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VERKSAMHETSRAPPORT 2017                      
 
 

AMAZON WATCH SVERIGE  
 
Amazon Watch Sverige arbetar främst för att generera finansiellt 
stöd för de viktiga projekt Amazon Watch internationellt bedriver i 
Amazonas. Vad de pengar du skänkt under 2017 har gått till kan 
du läsa om i denna rapport. 
 
Det är den västerländska världen som skapat problemet, och 
urfolken behöver oss nu. Vi måste vara deras allierade i kampen 
mot de gigantiska internationella företag som enbart är ute efter 
vinst, utan någon som helst tanke på de miljömässiga och 
kulturella konsekvenserna av deras handlingar.  
 
I över 20 år har vi kämpat, och kampen fortsätter. Genom att 
stödja urfolken skyddar vi regnskogen. 
 
Ett stort tack för ditt fortsatta stöd. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
 
Jasmin Gökboga 
Styrelseordförande 
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Översikt av Sacred Headwaters-kampanjen 2017 
 
Målet med Amazon Watch Sacred Headwaters kampanj 2017 var 
att fortsätta samarbetet med våra lokala urfolkssamarbetspartners, 
framförallt  i ecuadorianska och peruanska Amazonas, och med 
våra allierade internationellt. Syftet var att skydda regnskogens 
ekosystem och avancera urfolks rättigheter att styra över sina 
marker i enlighet med traditionell praxis.  
 
I Amazonas ekosystem, hem till fler än 400 olika urfolksgrupper, 
finns även en av världens största biologiska mångfalder och en 
enorm endemism (när en art enbart finns på en plats). Hoten från 
industriell utvinning är enorma, kroniska och ständigt ökande. Det 
finns mycket att göra! 
  

1. Besegra utvinningsindustrins megaprojekt, primärt 
utvinningen av fossila bränslen och bygget av stora dammar, 
genom att direkt stödja urfolkssamhällen vid frontlinjen och 
skapa internationell opinion. 
 

2. Avancera urfolks rättsliga befogenhet att styra över  sina 
förfäders territorier i linje med principer för hållbarhet och 
internationella normer för mänskliga rättigheter.  

 
3. Redovisa rena energilösningar på både lokal och 

internationell nivå, samt öka kapaciteten att bedriva 
motstånd och mer synligheten för urfolkssamhällena på 
plats.  
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Segrar, framsteg och viktiga aktiviteter 
 
Enligt vår strategiplan för 2016 – 2020 fortsätter Amazon Watch 
våra samarbeten med lokala urfolkssamhällen och organisationer i 
Peru och Ecuador, samt internationellt allierade. Tillsammans 
fokuserar vi på att: 
 

•  Skydda och försvara Amazonas regnskog genom att kämpa 
för urfolks rättigheter och deras territorier, både på plats i 
Amazonas och inom nationella och internationella 
organisationer. 
 

•  Förespråka rättighetsbaserade lösningar, samt hållbara och 
rättvisa alternativ till den industriella utvinning som hotar 
Amazonas och dess invånare. 
 

•  Utbilda och öka medvetandet om att Amazonas regnskog, 
och urfolken som bor där, är en del av lösningen på 
klimatförändringarna och andra miljöhot. 
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Vad gäller arbetet för att skydda och försvara Amazonas 
regnskog genom att främja urfolks rättigheter och 
deras territorier uppnådde vi följande under 2017:  
 

•  Förstärkning av nationella och internationella allianser bland 
urfolk med avsikt att skydda deras territorier i Amazonas 
regnskog från industriell utvinning. Amazon Watch gav bland 
annat  stöd till kongresser arrangerade av urfolk och 
strategiska planeringsmöten för urfolken i södra Ecuador och 
norra Peru. Kongresser och möten som var avgörande för att 
identifiera behov och möjligheter till samarbete gällande 
kartläggning, markavgränsningar och avstyckning samt det 
generella motståndet mot utvecklingen av olje- och 
gasutvinning. 
 

•  Tillhandahålla stöd för strategiutveckling, kommunikation och 
ekonomi till urfolk i norra Peru som kämpar för att 
oljebolagen ska ställas till svars för tidigare föroreningar, 
samt för att stoppa nya projekt. 

 
•  Stöd till urfolk i Amazonas för att  konfrontera kinesiska 

företag och investerare, som spelar en allt större roll i 
finansieringen av den ökade utvinningen av fossila bränslen. 
Detta arbete inkluderade bland annat en brevleverans av 
Sápara-ledaren Gloria Ushigua till Republiken Kinas 
ständiga uppdrag vid FN i New York och till Kinas ambassad 
i San Francisco. I brevet begärdes att oljeprojekt i Sápara 
området av statligt drivna kinesiska företag ska avslutas. 

 
•  Utökande av vår övervakning av kinesiska investeringar i 

Amazonas genom att alliera oss med Chinese Progressive 
Association. Tillsammans med dem ökar vi medvetenheten 
bland den asiatiska befolkningen i Bay Area, Norra 
Kalifornien, rörande Kinas avtryck i Amazonas. 

 
•  Vi fortsatte bedriva End Amazon Crude-kampanjen (Stoppa 

Råolja från Amazonas), som syftar till att minska 
marknadsandelen av smutsig råolja från västra Amazonas 
samt stigmatisera dess användning. Den banbrytande 
kampanjen, som lanserades i september 2016, kartlägger 
hela produktionskedjan och uppmanar amerikanska 
raffinaderier och varumärkesföretagskonsumenter av detta 
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oproportionerligt skadliga fossila bränsle att eliminera sin 
användning av olja från Amazonas. 

 
•  Kapacitetsuppbyggnad och utbildning på plats med våra 

urfolkssamarbetspartners kring fritt och informerat 
förhandssamtycke (FPIC), industriell utvinning och 
miljövårdslösningar, som inkluderar CONFENAIE och 
urfolkssamhällena i Sarayaku, Shiwiar, Shuar, Achuar och 
Sápara. 

 
•  Stod bakom inlämnandet (tillsammans med det nationella 

förbundet CONAIE) av nya krav angående det våld och 
trakasserier som människorättsförsvarare får utstå, liksom 
hotet mot urfolks kulturella överlevnad. 

 
•  Stödja starka röster på internationella klimatforum. Vi 

underlättade vår samarbetspartners deltagande i  People’s 
Climate March and Climate Week (september 2017) och 
därigenom ökade vi medvetenheten om betydelsen av 
urfolks rättigheter och Amazonas roll för klimatstabilitet. 

 
•  Deltog i flera händelser i New York City i samband med 10-

årsdagen av FN:s deklaration om urfolks rättigheter 
(september 2017). Amazon Watchs internationella 
generalsekreterare Leila Salazar-López och Kichwa-ledaren 
Patricia Gualinga från Sarayaku deltog i workshops, 
mediehändelser och höll viktiga föredrag. 

 
•  Deltog i Achuarförsamlingen (oktober 2017) och samlade 

visuellt material av Achuars motstånd mot GeoParks 
borrningar som kan användas i framtida kampanjer. 

 
•  Inbjudan till att gå med i GOST (Gas, Oil, Strategy Team), en 

exklusiv grupp av energi- och finansexperter som leder 
kampen för att minska utbudet av fossila bränslen och 
diagramstrategier för en rättvis övergång. Amazon Watch 
deltog i en tre dagars strategiworkshop i Lofoten, Norge 
(augusti 2017) och presenterade Amazonas som en viktig 
utgångspunkt för att hålla oljan i marken. Amazon Watch 
hjälpte även till att utforma språket i Lofoten-deklarationen, 
som nu signerats av över 600 NGOs som kräver en lyckad 
minskning av fossila bränslen. Vi kommer även fortsätta att 
delta i GOST-nätverket. 
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•  Stödde och åtföljde en delegation av urfolk från Sarayaku till 

klimatkonferensen COP 23 i Bonn, Tyskland (november 
2017). Amazon Watch, tillsammans med andra icke-statligt 
allierade, skapade utrymme för att föra fram vårt budskap om 
urfolks rättigheter, inklusive deltagande i Rights of Nature 
Tribunal. Utöver detta deltog vi även i en mängd andra 
aktiviteter under COP 23. 

 
•  Tillhandahållande av ekonomiskt, tekniskt och medialt stöd 

för en historisk urfolks marsch från Amazonas till Quito, 
Ecuador, som resulterade i en presidentdeklaration som 
förbjuder nya medgivanden till olje- och gas utvinning utan 
samtycke från lokala samhällen (december 2017). 

 

 
 
När det gäller att förespråka rättighetsbaserade lösningar 
uppnådde vi följande under 2017: 
 

• Utökat skydd av stora tropiska regnskogar i regionen 
Sacred Headwaters i Ecuador och Peru genom att avskräcka 
internationella investeringar i olja, samt stödja lokala initiativ 
för att säkra territorier och utveckla och genomföra hållbara 
planer för framtiden. 
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•  Samarbete med Empowered By Light i utvecklingen av 
soldrivna el- och kommunikationssystem för våra lokala 
urfolkssamarbetspartners. I Ecuador installerade vi mikrogrid 
solsystem i tre områden som hotas av ny oljeutvinning, vilket 
ger radio och satellitinternet möjligheter för Sápara 
samhällen så att de kan nå ut till omvärlden. Detta 
pilotprojekt ger dem ren förnybar energi när de arbetar för att 
försvara sitt territorium från nya oljeborrningsprojekt. Vi 
arbetade vidare i Ecuador med detta, och vi uppdaterar sol- 
och kommunikationssystemen i Sarayaku och utökade också 
arbetet till Peru. 

 
 
När det gäller att utbilda och skapa medvetenhet kring dessa 
frågor uppnådde vi följande under 2017: 
 

•  Stöd till urfolks kommunikation med media, beslutsfattare 
och den globala allmänheten, vilket bidrog till internationell 
exponering av deras kamp för att skydda sina hem i 
regnskogen och sina territoriella rättigheter. Vi tillhandahöll 
generellt stöd, översättning, utbildning, verktyg, 
onlineplattformar, ekonomiskt stöd och våra egna 
medieresurser för att urfolkskulle kunna dela sina historier 
globalt. 
 

•  Stor medienärvaro i Huffington Post, The Guardian och 
Mongabay. 

 
•  Vår onlinenärvaro ökade internationellt till över 163 000 

följare på Facebook, 50 000 på Twitter, 41 000 på Instagram 
och en e-postlista på över 200 000. 

 
•  Utökat vår förmåga att producera visuellt material som 

hjälper till att vittna om historierna och konflikterna i hela 
Sacred Headwaters regionen. Amazon Watch skapade 
bland annat en ny karta som visar urfolks territorier och 
möjliga nya områden för utvinning av olja. 

 
•  Samarbetat med Amazon Conservation Team och Center for 

Justice and International Law för att starta en interaktiv 
storytelling-karta över Sarayaku som berättar om konflikten 
mellan oljeutvinning och urfolks försvar av sina territorier och 
rättigheter. 
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•  Samarbetat med University of Arizona för att utveckla, 
publicera och marknadsföra en interaktiv karta över 
Sydamerikas (i) biologiska mångfald, (ii) urfolksområden, (iii) 
fossila bränsle reserver, och (iv) digitalt berättande av 
urfolkssamhällen vid konfliktens frontlinje. 

 
•  Publicerade rapporten "Stop Fueling Amazon Destruction" 

(juni 2017) om hur företagsledare kan eliminera sin 
användning av råolja från Amazonas. 

 
•  Publicerade ”Amazon in Focus 2017”, en fyraårig strategisk 

plan som bygger på vårt arbete de senaste 20 åren för att 
strategiskt hantera de allvarligaste hoten mot Amazonas. 

 
•  Skapade videon ”Indigenous Climate Leaders Using Solar in 

the Amazon to Fight Big Oil” som framhäver vårt partnerskap 
med Empowered By Light i ansträngningarna att förse våra 
urfolkssamarbetspartners med solenergi. 

 
•  Publicerade ett flertal krönikor både i USA och Kina med 

fokus på Kinas roll i förstörelsen av Amazonas. 
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Utmaningar 
 
 
Kapacitet  
 
Precis som de flesta ideella organisationer behöver Amazon 
Watch ökad kapacitet för att uppnå våra ambitiösa men 
nödvändiga mål. Att säkra ekonomiskt stöd till vårt arbete i Peru 
och Brasilien har varit särskilt utmanande. Genom strategisk 
planering på intern kapacitet och genom att justera 
kampanjprioriteringar och insamlingsstrategier lyckades vi uppnå 
maximal effekt. 
 
 
Kriminalisering av urfolkssamhällen vid fronten  
 
Eftersom det internationella erkännandet av både vikten av 
Amazonas och urfolkens kritik mot klimatförändringarna växer, 
förstärker den fossila bränsleindustrin sina utvinningsinsatser 
medan det fortfarande kan, och beslutsfattare i 
utvecklingsländerna är alltför ofta villiga medbrottslingar. Urfolken 
vid fronten av utvinningsdriven regnskogförstörelse står inför ett 
allt våldsammare förtryck och en ökning av brott mot deras 
rättigheter som ett resultat av deras motstånd. Urfolkskvinnor har 
blivit särskilt utsatta för hot. 
 
Som en följd av regeringars solidaritet försöker nu Ecuadors 
regering stänga ned vår allierade organisation Acción Ecologica. 
Således, förutom att försöka rädda sina förfäders territorier, måste 
urfolken vid fronten också kämpa mot direkta övergrepp på både 
enskilda ledare och av deras grundläggande mänskliga rättigheter. 
Amazon Watch ökade sitt fokus på dessa överfall, vilket bidrog till 
att underlätta för en historisk kvinnomarsch och samla in och 
skapa en ”Human Rights Defender Fund” för att möjliggöra snabb 
respons och stöd för samhällen och personer som hotas.  
 
Vi är på väg att formellt skapa en ”Amazon Protectors Fund”. 
Denna fond kommer att stödja våra urfolkssamarbetspartners, 
men också skapa en formell bidragsmekanism som är öppen för 
ansökningar från urfolk som försvarar sina rättigheter och territorier 
i hela Amazonas regionen. 
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Insikt  
 
Världens ledare erkänner allt mer att vi måste minska våra globala 
utsläpp av växthusgaser för att undvika katastrofala 
klimatförändringar, och forskningen visar att Amazonas öde 
kommer att spela en avgörande roll för resultatet av dessa 
ansträngningar. Konstigt nog leder denna ökade förståelse till mer 
utvinning och förtryck av urfolkens röster som leder denna kamp 
för skogens överlevnad. Det dokumenterade vi i vår rapport 2016, 
och så har det tyvärr fortsatt även året därpå. Detta bevisar vikten 
av att vårt arbete skall fungera som en internationell megafon för 
urfolks kollektiva situation och de visionära lösningar de föreslår 
och förkroppsligar. Amazon Watch accepterar detta privilegium 
och ansvar med allvar och ödmjukhet, och vi kommer fortsätta 
kämpa för naturen och urfolkens mänskliga rättigheter. 
 
 

 
Foto: Karl-Olof Bergman 
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2018 strategier och prioriteringar 
 
Ett flertal studier bekräftar att utvidgningen av rättsliga 
regnskogsrättigheter för urfolk är den mest framgångsrika metoden 
för att upprätthålla eller förbättra regnskogens koldioxidlagring och 
sänka utsläppen och skogsskövlingen. Lösningar som förespråkas 
av urfolken inkluderar:  
 

1. Säkra den kollektiva äganderätten över deras förfäders 
territorier.  

2. Främja "livsplaner" för hållbar ekonomisk utveckling i 
harmoni med naturen;  

3. Hålla fossila bränslen i marken, och  
4. Främja rena och förnybara energialternativ till fossila 

bränslen och stora dammar.  
 
Värt att tänka på är att urfolken omfattar endast 4% av världens 
befolkning, men deras territorier omfattar 80% av världens 
återstående biologiska mångfald. 
 
Därför har vi ökat vårt fokus på att vidareutveckla urfolks 
rättigheter som ett sätt att både skydda Amazonas och för att 
minska klimatförändringarna. Detta strategiska engagemang i 
västra Amazonas ger ökad extern synlighet och intern kapacitet för 
regnskogen och de förslag som kommer från Sarayaku, Sápara, 
Achuaren och U'wa folken och för de urfolkskvinnors röster som 
sluts samman över territorier och nationer.  
 
Amazon Watch fungerar som en bro för dessa avgörande röster 
och rörelser genom att förstärka deras effekt, bland annat genom 
att tillhandahålla strategiskt, kommunikativt, och logistiskt stöd 
samt finansiering genom bidragsprogram.  

 
Följande mål är utformade för att åstadkomma det önskade 
resultatet av ett intakt ekosystem i Amazonas under rättslig tillsyn 
av urfolken: 
  

1. Främja urfolks rättigheter och territorier. 
a. Stärka kapaciteten hos urfolk i vattendelningsområden 

att förstå och utöva sina rättigheter till marken och 
dess resurser samt  organisera samarbeten med andra 
urfolkssamhällen och nationaliteter för att avancera 
kollektiva rättigheter. 



Amazon Watch Sverige © 2018 12	

 
b. Dokumentera kränkningar av urfolks territoriella och 

mänskliga rättigheter i hela Amazonas. 
 

c. Förespråka ett erkännande och skydd av urfolks 
rättigheter i bindande nationella och internationella 
avtal, såsom åtaganden om klimatförändringarna och 
genomförandet av UNDRIP (United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) och 
FPIC (Free, Prior and Informed Consent). 

 
2. Stoppa utbyggnaden av handelsvarudriven utveckling i 

Amazonas viktiga vattendelningsområden. 
a. Utmana nya oljeprojekt från anbud till produktion, 

engagera beslutsfattare och ingripa under strategiska 
faser såsom samråd, kontrakt signering och 
utvärderingar. 
 

b. Stigmatisera och minska marknadsandelen för råolja i 
Amazonas, avskräcka oljeprojekt i biologiskt sårbara 
och kulturellt känsliga områden. 

 
3. Stödja hållbara alternativ till industriella och fossila 

bränsleprojekt. 
a. Driva förslag från urfolk att hålla fossila bränslen i 

marken och bevara miljöer där de bor och den 
biologiska mångfald som finns där, inklusive kollektivt 
ägda markrättigheter. 
 

b. Expandera och stödja nätverket av urfolkssamhällen 
vid fronten av dessa miljömässiga katastrofer, stödja 
urfolk generellt  och allierade organisationer i arbetet 
för att hålla fossila bränslen i marken. 

 
c. Öka kommunikationen och alternativ energi för våra 

samarbetspartners i Amazonas genom att arbeta med 
organisationer och allierade till urfolk för att installera 
soldrivna radio- och mikronät, samt hålla 
kommunikationsutbildningar. 

 
Amazon Watch fortsätter att utveckla vårt arbete med avseende på 
Sacred Headwaters och under 2018 kommer vi att fortsätta föra 
fram urfolks talan på diverse scener runt om i världen. Vi kommer 
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att skicka urfolksdelegationer till klimattoppmöten och för att delta i 
aktieägarmöten hos företag som bedriver ohållbara investeringar i 
Amazonas.  
 
Det bästa sättet att rädda regnskogen är att skydda urfolken. 
Kampen går vidare, och vi hoppas på ett ännu framgångsrikare år 
än 2017. 
 

 
 

Tack vare dig och alla våra givare 
 

kan vi fortsätta vårt viktiga arbete med att skydda och bevara 
regnskogen och dess invånare. 

 
En regnskog som mår bra är ett av jordens bästa försvar mot 

klimatförändringarna. 
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Vår Ambassadör Regina Lund. 

 
 
För mer information besök gärna vår hemsida: 
www.amazonwatch.se 
 
Gilla oss på Facebook:  
www.facebook.com/amazonwatchsverige 
 
 

 
 

Plusgiro 900542-2          Bankgiro 900-5422  
 
 

Amazon Watch Sverige – Floragatan 21, 114 31 Stockholm – 08 
774 41 47 – info@amazonwatch.se – www.amazonwatch.se 


