
Sanchez.  

Tio hektar kostar omkring 50 000 kro-
nor att registrera. Det är enorma summor 
för byar som praktiserar självhushållning 
och nästan helt saknar kontantekonomi.  

Inte heller innebär landrättigheter ga-
rantier mot illegal avverkning. Santa Claras 
invånare vann rätten till sina marker redan 
år 1979 i samband med dåvarande presi-
denten Juan Velasco Alvarados jordreform. 
Trots det har skogsbolaget bpp beviljats rätt 
att avverka skyddsvärd urskog på byns land. 

För en utomstående framstår det som 
obegripligt. Trots internationella kon-
ventioner och juridiska rättigheter får ett 
jätteföretag fria händer att avverka skyddad 

ILLEGAL AVVERKNING 
➤ Hälften av Perus yta, 68 miljoner hektar, täcks av regnskog. Se-
dan Brasilien år 2001 införde ett moratorium mot avverkningen av 
mahogny har Peru blivit den dominerande leverantören till världs-
marknaden. Avverkning har reducerat träslaget till 30 procent av 
dess ursprungliga utbredning. 
➤ Peru har ratificerat den internationella Cites-konventionen till 
skydd för hotad flora och fauna och har enligt bedömare ett full-
gott juridiskt ramverk för att skydda Amazonas urskog. Problemet 
är den obefintliga implementeringen och efterlevnaden. 
➤ 80 procent av all avverkning i Peru sker illegalt, enligt en upp-
skattning från Världsbanken år 2012. På pappret laglydiga skogs-
bolag och privata aktörer är bägge delaktiga och brukar gå under 
samlingsnamnet ”timmermaffian”. 
➤ På samma sätt som den organiserade brottsligheten tvättar 
pengar tvättar timmermaffian timmer. Det sker bland annat genom 
handel med avverkningskoncessioner på den svarta marknaden. 
➤ 2014 bidrog Sverige med 100 miljoner kronor till en fond, förval-
tad av den ideella organisationen Rights and Resources Initiative, 
för erkännande av urfolks landrättigheter.   

VIKTIGA PAPPER. Här finns urkunder på rättighe-
ter samlade på Aideseps kontor. I teorin kan dessa 
papper användas för att dra timmerbolag inför rätta 
men korruptionen är ett hinder. 

” Skogsbolagen betalar myndigheterna  
för att titta åt ett annat håll och så  
betalar de polisen för beskydd.”

➤

➤
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skog liksom polisbeskydd under avverk-
ningsprocessen. Hur går det ihop? Erik 
Vasquez Sanchez kan inte låta bli att le åt 
frågan. I Amazonas är svaret självklart. 

– Korruptionen är institutionaliserad här, 
säger han. Skogsbolagen betalar myndig-
heterna för att titta åt ett annat håll och så 
betalar de polisen för beskydd. 

Han bläddrar i en tjock pärm med kartor 
och dokument fulla av stämplar. De är från 
mätningar utförda år 1989 men ser ut som 
antika pergament, åldrade i förtid av den 
höga luftfuktigheten. Med stöd av dessa 
urkunder kan timmerbolag som avverkar 
illegalt dras inför domstol. Åtminstone i 
teorin.  

– Vi kan starta processer men det tar 
lång tid. Vi har inget stöd, vare sig juridiskt 
eller ekonomiskt, förklarar Erik Vasquez 
Sanchez. 

Dessutom ger landrättigheter inget 
skydd alls mot de delar av timmermaffian 
som verkar helt utanför lagen och sedan 
säljer den dyrbara råvaran ädelträ vidare till 
de formellt laglydiga skogsbolag som förfal-
skar ursprungsmärkningen före export. 

– Regeringen bryr sig inte om byarna, sä-
ger Erik Vasquez Sanchez. Den stoppar inte 
exploateringen av resurserna som byarna är 
beroende av. Det pågår en invasion.

Marschen går längs 
knappt urskilj-
bara stigar i den täta 

djungelvegetationen. Ibland måste vägen 
röjas med machete. Stämningen är spänd. 
Spanare som gått i förväg rapporterar att 
polis patrullerar avverkningsområdet för att 
se till att inget stör avverkningen. Männen 
från Santa Clara konfererar.

– Vi går dit ändå, säger någon. 
– Inte för att bråka, bara för att förklara 

att det här är vårt territorium, fyller någon 
annan i. 

Först är det surrande ljudet svårt att ur-
skilja från resten av djungelns påträngande 
ljudkuliss. Armén av insekter tjuter, skriker 
och gnisslar. Men det ökar i volym i takt 
med att vi närmar oss. Det låter mekaniskt, 
som en maskin. En motorsåg. Doften av 
färsksågat timmer tränger igenom luften. 
De nyfällda träden ser ut som stupade jättar.   

Viss oro kan skönjas i skogsarbe-
tarnas ögon när de omringas av 
shipibofolket. Bägge grupperna är 
beväpnade. Den ena kämpar för sitt 

➤

➤

LAGEN I EGNA HÄNDER. I Amazonas har timmermaffian som nu 
hotar Santa Clara sedan långt tid kunnat härja i stort sett ostört. 
Därför har byn tagit saken i egna händer. Beväpnande med machetes, 
pilbågar och ett gammalt gevär patrullerar byn sitt territorium på 
egen hand. 

AMAZONAS 
VÄKTARE

KONFRONTATION. Byns utsända 
beslagtar skogsarbetarnas motor-
sågar. De som vägrar ge ifrån sig 
sina sågar slits och puttas bort.

MOT DJUNGELN. De 25 byborna måste först 
färdas i båt en timme, därefter väntar några 
timmars marsch genom tät djungel.
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sätt att leva. Den andra för brödfödan. De 
män som sköter den faktiska avverkningen 
står längst ned i timmerhierarkin, oftast är 
de fattiga daglönare.   

Männen från Santa Clara läser upp den 
deklaration regeringen författade efter 
Edwin Chotas död och förklarar att skogen 
är skyddad.

– Myndigheterna säger att det är fritt 
fram. Vi har order att arbeta, säger en av 
trädfällarna. 

Det hettar till när byns utsända ska 
beslagta motorsågarna. En skogsarbetare 
sätter sig demonstrativt på sin såg men slits 
bort under upprörda rop.  

Ändå skiljs de åt på under omstän-
digheterna vänskapliga former. 
Flera av skogsarbetarna säger 
förlåt och tar i hand. Men så snart 

patrullen från Santa Clara är utom synhåll 
kommer skogsarbetarna att skynda sig att 
kontakta polisen. De har inget val.  

Urfolken har inte heller något val, säger 
Reyder Sebastian, ordförande för Aidesep 
i Ucayali. Om myndigheterna inte tar sitt 

ansvar kommer konflikten att trappas upp:
– Vi har gett regeringen till årsskiftet på 

sig att ta bort alla koncessioner från våra 
territorier. Om den inte gör det kommer vi 
själva att agera. 

Reyer Sebastian vill inte gå in på detaljer 
men säger att han talar om väpnad kamp: 

– Vi har lång erfarenhet av självförsvar. 
Regeringen tvingar oss att göra det den inte 
klarar av. Vi behöver områden som är säkra 
från timmermaffian.

Patrullen återvänder segerrusig till 
Santa Clara. Krigsbytet består av fem 
motorsågar. Medan männen turas 
om att lyfta dem i triumf är Alicia 

Vazques Vardales mer reserverad. Fing-
rarna stryker nervöst över kjolen dekorerad 
med shipibos labyrintliknande geometris-
ka mönster. Hon har fem barn att försörja 
och vet att varje framgång kan följas av 
vedergällning.

– Det är farligt här nu, säger hon. Jag 
sover inte på nätterna för jag är rädd att 
timmerföretagen ska komma för att häm-
nas. IIII

BESLAGTAGNA SÅGAR.Tillbaka i byn Santa Clara 
med krigsbytet. 

SKEPTICISM. Alicia Vazques Vardales vet att framgångar 
kan följas av vedergällning. Därför lyssnar hon noga på 
lokalsamhällets egna radiosändningar. 

➤

SLAGET ÄR VUNNET.  
Ytterligare ett krigsbyte.  
En skogsmaskin. 


