
Stora Enso, stäng era fabriker i Brasilien! 

I dagarna genomför tusentals brasilianska kvinnor aktioner mot det svensk-finska företaget 
Stora Enso. Kampen står mellan jordlösa kvinnor som söker försörjning för sina familjer och 
ett av världens största skogsföretag. De kräver att företaget med omedelbar verkan lämnar 
Brasilien.  

Aktioner mot nordiska skogsföretag har blivit vardag i Brasilien. Runt den 8:e mars – den 
internationella kvinnodagen – kommer flera aktioner äga rum. För tre år sedan genomförde det 
internationella lantbrukarnätverket Via Campesina en massiv aktion mot skogsindustrin. Tvåtusen 
kvinnor ockuperade ett laboratorium i södra Brasilien. Då var målet det delvis norskägda företaget 
Aracruz Celulose. Idag är det deras samarbetspartner, det svensk-finska företaget Stora Enso, som 
står överst på agendan. Då som nu kräver de att den nordiska skogsindustrin lämnar Brasilien.

Via Campesina menar att Stora Enso och deras enorma eukalyptusplantager inte erbjuder en hållbar 
social eller ekologisk lösning. Företaget erbjuder få jobb i förhållande till ytorna de tar i anspråk, 
eftersom mycket av industrin är mekaniserad. Och de betalar lite skatt eftersom exportindustrin i  
Brasilien har omfattande skattelättnader. Lokalbefolkningen har dessutom fått problem med 
vattenförsörjningen, eftersom träden kräver så mycket vatten. Med vattnet försvinner den biologiska 
mångfalden – vilka djur och växter klarar sig utan vatten? Brasilianska forskare berättar om en 
social och ekologisk katastrof, och de kallar trädplantagen för gröna öknar. ”Åk hit och titta och 
lyssna – marken är helt uttorkad, och det är knäpptyst. Och så har Stora Enso mage att kalla det här 
för skog!” 

Stora Enso är inblandade i flera juridiska processer. I Rio Grande do Sul är de anklagade för att ha 
köpt mark vid gränsen, något som utländska företag inte får göra. Förra sommaren kom en fällande 
dom i ett åtal som gällde skövling av regnskog. De dömdes då till att betala 80 miljoner SEK i böter 
till delstaten Bahia samt att återplantera uppemot 100 000 hektar regnskog. Beslutet är såklart  
överklagat. Stora Ensos inställning till de konflikter som har uppstått är ett nonchalant ”vi har inte 
gjort nåt”. Via Campesina kallar det hela för nykolonialism. 

Enligt Via Campesina ägnar sig Stora Enso åt att finansiera politiska kampanjer, och för att vara 
säkra på att vinna finansierar man helt enkelt kandidater från såväl vänster- som högerblocket. Ett 
exempel är en process i södra Brasilien. Där försöker senatorer och kommunalråd nu ändra på lagen 
så att de träd som Stora Enso olagligt har planterat längs gränsen mot Uruguay ska få stå kvar. 

De jordlösas rörelse, MST, som är en av Stora Ensos största motståndare i Brasilien, deltog i Via 
Campesinas ockupationer för tre år sedan. För ett år sedan återvände de till att ockupera 
skogsföretagens mark i Rio Grande do Sul, efter några timmars ockupation dök militärpolisen upp. 
Med tårgas, batonger och hundar anfölls det tusental kvinnor som hade ockuperat Stora Ensos mark, 
bara några dagar före den 8:e mars. Politiker i samma delstat stängde i förra veckan alla MSTs 
skolor i delstaten. MST menar att det är påtryckningar från de transnationella företagen, och i 
synnerhet Stora Enso, som ligger bakom den ökande repressionen mot rörelsen. 

Kvinnorna från de jordlösas rörelse är inga handlingsförlamade offer, och det kommer vi att få 
erfara i dagarna kring den 8:e mars. Det är inte konstigt att kvinnorna, som generellt drabbas hårdast 
av fattigdomen i världen, också är de som står längst fram på barrikaderna i protesterna mot Stora 
Enso. De tiotusentals jordlösa kvinnor som i dagarna går ut för att ta historien i sina egna händer, 
protesterar inte för att det är roligt, de gör det för att slippa hunger och få möjlighet till en bit jord  
som de kan odla på.

Styrelseordförande Claes Dahlbäck och 1:a AP-fonden, en av Stora Ensos aktieägare, vad är ert 



budskap till dessa kvinnor? Hur ser ni på er verksamhet i Brasilien? Etikrådet, första till fjärde AP-
fondens samarbetsorgan för miljö- och etikfrågor, är det inte dags för en granskning av Stora Enso? 
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