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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 2018 har gått till kan du läsa om i denna 
rapport.  

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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Introduktion 
 
Målet med Amazon Watchs internationella strategiplan 2016 – 2020 är att fortsätta 
samarbetet med våra lokala urfolkssamarbetspartners och organisationer i Ecuador, 
Brasilien, Colombia och Peru, samt även fortsätta vårt samarbete med våra allierade 
internationellt.  
 
Uppdraget är att skydda regnskogens ekosystem och avancera urfolkens rättigheter 
att styra över sina egna territorier i enlighet med traditionell praxis.  
 
I Sverige är Amazon Watch strategi att fortsätta växa genom att öka vårt 
insamlingsarbete. Desto mer resurser vi kan samla in, desto mer kan vi göra av ovan 
nämnd strategiska plan. I Sverige arbetar vi även med att utöka vårt 
påverkningsarbete samt att sprida vår närvaro i det svenska samhället. 
 
 
 
Segrar, framsteg och viktiga aktiviteter 
 
Amazon Watch har prioriterat följande områden under 2018, och kommer även att 
fortlöpande fokusera på dessa: 
 
Stoppa förstörelsen 
Amazon Watch arbetar aktivt för att stoppa förstörelsen av Amazonas genom att 
förespråka rättigheter för urfolken och utmana förödande utvecklingsprojekt och 
utvinningen av naturresurser. Vi fortsätter att utföra vårt uppdrag att skydda och 
försvara Amazonas regnskog genom att kämpa för urfolkens rättigheter och för deras 
territorier, både på plats i Amazonas och inom nationella och internationella 
organisationer. 
 
Lyfta fram urfolkslösningar  
Amazon Watch stödjer och förespråkar urfolksledda alternativa och 
rättighetsbaserade lösningar till klimatförändringarna, naturresursutvinningen och 
den industriell utvecklingen.  
 
Stödja klimaträttvisarörelser  
Amazon Watch sluter sig samman med klimaträttvisarörelser för att poängtera att de 
mest utsatta – speciellt urfolken – får motstå den största smällen av miljöförstöringen, 
klimatförändringarna och de multinationella företagens girighet. Urfolken är ofta 
exkluderade från toppstyrda lösningar och det är något vi vill ändra på. Vi kommer 
fortsätta att utbilda och öka medvetandet om Amazonas regnskog, och om de urfolk 
som bor där eftersom urfolkens visioner är en stor del av lösningen på klimat-
förändringarna och andra miljöhot. 
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Vad gäller arbetet för att stoppa förstörelsen av 
Amazonas uppnådde vi följande under 2018:  

  
• I Peru fortsätter det årtionde långa samarbetet med Achuar-folket som kämpar 

för att hålla oljebolag borta från deras territorier, som innefattar ett område på 
cirka en miljon hektar med enorm biologisk mångfald. 2012 lyckades Amazon 
Watch, tillsammans med Achuar-folket, köra ut oljeföretaget Talisman från 
deras territorier. Detta arbete har återupptagits då en ny aktör tagit Talismans 
plats, ett chilenskt företag som heter GeoPark. Vårt arbete handlar om att 
dokumentera visuellt material för att visa omvärlden vad som pågår, samt att 
utforma strategier och stärka Achuar-folkets kamp för att åstadkomma samma 
resultat som med Talisman fem år tidigare. 

 
• Eftersom Kalifornien är den främsta destinationen för råolja från 

ecuadorianska Amazonas har Amazon Watch fokuserat kampanjen Stoppa 
råolja från Amazonas i just Kalifornien. Amazon Watch har haft möten och 
dialoger med lagstiftare och klimatkommittéer i Kalifornien i syfte att ändra 
situationen. Vi har byggt vidare på vår rapport Amazon Destruction och ökat 
vårt tryck mot JP Morgan Chase och BlackRock som är två av de främsta 
finansiärerna av oljebolag som expanderar sin verksamhet i Ecuador. 
 

• I maj 2018 organiserade Amazon Watch en delegation med två av Sapara-
folkets ledare till Kalifornien i det fortsatta arbetet att stoppa importen av råolja 
från Amazonas. Urfolksledarna Manari och Gloria Ushigua redogjorde 
effekterna av att utvinna fossila bränslen i Amazonas samt vikten av att 
övergå till förnybara energikällor inför en mängd olika aktörer (bland annat 
kaliforniska lagstiftare, Kaliforniens klimatkommitté samt aktieägare för JP 
Morgan Chase och BlackRock). Detta resulterade i viktig dialog med högt 
uppsatta ledare i investeringsföretag som är verksamma i Amazonas. 
 

• I september släppte Amazon Watch, tillsammans med våra brasilianska 
partners, rapporten Complicity in Destruction. Rapporten berättar hur 
konsumenter och finansiärer upprätthåller attackerna mot Amazonas och dess 
urfolk. Rapporten fick stort genomslag i media och runtom i världen.  
 

• I Sverige uppmärksammades rapporten Complicity in Destruction bland annat 
i Aftonbladet då det framkom att Stockholm Exergi importerade träflis från 
Amazonas. Detta ledde till att företaget kontaktade Amazon Watch Sverige för 
att inleda en diskussion i hur de kan hitta en mer miljövänlig och hållbar 
lösning. Detta arbeta är pågående under 2019. 
 

• I september såg Amazon Watch till att Sapara-folkets ledare Manari Ushigua 
(från ecuadorianska Amazonas) vittnade inför den amerikanska senaten. 
Manari talade ut om det hot från oljeborrning som Sapara-folket står inför. 
Amazon Watch redogjorde också rollen som tidigare nämnd BlackRock spelar 
i skogsskövlingen av tropisk regnskog. Amazon Watch arbetade tillsammans 
med senatorer och andra organisationer, som är allierade, med ett potentiellt 
lagförslag som skall hindra skövling av tropisk regnskog.  
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• I oktober 2018 gick Ecuadors Kolväteminister Carlos Pérez oväntat ut med att 
den planerade oljeauktionen skulle reduceras från sexton block till endast två 
efter att urfolksledare för ecuadorianska Amazonas samlades utanför landets 
årliga Energi-, Gruv- och Oljekonferens. Denna förändring betyder att över en 
miljon hektar av urskog inte kommer auktioneras. Detta är en stor seger för 
Ecuadors urfolk. Tack vare Amazon Watch kampanjer och urfolkens starka 
motstånd har Ecuadors regeringen åtminstone delvis förstått att oljeborrning i 
Amazonas är en dålig investering och rent ut av en katastrof för urfolken och 
regnskogen.  
 

• I oktober gick vi även samman med Sierra Club, Friends of the Earth och 
Sunrise Project för att lansera BlackRock’s Big Problem kampanjen i syfte att 
upplysa allmänheten om världens största investeringsföretag BlackRock och 
sätta politisk press för att få allmänheten, regeringar och företag att övergå till 
förnybara energikällor. 

 
• I december 2018 stödde Amazon Watch en delegation av Shipibo-folkets 

ledare till Washington D.C. i USA för att närvara vid en tematisk utfrågning av 
Inter-American Commission on Human Rights där Amazonas urfolk och miljö 
diskuterades. Amazon Watch organiserade även andra politiska och publika 
framträdande för att framhäva urfolkens frågor. 

 
 

 
    Foto: Maira Irigaray 
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Vad gäller arbetet för att lyfta fram urfolkslösningar 
uppnådde vi följande under 2018:  

 
• I juli 2018 finansierade Amazon Watch den historiska lanseringen av 

Sarayakus Kawsak Sacha manifest, på svenska Den Levande Skogen. 
Amazon Watch bistod även med tekniskt och medialt stöd. Amazon Watch 
Sveriges generalsekreterare var närvarande för att stödja manifestationen, 
delta i möten mellan urfolksledare samt dokumentera händelsen. Denna fyra 
dagars manifestationen i Quito, Ecuador skedde på sexårsdagen av det 
historiska beslut som var till förmån för Sarayaku av Inter-American Court of 
Human Rights. En viktig del i denna manifestation var en formell presentation 
av Den Levande Skogen för den ecuadorianska regeringen.  
 

• Du kan läsa mer om Kawsak Sacha (Den Levande Skogen) nedan. 
 

• I september organiserade Amazon Watch för Kichwa-folket att delta i 
Governors Climate and Forests Task Force (GCF) för att förespråka deras 
Den Levande Skogen manifest, samt att neka marknadsbaserade 
klimatförändringslösningar och projekt.  

 
• Tillsammans med Amazon Watch reste Jeremías Petsein Peas, president av 

Federation of Perus Achuar Nationality (FENAP) till USA för att påverka och 
nätverka med de som investerarar i GeoPark genom att besöka Washington, 
D.C. och Inter-American Commission on Human Rights. Syftet var att bygga 
upp internationellt stöd för Achuar-folkets kamp mot GeoPark. 

 
• I mars 2018 finansierade Amazon Watch en gräsrotsmanifestation av 

urfolkskvinnor i Puyo, Ecuador. Manifestationen avvisade utvinningsindustrier 
och det ökade våld mot urfolkskvinnor som kämpar för sina territorier. 
Mobiliseringen resulterade i ett möte med President Lenin Moreno, vilket 
ledde till att han lovade att undersöka problematiska projekt och rapport om 
brott mot mänskliga rättigheter. 
 

• I april 2018 deltog Amazon Watch i Förenade Nationernas Permanent Forum 
for Indigenous Issues. Amazon Watch finansierade en delegation av 
urfolksrepresentater från ecuadorianska Amazonas bland annat från 
Sarayaku, Sapara och Waorani. Fokus låg på att lyfta oron över de nya 
oljeborrningsplaner som finns i Ecuador samt det ökade hoten mot frispråkiga 
urfolksledare. 
 

• Amazon Watch personal i Ecuador har fortsatt stött urfolkspartners i 
Sarayaku, Sapara, Shiwiar, Achuar och Shuar. Amazon Watch har även ett 
fortsatt viktigt samarbete med regionala organisationer som CONFENAIE och 
CONAIE. Detta stöd och samarbete är speciellt viktigt i samband med 
förhandlingar på hög nivå med regeringar och i arbetet att samla bevis och 
vittnesmål för rättsåtgärder hos Inter-American Commission on Human Rights 
och International Labour Organization. 
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Kort om Kawsak Sacha 
 
I över tjugo år har Sarayaku kämpat emot alla försök att utvinna naturresurser 
från den levande skogen. De har lyckats få 100 miljoner tunnor olja att stanna 
under marken och inspirerat oss alla med deras integritet och kämpaglöd. 
 
Den Levande Skogen är en deklaration för livet. Kichwa-folket från Sarayaku 
har alltid haft en fysisk och spirituell harmoni med skogen och varit dess 
beskyddare i generationer.  
 
2017 bestämde de sig för att det är dags för hela världen att ta del av deras 
vision hur man på bästa sätt skyddar urfolken och naturens rättigheter. 
 
 

 
 
 
Den Levande Skogen är inte ett koncept som är begränsat till Sarayaku i 
Ecuador utan den innefattar all skog, all natur. Enligt Kichwa-folket är naturen  
medveten, den är levande och skall behandlas med samma respekt och 
kärlek som vi bör behandla varandra.  
 
Detta kan verka märkligt för vissa från ett modernt västerländskt perspektiv, 
men problemet för urfolken runt om i världen har alltid varit att den industriella 
världen inte respekterat deras kunskap.  
 
Gång på gång har urfolken visat att de faktiskt vet vad de pratar om, och när 
de varnar om att borra efter olja, eller andra naturresurser, så har tyvärr det 
som de varnat för blivit en verklighet. Det är dags att vi alla börjar lyssna. 
 
Amazon Watch har arbetat tillsammans med Kichwa-folket från Sarayaku 
sedan 2002 och vi är dedikerade att implementera deras vision över hela 
Amazonas och resten av världen. 
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Kawsak Sacha – om det godkänns och uppehålls av Ecuador och 
internationella organisationer så som IUCN (International Union for the 
Conservation of Nature) – kan fungera som ett sätt att upprätthålla skogar 
som helt styrs och beskyddas av urfolken. Detta kommer inte en dag för sent 
då det är livsviktigt att hålla minst två tredjedelar av alla fossila bränslen i 
marken för att undgå katastrofala klimatrelaterade följder.  

 
 

 
 
 

Amazon Watch Sveriges generalsekreterare Alex Brekke tillsammans med 
Jose Gualinga, tidigare President av Sarayaku, som förklarar:  
 
”Skyddade områden skapade av Ecuadors regering och av internationella 
organisationer skyddar oss inte, och i många fall kränker de våra rättigheter. 
De är tillfälliga lösningar som kan förändras och manipuleras av dem som 
sitter på makten. Vi föreslår ett permanent skydd av den levande skogen som 
urfolk, och hela världen, är helt beroende av.” 
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Vad gäller arbetet för att stödja klimaträttvisa-
rörelser uppnådde vi följande under 2018:  
 

• Stöd till urfolkens kommunikation med media, beslutsfattare och den globala 
allmänheten, vilket bidrar till internationell exponering av deras kamp för att 
skydda sina hem i regnskogen och sina territoriella rättigheter. Vi tillhandahöll 
ett löpande generellt stöd i form av översättning, utbildning, verktyg, online-
plattformar, ekonomiskt stöd och våra egna medieresurser för att urfolken 
skulle kunna dela sina historier globalt.  
 

• Publicerade rapporten: Amazon Destruction  
 

• Publicerade rapporten: Complicity in Destruction. 
• Vår onlinenärvaro ökade internationellt till över 160 000 följare på Facebook, 

över 60 000 på Twitter och nästan 50 000 på Instagram. Vi har internationellt 
också en e-postlista på över 200 000 peroner. Även i Sverige har vår närvaro i 
sociala medier ökat markant. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amazon Watch Sverige © 2019 9 

Utmaningar och fortsatt strategi 
 
Amazon Watch är i behov av ökad kapacitet för att uppnå våra ambitiösa men 
nödvändiga mål. Den fortsatta kriminalisering av urfolkssamhällen som kämpar för att 
försvara sina territorier från fossila bränsleindustrin är en utmaning. Det ökade 
fysiska hotet och direkta våldet mot de män och oftast kvinnor som står upp för sina 
rättigheter är oroväckande.  
 
President Donald Trump och nu President Jair Bolsonaro i Brasilien är två politiska 
makter som inte bara motarbetar vårt arbete och våra samarbetspartners i 
Amazonas, men den senare – Bolsonaro – utgör även ett direkt hot mot urfolken och 
vår egen personal på plats.  
 
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 är särskilt utsatta för hot.  
 
Vi skapade 2017 Human Rights Defender Fund för att möjliggöra snabb respons och 
stöd för samhällen och personer som hotas. Vi skapade även 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.  
 
Amazon Watch kommer fortsätta stödja gräsrotsrörelser arbete samt utöka ovan 
nämnda fonder, samt fortsätta att förespråka urfolksledda lösningar, t ex Den 
Levande Skogen, och se till att våra urfolkspartners röster är direkt hörda på viktiga 
internationella människorätts och miljörelaterade forum. Dessutom kommer vi 
fortsätta sammanföra urfolk som har liknande problem.  
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Inför 2019 är planen att utöka vårt arbete: 
 

• Fortsätta utveckla Stoppa råolja från Amazonas kampanjen med speciellt 
fokus på vilka som finansierar oljeföretagen I Amazonas. 
 

• Arbeta med ecuadorianska- och globala partners för att stoppa Ecuadors 
planer att tillåta nya oljeborrningsprojekt som hotar viktig regnskog och hem 
för många urfolk 

 
• Stärka vår kampanj med Achuar-folket i Peru och deras ansträngningar att 

tvinga GeoPark att överge sina planer att borra efter olja i Amazonas.  
 

• Sakta ned Brasiliens angrepp mot Amazonas, miljöorganisationer och 
urfolkens territoriella rättigheter genom att avslöja internationella marknader 
och investerar som är direkt knutna till korrupta politiker. 
 

• Utöka arbetet med att leverera soldriven energi till urfolkssamhällen, speciellt 
de som är mest avlägsna. 
 

• Stödja urfolksleda ansträngningar att skydda Sacred Headwaters regionen 
mellan Napo och Marañón floden in the Amazon. 
 

• Formalisera och expandera vår Amazon Protectors Fund för att möta det 
ökade behovet av både etablerade och nya gräsrotsrörelser. 
 

• Bygga partnerskap med forsknings- och mediaorganisationer samt förbättra 
vårt visuella budskap om vikten av urfolksledda klimatlösningar. 
 

• Stödja internationella allianser mellan olika urfolk. 
 

• Utöka vårt stöd för Earth Defenders of the Amazon genom påverkningsarbete 
mot både nationella och internationella myndigheter, för att amplifiera det 
budskap som urfolksledare och urfolkssamhällen vid fronten har när det 
handlar om att försvara Amazonas. 
 

• Stödja och avancera förslag av urfolkskvinnor och de unga vid fronten av 
ekologisk förstörelse och klimatförändringar i Amazonas. 
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FN:s globala hållbarhetsmål 
 

Amazon Watch Sverige stöder FN:s långsiktiga arbete mot Agenda 2030 för en 
hållbar utveckling. Amazon Watch Sverige verkar och bidrar till följande mål: 

 
 

 
 
 
Som denna rapport demonstrerar har vi varit involverade i viktigt arbete under hela 
2019 och vi planerar att utöka våra aktiviteter under 2019. Detta krävs på grund av 
de behov våra urfolkspartners har eftersom hoten mot Amazonas ökar hela tiden, 
speciellt i Brasilien med deras nya regering som vill sälja ut Amazonas helt och 
hållet. 
 
Det bästa sättet att rädda regnskogen är att skydda urfolken. Kampen går vidare, och 
vi hoppas på ett ännu framgångsrikare 2019.  
 
 

 
            Foto: Neil Giardino 
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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. 
 
För mer information besök gärna vår hemsida: www.amazonwatch.se  
 
Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/amazonwatchsverige  
Följ oss på Instagram: www.instagram.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 

 


