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Öppet brev till Stora Enso
Stockholm, 17 april 2008

STORA ENSO, SLUTA MED OANSVARIGT AGERANDE I BRASILIEN!

Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV), MST:s Stödgrupp, NOrdBruk/Via
Campesina, FIAN Sverige (Food First International Action Network) och
UBV/Latinamerika uppmanar Stora Enso att ta ert ansvar gentemot bönder och
miljön, idag den 17 april, på småböndernas internationella aktionsdag.

För 12 år sedan mördades 19 jordlösa lantarbetare i Brasilien, och böndernas
internationella aktionsdag instiftades av Via Campesina. Nu står eukalyptusträden som
symbol för en expansiv pappersindustri i Latinamerika där monokulturer hotar den
biologiska mångfalden och tar mark i anspråk som fattiga behöver för sin matförsörjning.
De expanderande monokulturerna gör också att sojaodling och betesdjur flyttar vidare
och orsakar skövling av regnskogen.

Genom att köpa upp mark genom bulvaner och plantera monokulturer bidrar Stora Enso
till att upprätthålla ett system som är miljömässigt och socialt ohållbart. Vi uppmanar
Stora Enso att ta sitt ansvar gentemot bönder och miljön.

Den 4 mars i år gick militärbrigaden i delstaten Rio Grande do Sul till hårt angrepp mot
900 kvinnor från bondeorganisationen Via Campesina, som hade ockuperat mark som
används av Stora Enso. Marken i fråga, Fazenda Tarumã, om 2 100 hektar, ligger nära
gränsen med Uruguay, så nära att marken inte kan köpas av utländska personer eller
företag, enligt brasiliansk lag. Kvinnorna protesterade mot att Stora Enso ändå har fått
äganderätt till marken, och utöver detta krävde de matsuveränitet istället för
”agrobusiness” och monokulturer. Eftersom Stora Enso har bidragit till guvernörens
valkampanj, tvekade antagligen delstatens armé inte länge. Resultatet blev 800
arresterade och över 50 skadade. Situationen i området är mycket allvarlig.
Undertecknade ansluter sig till FIAN Sveriges uppmaning till de brasilianska
myndigheterna att tillhandahålla mat, vatten och medicinsk vård samt att stoppa
polisens våld mot jordockupanterna.

Resursfördelningen i Brasilien är extremt ojämlik. En procent av jordägarna äger nästan
hälften av Brasiliens odlingsbara jord. Jordkoncentrationen ökar med spridningen av
monokulturer som soja, sockerrör och eukalyptus. Samtidigt finns det fyra miljoner
jordlösa som väntar på att få jord att odla. Det är bönderna som blir offer. När trycket på
mark för odling av sockerrör och eukalyptus ökar, stiger priserna på mark.
Myndigheterna får svårare att genomföra den grundlagsenliga jordreformen. Under år
2007 har mycket mindre mark fördelats än tidigare. Bönderna pressas också att
kortsiktigt sälja sin mark, på lång sikt förlorar de därmed sina försörjningsmöjligheter.
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Avreglerad skogspolitik och möjligheter att spekulera i skog är förutsättningar för de låga
råvarupriserna och har gett Stora Enso stora vinster i Norden, som det nordiska företaget
använder för en miljömässigt och socialt ohållbart produktion på andra kontinenter. Stora
Enso men också svenska och brasilianska politiker måste ta sitt ansvar gentemot bönder
och miljön såväl Syd som i Nord.

Vi kräver att Stora Enso:

- drar sig tillbaka från Fazenda Tarumã tills dess att ägandeförhållandena har
utretts

- tillämpar ett hållbart skogsbruk både i Sverige och i Brasilien, med respekt för
lokalbefolkningen, bönder och miljön

Vi kommer också att kräva av jordbruksministern Eskil Erlandsson att den
svenska regeringen:

- ser till att svensk skogs-, jordbruks- och miljöpolitik ändras så att svensk
konsumtions negativa miljö- och sociala konsekvenser i andra länder förhindras

- inleder en dialog med Brasiliens regering för att påskynda de krav om åtgärder
som tidigare ställts av FIAN till de brasilianska myndigheterna att de ska:
• stoppa allt våld mot jordockupanterna i Rio Grande do Sul
• säkra tillgången till mat och vatten i området samt erbjuda medicinsk vård

till de drabbade
• tillsätta en oberoende utredning kring händelserna i  Rio Grande do Sul

den 4 mars och företagets illegala övertagande av marken

Ellie Cijvat (Miljöförbundet Jordens Vänner, ordförande)

Torgny Östling (NOrdBruk/Via Campesina, Europarepr. i skogsfrågor)

Carmen Blanco Valer (UBV/Latinamerika, ordförande)

Bosse Johansson (MST:s Stödgrupp)

Lena Klevenås (FIAN Sverige, ordförande)

Kontakt:
Ellie Cijvat (Miljöförbundet Jordens Vänner, ordförande), 073 - 778 2242,

ellie.cijvat@mjv.se, www.mjv.se
 Torgny Östling (NOrdBruk/Via Campesina Europarepr. i skogsfrågor) 070-302 33 36,

torgny@nordbruk.org www.nordbruk.org
Carmen Blanco Valer (UBV/Latinamerika, ordförande), 0730349138,

carmen.blancovaler@ubv.se, www.ubv.se
Bosse Johansson (MST:s Stödgrupp), 070 – 203 4916, www.mst.org.br
Lena Klevenås (FIAN Sverige, ordförande), 0705 304253, lena.klevenas@telia.com,

www.fian.se


