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GRUVBOOMEN
 

På SGU:s karta över ak-
tuella prospekteringar i 
Nikkaluokta är fjällryggen 
täckt av markerade områden 
i geometriska former. »Det 
är knappt en vit fläck på kar-
tan«, säger Matti Berg, ord-
förande i Girjas sameby.
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Ökad efterfrågan på råvaror och en generös svensk minerallag gör att  
utländska gruvbolag söker lyckan i Sverige. I gruvstaden Kiruna höjs röster 

mot planerna på att öppna nya gruvor i obruten fjällmark. I Jokkmokk  
har provbrytningen i Gállok/Kallak blivit en infekterad fråga.

TEXT: KATARINA LIND   FOTO: MARCUS ELMERSTAD

GRUVBOOMEN
 SKAPAR HÅL SOM ALDRIG FÖRSVINNER
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 U
ppe på en höjd sitter Ylva Sarri 
och tittar ut över Kalixälven, någ-
ra mil väster om Kiruna.

– Det här är platsen i mitt hjär-
ta, kargt och outsägligt vacker. 
Vattendrag ligger som silverband 

över fjällryggen mellan två dalgångar. När snö-
stormen piskar förstår jag att jag bara är en liten 
prick på jorden, man färdas inte hur som helst i 
de här fjällen, det gäller att ha kunskap om na-
turen. Luften är ren och det går att dricka vat-
ten från vilken jåkk som helst, säger Ylva Sarri.

I Nikkaluokta bosatte sig hennes farföräldrar 
för över hundra år sedan. Ylva Sarri bor både 
här och i Kiruna, hon jobbar med att bevara sa-
miskan på ett center för minoritetsspråk.

Girjas sameby använder dalgången i Nikka-
luokta som vandringsled för sina renar och det 
är här som Kiruna Iron AB, dotterbolag till det 
australienska gruvbolaget Hannans Reward 
Ltd, vill provborra efter järnmalm och öppna 
flera dagbrott.

Gruvplanerna har väckt stort missnöje och 
oro hos stugägare, samer, renägare, turistföre-
tag och många gruvarbetare i Kiruna. Facket 
Gruvtolvans ordförande Jan Thelin i Kiruna har 
uttryckt sitt stöd för dem som kämpar mot Ki-
runa Irons planer.

– Jag har inte hört någon uttala sig för gru-
vor i obruten fjällmark, varken politiker eller 
andra boende, vi har haft flera namnlistor ute 
och över 80 procent har protesterat mot gruv-
planerna, säger Matti Berg, ordförande i Girjas 
sameby utanför Kiruna och drivande i gruppen 
Bevara Fjällmarken.

Skillnaden mot Jokkmokk är att Kiruna har 
jobb och redan etablerade gruvor, många som 
bor här gör det för naturens skull och vill bevara 
den, berättar Ylva Sarri. I Jokkmokk är arbets-
lösheten och avfolkningen stor, vilket leder till 
en konflikt mellan renskötare, samer, turistfö-
retag och de boende som hoppas på jobb. Kom-
munalrådet Stefan Andersson (S) i Jokkmokk 
tror att en gruva kan skapa cirka 300 arbetstill-
fällen under en period på 15 år.

Prospekteringen i Girjas sameby har inte 
nått lika långt som i Gállok/Kallak utanför Jokk-
mokk och är inte lika känt i riksmedia. Men 
problematiken är densamma när det kommer 
till påverkan på rennäringen och miljön.

Ett dagbrott i ett obrutet fjällområde är inte 
största hotet mot rennäringen i sig, utan det 
är infrastrukturen kring en gruva. För att frak-
ta bort malmen så behövs det vägar, broar och 
järnväg. Det gör att infrastruktur i renbetesland 
påverkar vandringslederna mellan vinter- och 
sommarbete. Sedan två år tillbaka har många 
renskötare märkt renarna med gps-sändare för 
att kunna visa för myndigheterna hur renarna 
vandrar, berättar Ylva Sarri.

– Hade det gått att frakta bort malmen från 
luften hade det inte varit ett stort ingrepp i vårt 
renbetesområde, men nu kan det bli en järnväg 
som kommer att skära rakt igenom våra marker, 
säger Ol-Duommá Utsi, även kallad OT, ren-
ägare i Sirgas sameby i Jokkmokk.

Byggs det upp en stor infrastruktur kring en 
gruva kommer brytningen inte att ta slut när 
det utpekade området är färdigbrutet. Malmå-
dern kommer att följas till sitt slut, vilket kan 
innebära att långt större områden kommer att 
exploateras än planerat, tror han.

 – Ibland tänker jag att det vore lika bra att 
sluta med rennäringen.

Nya planer på gruvor berör inte bara Norr-
land utan hela Sverige. De senaste åren har 
Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU)
beslutsorgan Bergstaten beviljat undersök-
ningstillstånd för järn, litium, uran, kalk, fos-
silgas och skiffer till olika bolag. Sedan 2005 
har det utfärdats mer än 1 500 tillstånd, vilket 
är nästan 200 om året. 

Undersökningstillstånd har beviljats för skif-
fergas och även uran i bland annat Skåne, Väs-
tergötland, Östergötland, Närke och på Öland. 
Det är endast när det gäller uran som en kom-
mun har vetorätt och än så länge finns det ing-
en uranbrytning i Sverige, däremot tretton 
undersökningstillstånd. Västervik, Gränna vid 
Vättern, Östhammar och Bergslagen är gamla 
gruvområden som återigen är aktuella för bryt-
ning. Kring nästan varje prospekteringsprojekt 
har det skapats proteströrelser, den senaste pro-
testen, förutom i Kallak/Gállok, som fick stor 
uppmärksamhet i media var i Ojnareskogen på 

Det är få som lyckas för-
sörja sig som renskötare 
på heltid och Ol-Duommá 
Utsi kopletterar med ett 
slakteri. Han hade inte 
tänkt bli renskötare när 
han var yngre, men blev 
det för att det är viktigt 
för hans identitet.

 »Ibland tänker jag att det 
vore lika bra att sluta med 
rennäringen.«
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Gotland där ett kalkbrott planerades.
Ökad materiell tillväxt i världen och en ny 

gruvpolitik i Sverige har gjort att prospektering-
arna har skjutit i höjden. Fram till 1993 hade 
staten rätt till 50 procent av värdet på mineral-
fyndigheterna varje år, idag ligger andelen på 
en halv promille. Råvarupriserna på stål steg till 
historiska nivåer 2008 och även om priserna 
har sjunkit sedan dess, har intresset för Sveri-
ges mineraltillgångar inte gjort det. Förutom 
fördelen med den låga mineralersättningen till 
stat och markägare på två promille för bruten 
malm, är det gratis att leta i SGU:s arkiv bland 
mer än tre miljoner borrkärnor. Sveriges mine-
ralfyndigheter är väl dokumenterade.

Både SGU och Bergstaten, som ligger under 
näringsdepartementet, har som syfte att under-
lätta för gruvnäringen. Bergstatens regerings-
uppdrag är att »på ett aktivt och effektivt sätt 
vara en tillstånds-, tillsyns- och informations-
verksamhet som ska möjliggöra undersökning 
och utvinning av de mineraliska ämnen som 
omfattas av minerallagen (1991:45).«

– Både SGU och Bergstaten har som reger-
ingsuppdrag att marknadsföra och underlätta 
för gruvprospektering, samtidigt är de den till-
ståndsgivande myndigheterna. Det är svårt att 
se hur ett beslut kan vara opartiskt i en sådan 
situation, säger Matti Berg.

Det krävs flera turer innan ett bolag får till-
stånd att öppna en gruva och det är först i slutet 
av processen som ärendet går till miljödomsto-
len. Redan innan ärendet har nått dit har bo-
laget plöjt ner miljontals kronor i prospekte-
ringen

– Om ett bolag lagt ner 10 miljoner på en un-
dersökning, hur ska då en myndighet backa ur? 
säger Matti Berg.

EU-KOMMISSIONEN välkomnar Sveriges 
satsning eftersom det går hand i hand med de-
ras mål om att öka produktionen av mineraler 
i Europa fram till 2020. I Sverige har EU pekat 
ut Lappland, Skellefteå och Bergslagen för sina 
fyndigheter av järn, zink, koppar och nickel. 

– Det är stora marknadskrafter som styr och 
de i Bryssel har aldrig satt sin fot här, vilket gör 
deras beslut abstrakta. Det här är bara en regnig 
blöt utpost vid världens ände, ibland tror jag att 
det är omöjligt att påverka, säger Matti Berg.

Nytt hopp väcktes när kampen mot kalkbryt-
ning i Ojnareskogen på Gotland blev en riks-
nyhet.

– Det var samma krafter där som här, för det 
hela hör ihop, kalken används för att rena mal-
men, säger han.

Han hoppas att domen som hindrade vidare 
brytning av kalk på Gotland vid Ojnareskogen 

kan underlätta arbetet för att stoppa fler gruv-
planer.

I Gállok har Jokkmokk Iron Mines AB, JI-
MAB, dotterbolag till det brittiska bolaget 
Beowulf Mining, nyligen provbrutit malm. Se-
dan i somras har flera aktivister satt upp ett pro-
testläger i närheten av området. Vi kom dit i 
augusti samtidigt som OT Utsi.

– Törs du fortfarande visa dig på Ica? frå-
gar han Mikael Stenman som är miljöpartist 
i Jokkmokk.

I Jokkmokk är invånarna mer kluvna i gruv-
brytningsfrågan än i Kiruna. Här har den de-
lat upp befolkningen i ja- och nejsägare, samti-
digt som många inte vågar ta ställning i frågan 
överhuvudtaget. Här ställs arbetstillfällen och 
gruvnäringen mot rennäring och turistnäring. 

Jokkmokks kommunalråd Stefan Andersson 
(S) står tillsammans med en majoritet av de 
styrande socialdemokraterna bakom en gru-
va i Gállok. Socialdemokraterna hoppas att en 
gruva kan vända avfolkningstrenden. På so-
ciala medier finns det olika grupper både för 
och emot JIMAB. Där är debatten hårdare än i 
vardagens möten, men flera boende har slutat 
hälsa på varandra på grund av konflikten, be-
rättar Helena Länta, renskötare i Jåhkågasska 
sameby. Hon har renar i området som JIMAB 
provborrar i.

– Jag har en 17-åring som är rädd för att gå ut 
för att ha kul. Det är när människor är onykt-
ra som det blir tydligt hur splittrade folk är i 
frågan.

Protesterna mot gruvan samlade aktivister 
från hela Sverige, samer från omkringliggan-

»Det är stora marknads
krafter som styr och de i 
Bryssel har aldrig satt sin 
fot här, vilket gör deras  
beslut abstrakta. Det här är 
bara en regnig blöt utpost 
vid världens ände.«

Sametingets öppnande hölls 
i Jokkmokk och i Gállok/
Kallak. Under den veckan 
gjordes ett enhälligt utta-
lande mot prospekteringar 
och nya gruvor i Sápmi.

Det var för två år sedan i  
augusti som Ylva Sarri mötte 
Matti Berg på flygplatsen 
i Kiruna och fick höra talas 
om Kiruna Irons planer på 
ett dagbrott i Nikkaluokta.
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de byar och flera boende i kommunen. Akti-
visterna som sov i lägret fick mat och vatten 
från sympatiserande grannar och under några 
helger arrangerades musikkvällar, konstnärer 
målade och tal hölls. Även Sametinget besökte 
Gállok under sitt öppnande i Jokkmokk. Vid två 
tillfällen ingrep polisen vid vägblockader. Den 
första gången greps sex aktivister, den andra 
gången var vid gruvbolagets provsprängning 
21 augusti. Flera av aktivisterna släpades från 
platsen av polis. Lägret har sedan dess brutits 
upp och gruvbolaget väntar på analysen av prov-
sprängningarna som görs i Finland.

J okkmokk är inte en gruvstad som många 
andra städer i Norrland, utan är idag 
mest känd som ett samiskt kulturcen-
trum. Annat var det fram till 1980-ta-
let, då var  Vattenfall den stora arbets-

givaren i kommunen. I Porjus ligger kraftverket 
Harsprånget som står för en stor del av Sveriges 
energiförsörjning. Men jobben finns inte längre 
kvar i byn eftersom Vattenfall rationaliserade 

dammen på slutet av 1980-talet. Från hundra-
tals arbeten under flera decennier till bara en 
handfull idag, turbinerna styrs från Stockholm.

Arne Forsman bor i Randijaur knappt en mil 
från Kallak. Han berättar att många minns sve-
ket från Vattenfall men samtidigt hur det var 
när Jokkmokk blomstrade.

– Vi vet hur vi hade det och så vill vi ha det 
igen. Det är ingen som ropar hurra för gruvan, 
många är tveksamma, men får alla berörda en 
skälig ersättning så är det en bra sak, säger han.

På väg till OT Utsis farbror John-Erling Utsi, 
pekar han ut genom fönstret på de vita fläckar-
na i skogen på båda sidorna av vägen.

– Det är renlav som våra renar äter av under 
vintern. De tunga lastbilar som   bolaget pla-
nerar att köra här med några minuters mellan-
rum kommer inte att kunna stanna för renarna.

I vanliga fall går det stora timmerlastbilar 
på vägen, men det är chaufförer från trakten 
som känner renarna och området, inte inhyr-
da chaufförer som kör desto tyngre fordon med 
längre bromssträcka, berättar hans farbror.

– Det känns som ett gruvinferno här, säger 
OT Utsi. Gállok/Kallak är ett av de äldsta sa-
miska områdena och en av de viktigaste ren-
betes-områdena, precis som Girjas sameby ut-
anför Kiruna.

Fjällkedjan som sträcker sig längs med Ka-
lixälven i Girjas sameby är i stort sett opåver-
kad av människan. Hur det kommer att se ut 
med dagbrott i området är svårt att föreställa 
sig, men det kan Ylva Sarri i Nikkaluokta.

– Jag ser sår i marken som aldrig någonsin 
kommer att läka. Förutom dagbrott ser jag vä-
gar som skär genom fjället. Stora rektangulära 
konstgjorda slamdammar som kommer ligga 
där till jordens ände. Jag är uppvuxen i Kiruna 
och vet hur det ser ut på baksidan av en gruva. 
Vi kommer att få zick-zacka mellan gruvhålen 
när vi färdas ute på vintern och de som vandrar 
upp på Kebnekaises topp kommer att blicka ut 
över tre-fyra dagbrott. 

katarina lind är frilansjornalist.
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I TÄRNABY STÄLLDES två nä-
ringar märkta som riksintressen 
mot varandra, en nickelfyndighet 
och rennäringen i området. Reger-
ingen beslutade i augusti att gruvan 
i Tärnaby gav större samhällsvinst 
än rennäringen. Runt om i Sverige 
har rennäringen under lång tid flyt-
tat på sig för vindkraft, vattenkraft, 
järnvägar, men gruvor i obruten 
fjällmark har fått Sápmi att explo-
dera.

– Jag hoppas att gruvkonflikten 
lyfter frågan om samernas rätt till 
sina marker och att frågan kommer 
att diskuteras i hela Sverige, precis 
som i Norge i under Alta-konflikten, 
säger Sara Larsson som bor i Vin-
deln, nordväst om Umeå.

Hon sitter med i partiet Min Ge-
aidnu i Sametinget och är även med 
i en delegation utsedd av regeringen 
för att förhandla om en ny samekon-
vention som ska gälla i Sverige, Nor-
ge och Finland.

Sara Larsson berättar att politiker 
från sametinget i Norge redan tidigt 
i våras gjorde kopplingen mellan 
den uppblossade gruvkonflikten i 
Sápmi till Alta-konflikten i Norge. 

Alta-konflikten pågick i Norge 
under 1970- och 80-talet och hand-
lade om ett kraftverksbygge där Kau-
tokeinoälven mötte Altaälven. Pla-
nen var att dämma upp ett område 
som skulle lägga en by under vatten 

och även påverka ett renbetesland. 
Miljörörelsen startade protesterna 
men efterhand anslöt sig samerna. 
En grupp reste till Oslo och hunger-
strejkande, frågan om samernas rät-
tigheter letade sig in i varje norskt 
hem. Trots att kraftdammen blev av 
ledde konflikten till att Sametinget i 
Norge bildades 1989.

– Om Alta-konflikten ledde till 
ett sameting i Norge är målet för da-
gens konflikt att få Sverige att skriva 
under konventionen om ursprungs-
befolkningars rättigheter, ILO 169.

Internationella arbetsorganisatio-
nen, ILO, antog en konvention 1989 
som bygger på  ursprungsbefolk-
ningar och stamfolks rätt till mark, 
bevarande av identitet, kultur och 
delaktighet i beslutandeprocesser. 
Både Danmark och Norge har rati-
ficerat konventionen, men Sveriges  
regering hänvisar till att det pågår 
en utredning kring samernas mark, 
vatten-, jakt- och fiskerättigheter. 
Och vill därmed inte kommentera 
i frågan.

– Jag tror att regeringen är oro-
lig för vad som kan hända om vi får 
vara med och bestämma och om vi 
skulle få vetorätt är regeringen rädd 
för att vi skulle sätta stopp för gru-
vor, vindkraft, vattenkraft och tu-
rism. Det finns en rädsla från norr-
landsbänken i riksdagen att de inte 
kommer att kunna bestämma över 

samerna längre om konventionen 
ratificeras.

Sara Larsson är snarare rädd för 
att Sverige inte kan hantera en gruv-
boom och dess konsekvenser på ett 
bra sätt. Regeringen är för ivrig och 
ger alltför lätt tillstånd till prospek-
teringar och gruvor   utan en lång-
siktig hållbarhet när det kommer 
till arbetstillfällen och miljö, menar 
hon.

Det handlar om ett självbestäm-
mande kring den marken vi använ-
der, vilket skulle betyda att samerna 
har rätt att säga ja eller nej till en 
gruva och att det måste respekteras. 
När två folk har självbestämmande 
i samma område så innebär det ju i 
praktiken att båda måste vara över-
ens. Skulle våra åsikter tas på allvar 
tror jag att vi tillsammans kan skapa 
en mer långsiktigt hållbar gruvnä-
ring.

Runt halsen har Sara Larsson ett 
silversmycke som hon fick när hon 

döptes, liknande smycken brukar 
hängas över samiska barns vaggor 
för att skydda mot onda andar. Sil-
vergruvor är en del av Sápmis his-
toria.

– De flesta samer är inte emot 
gruvor så länge det handlar om ett 
hållbart nyttjande av naturen, men 
det får inte gå överstyr och bli en 
rovdrift utan tanke på konsekvenser. 
Vi äger markerna och är därför skyl-
diga att förvalta dem klokt.

Hur ska frågan om samernas rät-
tigheter nå ut till köksborden i hela 
Sverige?

– Synen på samer behöver för-
ändras, nu är vi kända som de som 
bråkar och hatar vargar. Tänk om 
vi skulle bli kända som ett folk som 
kämpar för självbestämmande och 
rätten att vara delaktiga i beslut 
kring gruvplaner i Sápmi.

katarina lind

HOPPAS PÅ  
EN SVENSK  
ALTA-KONFLIKT
Jakten på nya gruvor i Norrland ställer samernas 
rättigheter på sin spets. När rennäringen ställs 
mot utvinning av mineralfyndigheter så kommer 
rennäringen alltid att förlora, menar Sara Lars-
son, politiker i Sametinget.

»Jag tillhör ett urfolk och för mig är det självklart att miljöfrågor och  mänskliga  
rättigheter hör ihop«, säger Sara Larsson.
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TEXT: JOHAN BERGGREN   FOTO: MARCUS ELMERSTAD

Därför gruvboom 
–och protester

Ol-Duommá Utsi under 
protesten mot gruvdrift 
i Kallak.
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Ett axplock jorden runt av protester mot 
gruvor och annan miljöskadlig exploa-
tering

rumänien. Frank Timis köpte på 
1990-talet i hemlighet utvinningsrät-
ten till Europas kanske största guld-
fyndighet, belägen under den gamla 
bergsstaden Rosia Montana. Timis fö-
retag Gabriel Resources, registrerat i 
skatteparadiset Jersey, har låtit inves-
terarna på kanadensiska börsen fylla 
företaget med närmare en miljard 
dollar. Fyndigheterna i Rosia Montana 
värderas i dagsläget till cirka 20 miljar-
der dollar. Hittills har stora protester 
stoppat försöken att inleda brytning, 
som skulle utplåna fyra bergstoppar. 
President Traian Basescu har länge 
stött projektet, men har nu uttalat sig 
emot det. 

panama. Folk ur Ngabe Bugle-
stammen i provinsen Chiriqui spärrar 
i oktober 2013 av den panamerikan-
ska motorvägen och drabbar samman 
med polisen med flera döda och många 
skadade som följd. Blockaden stör livs-
medelstransporter till Panama City och 
turismen. De protesterar mot plane-
rad gruvdrift och ett dammbygge på 
sitt land.

kanada. I provinsen British Columbia 
protesterar urbefolkningsnatio-
nen Tahltan mot företaget Fortune 
Minerals Ltd:s planer på att anlägga en 
koldagbrottsgruva i bergsdalen Sacred 
Headwaters, som man anser vara helig 
mark. Fyndigheten anses vara världens 

fjärde största av höggradigt stenkol. 
Ingen av sidorna uppger sig ha några 
planer på att backa.

tibet. Hundratals tibetanska bybor 
blockerar vägarna till tre gruvom-
råden, Atoe, Dzachen, and Chidze, i 
Dzatoeområdet. Efter sammandrabb-
ningar med kinesiska säkerhetsstyrkor 
upplöstes protesten, flera bybor har 
fängslats. Tibetanerna menar att områ-
dena är heliga.

guatemala. I maj i år infördes undan-
tagstillstånd i fyra städer i en månad 
för att myndigheterna skulle kunna 
kväsa en våldsam protest mot en pla-
nerad silvergruva nära San Rafael Las 
Flores. De protesterande menade att 
gruvan hotar dricksvattnet, men myn-
digheterna slog tillbaka hårt när de 
kidnappade 23 poliser.

usa. I Norra Wisconsin planerar före-
taget Gogebic Taconite ett stort järn-
malmsdagbrott i ett tidigare natur-
skyddat bergsområde, heligt för det 
lokala urfolket. Protesterna har varit 
både fredliga och våldsamma. Ett lag-
förslag har lagts som kan ge gruvbola-
get rättigheter att spärra av hela det 
aktuella området permanent.

kirgizistan. I norra delen av landet 
har protester, både fredliga och våld-
samma, i åratal förekommit mot guld-
gruvor som förstör naturområden och 
förgiftar grundvattnet. Diktaturen har 
svarat med hårda repressalier.

australien. I nordvästra Tasmanien 
slog domstol i augusti fast att det inte 
finns några lagliga hinder för fortsatt 
gruvprospektering för järnmalm och 
andra mineraler av Venture Minerals i 
Tarkine-gruvan. Protestgrupper menar 
att driften hotar regnskog, där bland 
annat den utrotningshotade tasman-
ska pungdjävulen lever.

indien. Ugriawas, Jaipur. Polis arres-
terar ett 15-tal bybor efter våldsamma 
protester mot en gruva som hotar ber-
gen där deras hem ligger, i juni i år.

USA/Kanada: Oljepipeliner
För att effektivt kunna frakta den olja 
som utvinns ur oljesand i Alberta i nor-
ra Kanada planerar USA och Kanada att 
bygga den 190 mil långa Keystone XL 
Pipeline, som ska förbindas med den 
pipeline som går mellan Oklahoma och 
gulfkusten i Texas. Pipelinens drag-
ning går över bland annat USA:s störs-
ta färskvattentäckt, som vid läckage 
riskeras skadas. Utvinning av olje-
sanden skadar stora naturområden i 
Kanada. Dessutom vore det förödande 
för klimatet om detta extra koldiox-
id-”smutsiga” fossila bränsle kom upp 
och brändes. I våras demonstrerade 40 
000 utanför Vita Huset mot Keystone 
XL Pipeline och i Kanada leds ”Idle No 
More”-kampanjen mot oljesandspro-
duktionen av urbefolkningsgrupper 
med demonstrationer, hungerstrejker 
och andra aktioner.

V ad marknadsliberala ekonomimo-
deller än säger om den eviga till-
växtens möjlighet, är många mine-
raler och andra råvaror på väg att 
bli knappa. Eftersom mänsklighe-

tens produktion fortsätter öka, så driver knapp-
heten upp priserna på dem, så investeringar i 
gruvprojekt som förut varit olönsamma, ser 
idag ut att kunna bli lönsamma. Dessutom är 
stater i en tid av global recession, där ändå en 
stor efterfrågan finns, främst från Kina, mycket 
benägna att upplåta sina marker för exploate-
ring, som kan innebära »nyttigheter« i form av 
arbetstillfällen och utbyggd infrastruktur. Där-
för boomar exploateringen av diverse naturre-
surser. Även i Sverige.

Protester uppstår ofta lokalt när de natur-
skövlande gruvorna och brotten anläggs. De 
marker som hittills legat oexploaterade har ofta 
varit de där urbefolkningar funnit levnadsut-
rymme. Det som sker i svenska sameland liknar 
det som sker på många platser över hela jorden: 
urbefolkningar tvingas undan för att deras land 
innehåller rikedomar. Det sker i USA, Kanada, 
Guatemala, Honduras, Peru, Tibet, Indien, Kir-
gizistan, Indonesien: listan kan göras lång. Men 
även majoritetsbefolkningar protesterar. Den 
kamp som förs mot exploatering av de sinande 
naturresurserna handlar inte bara om att rädda 
lokala naturvärden – som kan vara nog så stora, 
som förstörda dricksvattentäckter för miljoner 
– utan även globala. Tar vi upp och bränner de 

»okonventionella« fossila bränslena är klimatet 
chanslöst. Men var ska vi annars få vår energi 
ifrån? Dammar i till exempel Amazondjungeln 
gör den sårbarare för temperaturökningar och 
skogsbrand, men utan dammar till el kräver en 
växande brasiliansk industri energi från annat 
håll – kanske oljan i de djuphavskällor man pla-
nerar utvinna? Den ständiga expansionen av 
exploatering av råvaror gör tråden som håller 
ihop en ekologiskt hållbar biosfär för männis-
kan att existera allt tunnare. En slösaktig pro-
duktionsinriktning och krav på ständig tillväxt 
kommer att fortsätta driva på dessa exploate-
ringsprojekt. Lokala protester i all ära – utan 
en global omdaning av systemet kan dessa som 
bäst flytta problemen.

GLOBALA GRUVPROTESTER 
HÖSTEN 2013

Minoritetsfolks rättigheter
Det som skiljer exempelvis expoa-
teringskonflikten i Kallak med den i 
Ojnareskogen på Gotland, är att i det 
första fallet berörs ett urfolk, sam-
erna. De är en nation instängd i en 
annan, kan man säga, den svenska. 
En situation de delar med många 
urfolk runtom i världen. Liksom his-
torien att ha blivit förtryckta och 
undantryckta. Något som pågår än 
idag. För att råda bättring på detta 
har också världens nationer genom 
FN uppmärksammat detta, och skri-
vit avtal och ratificierat överens-
kommelser rörande urfolk. Men en 
faktor i detta förtryck som är cen-
tral, är det systematiska och åter-
kommande erövrandet av urfolkens 
land. Det finns talande nog ingen 
specifik FN-sektion eller ett enda av-
tal som rör landfrågan. Istället finns 
det paragrafer spridda över andra 
internationella dokument. Som i 
International Labour Organization 
(ILO)-konventionen nr 169. Här slås 
fast att en regering ska ge ett ur-
folk rätt till sitt land, vara med och 
bestämma om ifall utvinning av re-
surser på dessa land ska ske, vara 
medbestämmande i besluten och 
skötseln av detta, och få kompensa-
tion för eventuella skador på miljön 
som uppstår. I FN:s Deklaration om 
urfolkens rättigheter slås det i Artikel 
8, punkt 2 b, fast att »Stater ska upp-
rätta effektiva mekanismer för att 
hindra /…/ Alla handlingar som syf-
tar till att frånta urfolk deras land, 
territorier eller resurser.«

Det finns anledning att fråga sig 
om Sverige uppfyller dessa interna-
tionella åtaganden.


